:

Rozmowa z Elżbietą Pruszkowską
ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
W latach 20072013 do Polski napłyną kolejne pieniądze
z Unii Europejskiej. Można z nich będzie korzystać także
w ramach programów skierowanych do rolników. Czy już te
raz wiadomo jak się o nie starać?
Polska w tej chwili zatwierdza w Komisji Europejskiej nowy pro
gram pomocowy dla rolnictwa pod nazwą Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20072013. Jest to program, który
kontynuuje niektóre wcześniejsze, znane już rolnikom, progra
my pomocowe, ale jest też kilka nowych działań, z którymi spo
tykamy się po raz pierwszy. Spodziewamy się, że do końca roku
Komisja Europejska zatwierdzi nowy PRO W i będzie można roz
począć krajową legislację i wdrożenie. Wtedy już dokładnie bę
dziemy wiedzieć, na jakich warunkach polscy rolnicy skorzystają
z programów pomocowych. doświadczeń lat ubiegłych rolnicy
wiedzą, jak ważne jest szybkie i kompetentne pozyskanie infor
macji o sposobie i terminach składania wniosków. Dlatego Śląski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego już teraz przeprowadza szkole
nia, zapoznając z działaniami, na które będzie skierowana po
moc w latach 20072013.
Czy rolnicy z Ustronia czyli nie z terenu wiejskiego, ale miej
skiego, będą mogli korzystać z tych środków?
Rzeczywiście wcześniej statut Ustronia jako miasta uniemożli
wiał korzystanie z wielu programów. Teraz również istnieją ta
kie, które są skierowane wyłącznie do rolników z obszarów wiej
skich. Ale jest kilka zmian i ustrońscy rolnicy będą mogli korzy
stać z wielu form dotowań. Serdecznie zapraszam rolników
z Ustronia na pierwsze szkolenie, które odbędzie się 24 listopada
w sali sesyjnej Urzędu Miasta, drugie zaplanowaliśmy na 18 grud
nia. Obydwa rozpoczną się o godz. 9.00.
Czy w dalszym ciągu istnieją ograniczenia jeśli chodzi o do
towanie przedsięwzięć związanych z agroturystyką?
Niestety tak, nad czym ubolewamy. Pomoc finansową z UE na
rozwój agroturystyki mogą uzyskać tylko rolnicy z gmin wiej
skich. Gospodarstwa położone administracyjnie w obrębie miast
muszą zdać się na własne siły. Szkoda, bo Ustroń jest specyficz
nym miastem o charakterze uzdrowiskowoturystycznym i pro
wadzenie w takim miejscu gospodarstwa agroturystycznego by
łoby na pewno łatwiejsze i skuteczniejsze.
Powiedzmy zatem z jakich programów mogą skorzystać nasi
rolnicy?
Generalnie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich podzielony

jest na trzy osie: w pierwszej znajdują się fundusze wspierające
konkurencyjność sektora rolnego i leśnego np.: szkolenia zawo
dowe, ułatwienie startu młodym rolnikom, renty strukturalne, in
westycje, grupy producenckie; druga to oś środowiskowa, która
zabezpiecza środki na działania wspierające ochronę przyrody:
płatności dla obszarów Natura 2000, program rolnośrodowisko
(dok. na str. 2)

19 listopada helikopter stawiał słupy wyciągu na Czantorię. Spo
rych rozmiarów radziecka Maszyna MI8 z firmy Słowackiej Letecke
Prace z Vrtulnikmi przenosiła słupy, podpory, baterie. Odbierali je
ludzie, jak na zdjęciu powyżej, stojący na zamontowanych wcze
śniej słupach. Więcej na str. 4.
Fot. W. Suchta

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i społecz
ność uczniowska SP2 w Ustroniu serdecznie zapraszają
emerytowanych nauczycieli i pracowników, absolwentów,
rodziców oraz przyjaciół szkoły na:

Początek uroczystości o godz. 13.00 w sali widowiskowej
Domu Kultury „Prażakówka" w piątek 1 grudnia 2006 r.

(dok. ze str. 1)
wy a w nim między innymi rolnictwo ekologiczne, zrównoważo
ne, ochrona cennych siedlisk przyrodniczych, zachowanie lokal
nych ras zwierząt i odmian roślin, sady tradycyjne. Trzecia oś
dotyczy podnoszenia jakości życia na obszarach wiejskich, w ra
mach której mogą być wspierane projekty w zakresie usług, two
rzenia mikroprzedsiębiorstw, odnowy i rozwoju wsi, inicjatyw
społecznych.
Czego konkretnie dotyczy program inwestycyjny?
W ramach tego programu rolnicy mogą uzyskać refundację czę
ści kosztów takich projektów jak: zakup nieruchomości rolnych,
budowę i modernizację obiektów gospodarskich, zakup nowych
maszyn, zakładanie sadów i plantacji wieloletnich i bardzo waż
na sprawa  pomoc finansową można otrzymać na inwestycje ma
jące na celu dostosowanie gospodarstwa do norm wspólnotowych,
np.: wybudować płytę obornikową i zbiornik na gnojówkę. Szcze
góły dotyczące zasad i terminów składania wniosków do Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą znane później.
A te dotyczące ochrony środowiska?
Celem ich jest przywrócenie walorów cennych siedlisk przyrod
niczych oraz zachowanie typowych krajobrazów wiejskich. Po
zwalają zrekompensować rolnikom koszty na działalność proeko
logiczną na przykład rezygnację ze zbyt intensywnego nawoże
nia upraw zielonych czyli pastwisk i łąk, wprowadzenie opóźnio
nych terminów koszenia, aby chronić rodzime gatunki ptaków
i roślin. Wiadomo, że takie proekologiczne działania powodują
pewne utrudnienia w gospodarowaniu, może nastąpić zmniejsze
nie plonów, dodatkowe zabiegi i za to rolnicy otrzymają rekom
pensatę.

E. Pruszkowska z przewodniczącym Zarządu Osiedla w Lipowcu
Antonim Kędziorem.
Fot. M. Niemiec

OWO

okolicy
Cieszyn będzie miał nowy te
ren rekreacyjny. Powstanie na
Gułdowach w rejonie stawów
rybnych. Ratusz zlecił opraco
wanie dokumentacji. Teren ma
mieć około 50 ha powierzchni.
Wypełni go strefa parkowore
kreacyjna z kręgielnią i squ
oshem. Obok planuje się miej
sca parkingowe.
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Niezwykły dar trafił do Mu
zeum Śląska Cieszyńskiego.
Otóż kardynał Stanisław Dzi
wisz przekazał cieszyńskiej
placówce buty papieża Jana
Pawła II. Są zrobione z bardzo
delikatnej skóry. Widać na nich
ślady używania. Niewykluczo
ne, że Ojciec Święty miał je na
nogach podczas pielgrzymki
do Skoczowa w 1995 roku, bo
nosił je właśnie
w tym* okresie.
*
*
12letnia Ewa Farna z Wędry
ni (Czechy), uczennica Polskiej
Szkoły Podstawowej, po wy
graniu „Szansy na sukces" w
TYP 2, nagrała swoją pierwsza

Skoro część legislacyjna nie jest jeszcze zakończona, czego
rolnicy mogą się dowiedzieć na szkoleniu?
Przede wszystkim będziemy szczegółowo omawiać programy
rolnośrodowiskowe, bo o nich na dzień dzisiejszy wiemy naj
więcej. Znamy już warunki uczestnictwa w 8 pakietach progra
mu rolnośrodowiskowego i stawki jakie będą obowiązywać za
realizację tych pakietów. Zachęcam rolników z Ustronia do uczest
nictwa w szkoleniach. Skorzystajmy z tego co oferuje nam człon
kostwo w Unii, zwłaszcza że w latach 20042006 Ustroń nie
znalazł się w strefie priorytetowej i nie mogliśmy uczestniczyć
w pakietach przyrodniczych takich jak ekstensywne łąki i pastwi
ska. Skorzystali z powodzeniem z dopłat rolnicy z Wisły, Bren
nej, Istebnej. Na szczęście zniesiono te strefy i otworzyły się duże
możliwości dla rolników z Ustronia.
Mówimy, że programy skierowane są do rolników. Co w ogó
le rozumiemy przez pojecie rolnik? Czy musi to być osoba
posiadająca konkretny areał, czy osiągać dochody tylko
i wyłącznie z działalności rolniczej?
Rolnikiem jest producent rolny posiadający minimum lha użyt
ków rolnych. Niemniej aby być beneficjentem PRO W oprócz 1 ha
UR trzeba spełniać szereg dodatkowych warunków. Kryteria do
stępu do poszczególnych działań są skomplikowane. W gąszczu
procedur pomoc doradcy wydaje się niezbędna.
Czy podobnie jak w przypadku innych programów unijnych,
rolnik będzie musiał najpierw zainwestować swoje pieniądze,
a dopiero potem może starać się o refinansowanie?
Różne zasady obowiązują w różnych programach. Własne pie
niądze są konieczne w przypadku inwestycji. Rolnik musi sam
sfinansować na przykład zakup nowego ciągnika, a potem otrzy
ma zwrot nakładów od 40% do 75%. Jeśli jednak chodzi o pro
gramy rolnośrodowiskowe, to nie trzeba mieć własnych środ
ków. Podejmuje się pięcioletnie zobowiązania, przez ten okres
realizuje się program i za to wypłacany jest ryczałt. Przedstawio
ne programy stwarzają nowe możliwości dla rolników, ale wy
magają też złożenia odpowiednich dokumentów.
Oprócz tego rolnicy cały czas muszą wywiązywać się z obo
wiązków formalnych związanych z kwotami mlecznymi, do
płatami do hektara. Jak sobie z tym radzą?
Unia płaci, ale też sporo wymaga. Aby uzyskać pomoc niezbędne
jest prawidłowe wypełnienie wniosku, opracowanie planów re
alizacji przedsięwzięcia, przygotowanie stosownych załączników.
Gromadzenie odpowiedniej dokumentacji na pewno jest uciążli
we, ale rolnicy przyzwyczajają się do biurokracji. Ponieważ ceny
na rynku nie rekompensują kosztów produkcji rolnej, muszą ko
rzystać z różnorodnych form dotowania rolnictwa. Do tego do
chodzą wymogi dotyczące poprawy jakości produkcji rolnej oraz
ochrony środowiska, które wymuszają dodatkowe kosztowne in
westycje w gospodarstwie. Jeśli chodzi o kwoty mleczne, dalej
obowiązuje składanie rocznego sprawozdania w Agencji Rynku
Rolnego. Nie złożenie w terminie, powoduje utratę możliwości
sprzedaży mleka na rynek. Jako pracownik Śląskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego udzielam doradztwa rolnikom w czasie
dyżurów w każdy piątek w godz. 8.0010.00 w Wydziale Środo
wiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Ustroniu. Zainteresowanych
serdecznie zapraszam.
Dziękuję za rozmowę.
płytę we współpracy z zaol
ziańskim kompozytorem i mu
zykiem Leszkiem Wronką.
*
Studenci AWF w Katowicach
obchodzącej w tym roku 35le
cie wybrali patrona dla swojej
uczelni. Głosowali w internecie
i wskazali na postać Jerzego
Kukuczki rodem z Istebnej, któ
ry jako drugi himalaista na świe
cie, po Reinholdzie Messnerze,
zdobył 14 ośmiotysięczników,
czyli Koronę Ziemi. Zginął
podczas wyprawy 17 lat temu.
*
»
Skoczowskie Muzeum im. św.
Jana Sarkandra wzbogaciło się

Rozmawiała: Monika Niemiec
0 dwa cenne malowidła z wize
runkiem świętego. Jeden z ob
razów pochodzi z 1801 roku
1 blisko dwa wieki wisiał na
wieży skoczowskiego ratusza.
#
»
Popularna wśród turystów i mło
dzieży XVIIIwieczna figura
św. Floriana na cieszyńskim ryn
ku zyska jeszcze bardziej na
atrakcyjności. Właśnie roz
począł się remont fontanny oka
lającej figurę. Nastąpi wymia
na instalacji wodnej i zostanie
zamontowana iluminacja. Wie
czorem „Florek" będzie mienił
się blaskiem. Modernizacja ma
kosztować 100 tys. zł. (nik)

23 listopada 2006 r.

w prawidłowo jadącego nissana
primerę.

HOCZKI DLA MUZEUM
Oddział Muzeum Ustrońskiego  „Zbiory Marii Skalickiej'
składa serdeczne podziękowania radnej Ustronia Pani Marzenie
Szczotce za darowanie naszemu Muzeum kompletu pięknych
srebrnych filigranowych hoczków cieszyńskich, wykonanych
przez ustrońskiego artystę Pana Kazimierza Wawrzyka. Hoczki
te stanowić będą część biżuterii filigranowej, która zdobić bę
dzie wystawny żeński strój cieszyński prezentowany w stałej eks
pozycji w Oddziale Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej".
*
*
KALENDARZ USTROŃSKI
18 listopada odbyła się prezentacja najnowszego Kalendarza
Ustrońskiego. Podczas spotkania w Muzeum
Ustrońskim o pojęciu czasu mówił Maciej
Chowaniok, a o podróżach i swoich fotogra
fiach opowiadała Grażyna Kubica. Prelegen
tów wysłuchało bardzo wielu ustroniaków,
w tym autorzy artykułów zawartych w wy
dawnictwie, które towarzyszyć będzie
mieszkańcom naszego miasta przez cały
2007 rok. Kalendarz można kupić za 20 zło
tych m.in.: w Muzeum, w bibliotece, w pa
rafiach. Więcej o prezentacji napiszemy
* 2 f ) 0 J «
w jednym z następnych numerów GU.
*
*
*
NASI NIE STRAJKUJĄ
Od ubiegłego poniedziałku do środy trwał protest, a potem strajk
pocztowców w Gdańsku. W środę strajkowali listonosze w Zie
lonej Górze, protestowali także pocztowcy w Poznaniu. W ciągu
tygodnia dołączały grupy listonoszy, m.in. z Warszawy, Wrocła
wia i Krakowa. W poniedziałek w Krakowie, Poznaniu, Trójmie
ście Bydgoszczy i Szczecinie rozpoczęły się nowe strajki.
W poniedziałek rozpoczęły się rozmowy przedstawicieli NSZZ
„Solidarność" pracowników z władzami Poczty Polskiej. Pocz
towcy chcą m.in. podniesienia minimalnego wynagrodzenia.
Związkowcy zapowiadali, że jeśli dyrekcja Poczty nie ustąpi,
rozpocznie się strajk we wszystkich urzędach pocztowych.
Naczelnik Urzędu Pocztowego w Ustroniu Krzysztof Paw za
pytany, czy listonosze w Ustroniu pracują, odpowiedział:
 W tej chwili pracują normalnie. W momencie, gdy zostanie ogło
szony strajk generalny, w którym stroną będą związki zawodowe,
nasi pracownicy mogą rozważyć możliwość przystąpienia do straj
ku. Obecnie solidaryzują się, popierają i przyznają rację swoim
strajkującym kolegom, ale na razie nie chcą występować przeciw
prawu.
Monika Niemiec

»

»

13.11.2006r.

15.11.2006 r.

0 godz. 14.22 na ul. Wesołej pod
czas wymijania doszło do czołowe
go zderzenia opla kierowanego
przez mieszkańca Górek Wielkich
1 seata, kierowanego przez miesz
kańca Gniezna. Obaj kierowcy zo
stali przewiezieni do Szpitala Ślą
skiego w Cieszynie.

0 godz. 14.20 zgłoszenie do Ko
misariatu Policji, że na ul. Szero
kiej mieszkańcowi Ustronia zło
dziej ukradł rower.

14.11.2006 r.

O godz. 12.25 na ul. Lipowskiej nie
znany sprawca wyrwał dwie skrzyn
ki pocztowe i wrzucił je do rzeki.

17.11.2006 r.

Po południu na ul. Krzywej
dwóch nieletnich mieszkańców
Ustronia wybiło szyby w budyn
ku na terenie punktu skupu zło
mu. Zostali złapani, bo policja
została natychmiast wezwana
1 zaraz podjęto akcję.

15.11.2006 r.

18.11.2006 r.

O godz. 16.57 na ul. Daszyńskie
go kierowca opla omega nie do
mknął burty w przyczepie i przy
zakręcie otworzyła się uderzając

O godz. 23.15 na ul. Katowickiej
kierujący volkswagenem golfem
mieszkaniec Cieszyna potrącił prze
biegającą przez ulicę sarnę, (mn)

STRAŻ MIEJSKA

ku został ukarany mandatem
w wys. 100 zł.

13.11.2006 r.

Przed południem strażnicy kontro
lowali okolice targowiska spraw
dzając, czy kierowcy prawidłowo
parkują.
13.11.2006 r.

Nałożono blokady na dwa samo
chody zaparkowane na ul. Ogro
dowej, gdzie obowiązuje zakaz
zatrzymywania się. Kierowcy zo
stali ukarani mandatami po 100 zł.
13.11.2006 r.

Kierowca, który zablokował chod
nik stając przed bankiem przy ryn

także włoska
i/ l Mi irtHMll i

14.11.2006 r.

Strażnicy prowadzili kontrole po
rządkowe w Hermanicach, Lipow
cu i Nierodzimiu.
15.11.2006 r.

Kontrole porządkowe w Polanie
i Jaszowcu.
1719.11.2006 r.

Strażnicy miejscy brali udział
w zabezpieczeniu okolic wyciągu
na Czantorię w związku z lądo
waniem helikoptera i montażem
słupów nowego wyciągu krzeseł
kowego na Czantorię.
(mn)

Co piątek muzyka
na żywo 20.30

#

Ustroń, Rynek 3
tel. 033 854 17 62

Poniedziałek, ul. Brody. Zakładanie blokady.
•
»
*

Ustroń, ul. Daszyńskiego 28
rezerwacje:
tel 033 8544233
www.angelspub.pl

Fot. W. Suchta

CI KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Jerzy Cholewa
lat 66
ul. Olchowa 31

23 listopada 2006 r.
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Atrakcją ostatniego weekendu było sta
wianie przez helikopter nowego wyciągu
na Czantorię. Wszystko zaczęło się w pią
tek, kiedy to od rana czekano na helikop
ter, który miał nadlecieć z Popradu na Sło
wacji, po drodze zaliczając kontrolę celną
w Krakowie. Nadleciał koło południa.
 Są zmienne warunki pogodowe. Na dole
jest inna siła wiatru, na górze zupełnie ina
czej. Prawdopodobnie w środku stoku jest
też inaczej. A wydaje się, że pogodę mamy
świetną. A nie jest tak świetnie, skoro śmi
głowiec nie mógł do nas dolecieć rano
w uwagi na mgły  mówi Wojciech Mase
wicz z firmy Awibex z Warszawy kierują
cy całą operacją.
Budową nowej kolei linowej zajmuje się
Mostostal z CzechowicDziedzic.
 Czechowicki Mostostal jest firmą, która
postawiła w Polsce najwięcej kolei lino
wych. W Zakopanem, Krynicy, na Dolnym
Śląsku, teoretycznie tylko i wyłącznie trud
nimy się takim montażem  mówi mistrz
budowy Roman Karolak.
Do akcji stawiania wyciągu przez heli
kopter trzeba było się solidnie przygoto
wać. Wszystkie elementy starannie ułożo
no na parkingu przed wyciągiem.
 Po dostarczeniu elementów trzeba je po
skręcać, pozakładać, posprężać wszystkie
połączenia śrubowe, posprawdzać
i wtedy elementy są gotowe do transportu
 mówi R. Karolak.
Cały wyciąg składać się będzie z 15 słu
pów. Trzy już postawiono żurawiem  dwa
na górnej polanie i jeden na dolnej. Pier
wotnie planowano, że żuraw postawi wię
cej słupów na dole, tymczasem spadł śnieg,
zrobiło się błoto i wszystko trzeba stawiać
przy pomocy śmigłowca.
W piątek jednak to się nie udało. Na
górze zbyt mocno wiało. Obserwować całą
operacje przybyło trochę widzów, dzien
nikarze kilku gazet, telewizja. Helikopter
nadleciał, wylądował nieco dalej niż pla
nowano, potem powrócił na nowe lądowi
sko, raz przeleciał nad Czantorią i na tym
koniec. Za silny wiatr.

Odbiór kolejnego elementu ze śmigłowca.
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Praca pod helikopterem. Stawianie słupa.

 Cała komplikacja tej budowy polega na
tym, że jednocześnie będzie demontaż sta
rej i stawianie nowej kolejki. Znaczna
część kolejki jest między drzewami, więc
będzie konieczność wymiany długości liny
nośnej śmigłowca  mówi W. Masewicz.
W sobotę nadal wiało, więc w ogóle nie
przystąpiono do lotów. Wszystko zaczęło
się w niedzielę 19 listopada. O godz. 7.15
rano zaczęto od zwiezienia helikopterem
na dół starych słupów. Następnie przystą
piono do montażu nowych słupów.
 Największy ciężar przewidziany w tej
chwili do montażu to 2700 kg. Jest to je
den ze słupów. Wszystkie pozostałe
mieszczą się w granicach do 2500 kg. Tyle
może podnieść śmigłowiec  mówi R.
Karolak.  Są podpory na które robimy dwa
naloty, przeważają jednak takie, na które
trzeba zrobić pięć nalotów. Wszystko za
leży od tego z ilu segmentów się składają,
czy są montowane baterie. Poszczególne
elementy przejmują przeszkoleni ludzie
z firmy Awibex i przy pomocy pracowni
ków z Mostostalu następuje montaż na
miejscu. Taka operacja wraz z lotem zaj
muje około 10 minut, nawet krócej. Z Awi

Fot. W. Suchta

Fot. W. Suchta

bexem pracujemy od piętnastu lat. Tu musi
być pełne zrozumienie między firmami.
Gdy się ludzie nie znają, zawsze wynikają
jakieś trudności. Tu każdy wie co ma ro
bić i jeden drugiemu nie przeszkadza.
Wszystko przebiegało bardzo sprawnie.
Pracowników odbierających elementy ze
śmigłowca wywieziono na górę. Następ
nie stawiano słupy od góry w dół, i tak też
schodziły w dół ekipy montujące. Raczej
trzeba powiedzieć zbiegały, bo wszystko
odbywało się w zawrotnym tempie. Prze
lot z elementem śmigłowca zazwyczaj nie
trwał dłużej niż 5 minut. Po zamontowa
niu słupów pracowników ponownie wy
wieziono na górę i teraz montowano gło
wice i baterie. Równie szybko i równie
sprawnie, przy czym tu dodatkowo trzeba
było się wspinać na słup by odbierać ele
menty przywiezione przez śmigłowiec i od
razu montować. Na dole rosła ilość wi
dzów. Sporo ludzi stało przy parkingu, spo
ro wyszło na dolną polanę. Największą
atrakcją było pobieranie przez helikopter
elementów, a to głównie z uwagi na bar
dzo silne podmuchy powietrza. Dla wielu
przednia zabawa  zmaganie się z wiatrem
zwalającym z nóg.
Całą operacje zakończono po godz. 13.
 W tej chwili przygotowujemy się do mon
tażu kolei linowej na Kasprowy Wierch.
Będzie to jedna z najtrudniejszych opera
cji  mówi R. Karolak.  Kiedyś taki wy
ciąg stawiało się dość długo. Tu przewi
dujemy, że wyciąg oddamy w grudniu.
Wiele zależy od pogody. Poprzedni wyciąg
na Czantorii stawialiśmy dwa lata. Byłem
wówczas młodym pracownikiem, a teraz
po czterdziestu latach przychodzi mi ten
wyciąg zdemontować i postawić nowy.
W 1967 r. były inne czasy, inne warunki.
Wszystko odbywało się zaprzęgami kon
nymi i ręcznie. Konie wywoziły, ręcznie
się montowało. Słup był wywożony na fur
mankach. Były to słupy dużo mniejsze
i dużo lżejsze.
Gdy pytam czy nie szkoda mu demonto
wać tego, co kiedyś stawiał, odpowiada
z lekką zadumą:
 Człowiek się starzeje, kolej się starzeje.
Wojsław Suchta
23 listopada 2006 r.
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P R O T O  D E N T

lek. stom. TOMASZ STUDZIŃSKI
0 601 508607

Ustroń RESTAURACJA
^DRZEJKOtyy
Wstęp 35 zł od osoby,
w tym aoroco kolacja z lampka wina, oraz wiele innych atrakcji.
Rezerwacja telefoniczna, przyjmujemy również zamówienia na Sylwestra 2006/07

USTRONIU
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BURMISTRZ MIASTA USTROŃ
na podstawie: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z
2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLIX/
452/2006 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 października 2006
roku w sprawie przyjęcia na rok 2007 programu współpra
cy Miasta Ustroń z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, ogłasza otwarty konkurs ofert na re
alizację zadań publicznych.
Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
miejskiego portalu internetowego www.ustron.pl oraz na ta
blicach informacyjnych Urzędu Miasta w Ustroniu.
Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości
uzyskania dotacji udzielają pracownicy Wydziału Oświaty
Kultury Sportu i Turystyki I p., pok. nr 16, Urząd Miasta
w Ustroniu, ul. Rynek 1, tel. 033/8579328.

Urząd Miasta Ustroń informuje, że w dniu 15.11.2006 r.
został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wy
kaz zbywanych nieruchomości położonych w Ustroniu przy
ul.Turystycznej w drodze bezprzetargowej ozn. nr 4086/
40 na rzecz jej użytkownika wieczystego, ozn. nr 4086/78
na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomo
ści przyległej.

Przypominamy unikalne zdjęcie sprzed pół wieku ze zbiorów
Anny Kubień, na którym utrwalono pracowników Cegielni
w Nierodzimiu. Matka ofiarodawczyni fotografii Alojzja Bukow
czan była wówczas pracownicą tego zakładu. Siedzą od lewej:
NN, Heczko, Brygida Szyszka, Gabor, Alojzy Gruszczyk, Zawi
szowa, Kowalowa z synem, rząd II : NN, NN, Helena Paszek
z córką Krystyną, Staniek, Władysława Rakus, NN, Paulina Szal
but, rząd III: Chrapkowa, NN, NN, Alojzja Bukowczan, Jan Wró
blewski, Puzoniowa (z d. Górniok), Burawa. A może ktoś rozpo
zna jeszcze pozostałe osoby?
Lidia Szkaradnik
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Ponoć „muzyka w filmie chadza własnymi ścieżkami" (Krzysz
tof Bilica). Pewne melodie z wiekopomnych produkcji kinowych
lub seriali zyskują miano evergreenôw. W piątek 10 listopada
w ramach Jesieni Muzycznej odbył sie koncert w MDK „Praża
kówku", gdzie z estrady rozbrzmiewały takież nieśmiertelne prze

boje. W skład tria wykonawców weszli studenci ostatniego roku
Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach  Bartek Piesz
ka (wibrafon, flet prosty) i Piotr Schmidt (trąbka) oraz absolwent
wychowania muzycznego na US Wojciech Pieszka (kontrabas, gi
tara basowa). Od dawna związani ze Śląskim Jazz Clubem, wystę
pują też m.in. z Filharmonią Śląską czy Jerzym Milianem.
Siedząc przy elegancko przystrojonych stolikach i popijając
czerwone wino, dało się popłynąć myślą za słynnymi dźwiękami
z „Janosika", „Czterech pancernych", „Czterdziestolatka", „Wojny
domowej", „Va banque", „07, zgłoś się", „Gangu Olsena" tudzież
bardziej ekskluzywnymi  z „Bagdad Cafe" lub „Hello Dolly".
Niemniej wszystkie melodie były osobistymi wariacjami jazz
manów wokół filmowych motywów, stąd ich rozszyfrowanie ozna
czało dla słuchaczy swoiste zadanie. O tyle przyjemne, że senty
mentalne, „snujące się" tony wibrafonu (podobnego do dzwon
ków, złożonego z metalowych płytek połączonych z zestawem
rur i dającego wibrujące dźwięki przy uderzaniu w płytki pałecz
kami), „kwacząca", ostra trąbka i głuchy, przytłumiony pogłos
kontrabasu stworzyły zachwycający amalgamat.
Żywiołowe, charyzmatyczne brzmienia przeplatały się z za
dumą, a lekko improwizowane „dialogi" instrumentów z popiso
wymi solówkami, każdorazowo oklaskiwanymi. Okazało się, że
nawet trąbka potrafi rzewnie śpiewać i zawodzić. Artystów wy
raźnie bawiły harce z muzyką. Wibrafonista podrygiwał w trak
cie gry, kontrabasista zaś wygwizdał na przypominającym klam
kę kazoo temat z „Benny'ego Hilla", przekomicznie, choć nie
świadomie naśladując... Kaczora Donalda. Zasłuchana publika
nie rozmawiała ani jadła, gdyż jazzmani nie byli tłem jak w klu
bie, ale skupiali całą uwagę. Lecz gdyby ktoś odwrócił wzrok od
sceny, ujrzałby pod stolikami niejedną nogę wystukującą skocz
ny rytm.

Po końcowej „Stawce większej niż życie" występujący biso
wali nostalgicznym „Titanikiem", snując melodię na przemian na
flecie i trąbce oraz udając, że nie umieją grać. Zresztą i wcześniej
uczynili wokół siebie iście artystyczny rozgardiasz, prezentując
rozbrajająco luźne podejście do „programu" koncertu czy jakie
gokolwiek zapisu nutowego. Pozorne niewyrobienie muzyczne
i tumiwisizm, typowe dla niepokornego jazzmanaimprowizato
ra, najlepiej oddaje rozmowa przed jednym z utworów, kiedy
wskazując na nieuporządkowane partie nut na stojaku, W. Piesz
ka zapytał P. Schmidta: „Te czy te?". Trębacz wzruszył ramiona
mi: „Obojętnie. Może ja zagram to po prawej i zobaczymy, czy
się zgramy".
Katarzyna Szkaradnik
#

*

»

Rozmowa z B. Pieszką, P. Szmidtem i W. Pieszką
Po koncercie spytałam wesołych młodych wirtuozów m.in.
o stereotyp jazzmana.
Dlaczego akurat jazz? Czy o waszym stylu zadecydował wy
bór danych instrumentów, czy raczej cała otoczka kojarzona
z taką muzyką?
B. Pieszka: Może po prostu kolejne gatunki przestały nam wy
starczać, a w jazzie bogactwo ekspresji, dźwięków, barw jest nie
wyczerpalne.
P. Schmidt: U mnie w domu zawsze puszczano tę muzykę,
w niej wyrosłem i w niej się zakochałem.
Jak wyglądają próby przed koncertami improwizowanymi?
Na ile dzisiejszy występ był taki?
W. Pieszka: Pewne rzeczy trzeba przygotować. Często pracuje
my ładne kilka godzin dziennie. Chociaż do tego, co dziś grali
śmy, nut de facto nie było. Zwyczajnie znaleźliśmy płyty i słu
chaliśmy tak długo, aż się nauczyliśmy...
P. Schmidt: A potem chodziło o własną interpretację przez im
prowizowanie i odpowiednie opracowanie tematu, niekoniecznie
zgodnie z pierwowzorem, ale tak, jak nam się podoba.
W. Pieszka: Zależy to także od nastroju. Np. gdybyśmy grali ten
koncert jutro, wyglądałby zupełnie inaczej...
Bartku, czemu wybrałeś wibrafon?
B. Pieszka: Przyznaję, że mnie niezwykle zachwycił...
W. Pieszka: No jak to, a kontrabas? (śmiech)
B. Pieszka: Oczywiście też, ale kontrabas jest bardziej popularny.
W. Pieszka: Jeszcze kiedyś przerzucę się na wibrafon, obiecuję!
B. Pieszka: Faktycznie, to niecodzienny instrument, w Polsce
gra na nim ledwie 8 jazzmanów. Wyłowiłem go na sali perkusyj
nej w szkole muzycznej i tak mi się spodobał, że studia wyższe
ukierunkowałem tylko na niego.
Co z wyborem repertuaru? Dajecie jeszcze dzisiaj popis
w klubie „Angel's" i ponoć będzie on miał całkiem inny cha
rakter. Wolicie grać utwory popularne czy kojarzące się z jaz
zem jako muzyką wyrafinowaną, elitarną?
B. Pieszka: Coś jest w stereotypie jazzmana, chyba nawet ciąży
my ku „przeintelektualizowanym" utworom.
P. Schmidt: Stawiamy sobie różne priorytety, a dziś była to pu
bliczność, której staraliśmy się umilić wieczór dzięki własnym
interpretacjom znanych, lubianych też przez nas kawałków.
W „Angel's" chcemy wyzwolić z siebie coś jeszcze bardziej in
dywidualnego, żywiołowego... Jak widać, gramy rozmaicie, ale
zawsze tak, żeby i publice, i nam sprawiało to przyjemność.
Rozmawiała: Katarzyna Szkaradnik

PROMOCJA
Jazzowe trio w Prażakówce.

Fot. W. Suchta

Serdecznie dziękuję mieszkańcom dzielnicy Ustroń Dol
ny, którzy w ostatnich wyborach samorządowych oddali na
mnie swój głos.
Zapewniam wszystkich Ustroniaków, że wzorem lat ubie
głych postaram się, aby moja aktywność w Radzie Miasta
była efektywna i nie obciążała zbytnio budżetu Rady.
Tomasz Dyrda
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STACJA PALIW
Nowy właściciel oferuje atrakcyjnie niskie ceny z gwarancją jakości paliw

grupy LOTOS.
Firma istnieje na rynku paliw od 2000 r.

Zatankuj  sprawdź sam!

czynne: pn. • pt. 7.0018.00, sb. 8.0014.00
23 listopada 2006 r.

Konkurs jak teleturniej „Jeden z dziesięciu".

Fot. M. Niemiec

KONKURS
ZE STOPNIAMI
Uczniowie Gimnazjum Nr 2 wraz z nauczycielami uczcili Świę
to Niepodległości akademią i konkursem historycznym. Program
artystyczny przygotowali pierwszoklasiści, starając się nic zanu
dzić kolegów historycznymi faktami. Dziewczęta odegrały scenę
przyjacielskiej rozmowy o dziejach Polski w czasie przygotowy
wania zadanego w szkole referatu. W ten sposób publiczność
poznała najważniejsze wydarzenia roku 1918, a także te poprze
dzające rozbiory. W innej części sceny odegrano dramat podzia
łu kraju między trzy mocarstwa rozdzierając papierową mapę
Polski.
Potem najlepsi szkolni historycy rywalizowali w konkursie na
temat: „Druga Rzeczpospolita na tle Europy w latach 19181939".
Takie konkursy są już tradycją w G2, a uczestniczą w nich do
browolnie trzecioklasiści. Konkurs wzorowany jest na popular
nym teleturnieju „Jeden z dziesięciu". W pierwszej turze miejsca

na estradzie zajęło dziesięciu uczniów. Zasiedli na krzesłach,
a przed nimi stanęły pudełka z piłeczkami, które oznaczały szan
se. W pierwszym etapie odpowiadano na trzy wylosowane pyta
nia ponumerowane od 1 do 120. Do drugiego etapu przeszli za
wodnicy z przynajmniej dwoma szansami. W trzecim etapie wy
stąpiło tylko trzech zawodników, którzy otrzymali po dwie szan
se. Na pytania odpowiadali pisemnie. Nagrodą główną w kon
kursie będzie o jeden stopień podniesiona ocena z historii na ko
niec pierwszego półrocza, zdobywca drugiego miejsca otrzymał
ocenę celującą z historii liczoną jako ocena ze sprawdzianu,
a zdobywca trzeciego miejsca ocenę bardzo dobrą tak jak z od
powiedzi.Wszyscy uczestnicy otrzymali dodatkowe punkty
z zachowania: za pierwsze miejsce: 10 punktów, za drugie: 8 punk
tów, za trzecie: 5 punktów. Najlepsi otrzymali dodatkowo pamiąt
kowe dyplomy oraz książki ufundowane przez Burmistrza Mia
sta Ustronia.
Odpowiednia forma nadana konkursowi sprawiła, że młodzi
ludzie dobrze znieśli obchody święta państwowego. Chcąc nie
chcąc chłonęli wiedzę, ale też dopingowali kolegów, przejmowa
li się, gdy odpadali faworyci, ekscytowali się finałową rozgrywką.
Ostatecznie zwycięstwo odniosła Agnieszka Moskała, pokonu
jąc Magdalenę Morkisz i Patricka Leftwicha. Monika Niemiec

Rozbiór Polski  uczniowie rozdzierają mapę.

Fot. M. Niemiec

Burmistrz Ustronia i Zarząd Koła Światowego Związku Żoł
nierzy Armii Krajowej w Ustroniu zapraszają młodzież szkolną,
ustrońskic duchowieństwo, rodziny poległych partyzantów, or
ganizacje kombatanckie, politycznospołeczne oraz wszystkich
mieszkańców miasta na uroczystość złożenia kwiatów przy pa
miątkowej tablicy Oddziału AK „Czantoria" na dolnej stacji Ko
lejki na Czantorię, która odbędzie się 30 listopada o godz. 12.00
w 63. rocznicę bohaterskiej śmierci 6 żołnierzy partyzantów
w walce z Niemcami na stoku Czantorii. W walce zginęli: Alojzy
Badura ps. „Tobiasz", Jan Bujok ps. „Jawor", Jan Polok ps. „Lis",
Jan Pytel ps. „Góra", Paweł Sliż ps. „Czarny", Klemens Starzyk
ps. „Szpak". Cześć ich pamięci!!!
Bolesław Szczepaniuk
prezes Zarządu Koła ŚZŻ AK w Ustroniu

JĘZYK
NIEMIECKI
ul. Lipowska 84
W gąszczu drutów.
23 listopada 2006 r.

Fot. W. Suchta

tel./fax: 854 74 67

Serdecznie dziękują
wszystkim mieszkań
com Hermanie, któ
rzy oddali na mnie
głos w wyborach do
Rady Miasta.
Maria Jaworska
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 Od dnia, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem piękno bładnickiej
ziemi, minęło dokładnie 18 lat  rozpoczął swe pożegnanie
z parafią ewangelickoaugsburską w Bładnicach jej dotychcza
sowy proboszcz ks. dr Adrian Korczago. 22 października pod

czas trzygodzinnego uroczystego nabożeństwa w tamtejszym ko
ściele nastąpiło oficjalne przekazanie jego funkcji ks. Marcino
wi Markuzelowi, rodem z Ustronia. Nowy zwierzchnik parafii,
dotąd urzędujący w Węgrowie, został wybrany spośród czterech
kandydatów (ks. por. rez. S. Fonfara, ks. dr K. Krawczyński, ks.
Z. Niedoba) na zgromadzeniu parafialnym 24 września.
Zamierzający poświęcić się pracy naukowodydaktycznej ks.
Korczago rozstawał się ze zborownikami:  Ten miniony czas
dobiega nieubłaganie końca, by mógł zacząć się nowy etap pod
nowym przewodnictwem, by mogły pojawiać się nowe inicjaty
wy i by kontynuowano to, co próbowaliśmy z siebie wykrzesać,
chcąc w naszym znoju i radości nieodłącznie dostrzegać Boga.
W miarę możliwości sadziłem, podlewałem, ale wzrost zawsze
dawał nasz Pan. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wraz
ze mną dbali o tę rolę, gdyż parafialne życie to wspólnota. Życzę
swemu następcy, aby powracając w rodzinne strony, znalazł tu,
w Bładnicach, dom na dobre i na złe. Aby potrafił z tego, co zasa
dziliśmy, pomnażać dziedzictwo duchowe parafii. Oddaję Ci,
Marcinie, tę ambonę z drżeniem i głęboką modlitwą w sercu, byś
z niej sadził i podlewał, a Bóg niech Ci sprzyja, pozwalając choć
czasem zobaczyć, że coś zakiełkowało.
W ceremonii wzięli udział m.in. zwierzchnik Diecezji Cieszyń
skiej ks. bp Paweł Anweiler, prezes Synodu Kościoła Ewange
lickoAugsburskiego w RP ks. Jan Gross, radca synodalny i die
cezjalny Józef Król, przewodnicząca naszej Rady Miasta Emi
lia Czembor, burmistrzowie Ustronia i Skoczowa  Ireneusz
Szarzeć i Jerzy Malik. Goście, reprezentanci bładnickiej oraz
ustrońskiej Rady Parafialnej, chórów i władz miejskich dzięko
wali ks. Korczago za długoletnią posługę duszpasterską, umac
nianie zboru ewangelickiego w Bładnicach, a także doprowadze
nie wraz z proboszczem matczynej parafii ks. dr. Henrykiem
Czemborem do wzniesienia tam świątyni.
I. Szarzeć oświadczył:  Wszyscy chyba zauważyliśmy, że zo
stawiasz po sobie wielkie dzieło i nie opuszczasz tej parafii jako
ugoru, ale jako dobrze uprawioną ziemię, którą trzeba dalej od
powiednio pielęgnować. Chciałem w imieniu samorządu Ustro
nia serdecznie podziękować za to duchowe i materialne dzieło,
za przekonujące głoszenie Bożego Słowa oraz budowanie jedno
ści chrześcijańskiej w naszej małej ojczyźnie. Niech obecność
Bożej miłości i mądrości zawsze towarzyszy Ci w życiu osobi
stym i pracy naukowej.

Z parafią żegnał się ks. A. Korczago...
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Fot. U. Śliwka

... a witał ks. M. Markuzel.

Fot. U. Śliwka

Wręczając ustępującemu księdzu pamiątki ze swej miejscowo
ści, przedstawiciel bratniej parafii z Algabcm mówił:  Bóg po
wiada: Nie pozwolę ci się potknąć i nie opuszczę cię. Ta obietni
ca urzeczywistnia się w naszym życiu, w chrześcijańskich rela
cjach, które możemy stale tworzyć i pielęgnować, aby poszerzyć
horyzont patrzenia i ubogacić swe życie. Życzymy dalszego Bo
żego prowadzenia parafianom w Bładnicach, nowemu pastoro
wi, jak też wszystkim mieszkańcom.
Wprowadzenia w urząd ks. Markuzela dokonał w asyście ks.
Korczago i ks. J. Staszczaka ks. bp P. Anweiler. Przed ślubowa
niem proboszcza zwierzchnik diecezji powiedział:  Z każdym
początkiem przychodzą wspomnienia i pełne obaw plany. Dlate
go należy wszystko czynić, patrząc na Boga, aby rzeczy minione
oraz przyszłe mogły być przez Niego uświęcone i pokierowane.
Od spoglądania na Boga zależy treść myśli, działania, a także
postawa wobec drugiego, wobec perspektywy służenia innym
w smutkach i radościach. On wyzwala nowe siły i możliwości,
gdy zwracamy się Doń w naszej pielgrzymiej doli. Nadzieja po
kładana w Stwórcy nie zawodzi, ale uczy zaufania i radości życia,
czego życzę i nowemu proboszczowi.
Po akcie instalacji ks. Markuzela nastąpiły powinszowania go
ści. I. Szarzeć:  Chciałbym, aby powrót na ziemię rodzinną koja
rzył Ci się zawsze z radosną wiarą, że warto i trzeba dla tutej
szych ludzi działać. W imieniu ustroniaków wyrażam głębokie
przekonanie o obfitych owocach Twego głoszenia Ewangelii,
a Boże błogosławieństwo niech Cię wspomaga w usługiwaniu
Kościołowi i lokalnej społeczności.
Zwieńczeniem uroczystości było pierwsze kazanie nowego pro
boszcza, w którym podziękował Bogu za opiekę oraz parafianom
za zaufanie. Rozważając Słowo Pańskie z Listu św. Jakuba, mówił:
 Każda okoliczność naszego życia daje sposobność do szczegól
nej modlitwy. W gorliwej modlitwie zawarta jest ogromna moc,
uzdrawiająca zarówno ciało, jak duszę. Czasem trudno modlić
się za drugiego, wierzyć, że pod wpływem mojej osobistej mo
dlitwy czyjeś życie się odmieni. Jednak chrześcijańska społecz
ność żyje dzięki wzajemnym modlitwom, które są potrzebą i ko
niecznością. Gdy upadając w wierze, tracimy nadzieję, modlitwy
bliźnich wołają o pomoc dla nas, ale my też winniśmy pamiętać
o modlitwie za uzdrowienie i wybawienie innych, abyśmy razem
z nimi mogli zostać uzdrowieni i wybawieni.
Nabożeństwo uświetniły trzy parafialne chóry: „Bładnice",
młodzieżowy „Laudate" i dziecięcy „Serduszka", oraz gra na
skrzypcach córki ks. Korczago, Joanny. Należy ufać, że ta pod
niosła i wzruszająca uroczystość otwiera w dziejach bładnickich
ewangelików nową kartę, zapełnioną jeszcze doskonalszym bu
dowaniem braterskiej wspólnoty, pomyślnym urzeczywistnianiem
pożytecznych inicjatyw, a nade wszystko umacnianiem ludzi
w wierze i miłości.
Katarzyna Szkaradnik
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Dom wypoczynkowy „Przodownik" gościł grupy młodzieży
z Włoch, Hiszpanii i Irlandii, które przyjechały do Ustronia na
zaproszenie pracowników Ośrodka EdukacyjnoRehabilitacyjno
 Wychowawczego dla osób niepełnosprawnych w Nierodzimiu.
Międzynarodowa Wymiana Młodzieży „We arc the same" (Je
steśmy tacy sami) finansowana była przez Narodową Agencję
Młodzież, a pomysł, żeby w ramach tego programu zorganizo
wać wymianę młodzieży narodził się podczas pobytu pracowni
ków Ośrodka na szkoleniach zagranicznych. Chodziło jednak o
to, żeby skorzystali przede wszystkim podopieczni Ośrodka, a
nie jego pracownicy, więc trzeba było ściągnąć młodzież zza gra
nicy do Ustronia. Najpierw wydawało się, że przyjadą tylko Ir
landczycy, ale poprzez kontakty prywatne okazało się, że są chęt
ni również z innych krajów. Żeby dostać pieniądze na taki pro
jekt, konieczne było napisanie szczegółowego programu. Jego
autorką jest Magdalena Macura, która mówi:
 Program zakłada dużą aktywność i gości, i gospodarzy. Chcia
łam, żeby młodzież zza granicy jak najwięcej zobaczyła, zwie
dziła, ale żeby również nasze dzieci odniosły korzyści. Wyszedł
z tego bardzo napięty tygodniowy plan, bo zajęcia odbywały się
właściwie od rana do wieczora. Teraz pod koniec jego realizacji
jesteśmy już trochę zmęczeni. Zmęczeni, ale za to bardzo zado
woleni.
Irlandczycy to młodzi ludzie od 16 do 20 roku życia skupieni
w klubie miejskim, którego celem jest skłonienie rówieśników
do pozytywnych działań zamiast chodzenia po pubach. Propo
nują alternatywę dla alkoholu i narkotyków. Organizują między
innymi zajęcia muzyczne i koncerty dla mieszkańców małych
miast. Nieformalna grupa Hiszpanów składała się ze studentów
uniwersytetu w Sewilli, którzy jako wolontariusze zajmują się
ludźmi bezdomnymi, uzależnionymi od alkoholu i narkotyków.
Działaniom młodych Włochów w ich ojczyźnie patronuje duża
organizacja prowadząca ośrodki odwykowe dla narkomanów. Zaś
grupa, która przebywała w Polsce skupia się na artystycznej pre
zentacji problemu, działaniach prewencyjnych poprzez teatr ulicz
ny, happeningi, dramę.
Mogłoby się wydawać, że 30 osób mówiących różnymi języ
kami wprowadzi jakiś chaos w życic wychowanków ośrodka
w Nierodzimiu. Nic takiego jednak nie nastąpiło. Dzieci świetnie
się znalazły w tej sytuacji. Co dzień prezentowały jakieś nowe
umiejętności, o które pracownicy ośrodka nawet by ich nie posą
dzali. Również bariera językowa dla nich nie istniała. Żeby się
porozumieć z powodzeniem używali wszelkich sposobów. Więk
sze kłopoty mieli opiekunowie i wolontariusze zza granicy, bo
nie wszyscy w wystarczającym stopniu znali język angielski.

Integrację można traktować dosłownie.
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Fot. M. Niemiec

Początek zajęć teatralnych.

Fot. M. Niemiec

 Dla nas najbardziej interesującą tematyką i taką, na której najle
piej się znamy jest niepełnosprawność i taki był generalnie temat
tego spotkania  mówi Magdalena Macura.  Staraliśmy się, żeby
nasi goście jak najwięcej się dowiedzieli teoretycznie i praktycz
nie. Były wykłady psychologa, który omawiał różne stopnie nie
pełnosprawności. Dzieci niepełnosprawne, które przebywały
z nami w „Przodowniku" to grupa najsprawniejsza, ale w Niero
dzimiu przebywają dzieci bardziej upośledzone, których nie mo
gliśmy na tydzień zabrać z domu. Wolontariusze poznali je pod
czas jednodniowego pobytu w ośrodku i w czasie pomagania
w prowadzeniu zajęć.
Ośrodek zrobił na goszczącej w Ustroniu młodzieży wielkie
wrażenie. Nie spodziewali się, że tak można urządzić miejsce do
nauki, zabawy, rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz, że
w małym mieście w Polsce stosowanych jest tyle form pomocy,
nowoczesnych metod, że korzysta się z najnowszych osiągnięć
techniki. Spontaniczny pomysł wybudowania tunelu przerodził
się w kilkugodzinną przednią zabawę, podczas której powstała
budowla z kartonów oblepiona kolorowym papierem. W czasie
pobytu w Polsce przedstawiciele poszczególnych krajów musieli
przygotować autorski program na jeden dzień. Irlandczycy zor
ganizowali malowanie na specjalnym papierze przy muzyce re
laksacyjnej. Włosi popisywali się sztuką gotowania i przygoto
wywali prawdziwie włoski obiad. Hiszpanie skupili się na two
rzeniu teatru. Goście zwiedzili Kraków, Oświęcim, Cieszyn, wę
drowali po górach, wspinali się w Parku Linowym na Równi
cy i bawili się na ognisku w karczmie „Ino zajrzyj".
 Wszystkim bardzo się w Polsce podoba. Większość jest w na
szym kraju po raz pierwszy i jedyne, na co narzeka to brak wol
nego czasu. Trochę więcej mieli go w Krakowie, który zrobił na
nich ogromne wrażenie. Tam też mogli zrobić zakupy, pewnie
dość duże, bo ich zdaniem w Polsce jest bardzo tanio. Tłumaczy
liśmy im, że inaczej to wygląda w porównaniu z polskimi pensja
mi. Coś, co jeszcze robi na nich wrażenie to gościnność, serdecz
ność, ciepłe przyjęcie, z jakim się spotykają.
Niektórzy twierdzą, że pieniądze z Unii są nieosiągalne. Przeczą
temu działania pracowników Ośrodka w Nierodzimia. Dla nich
czas bez realizowania unijnych projektów a tym samym wyda
wania unijnych pieniędzy to czas stracony. Cały czas mają nowe
pomysły, piszą wnioski, zgłaszają akces do programów.
W porównaniu z dotacjami na drogi, oczyszczalnie ścieków zdo
bywają małe pieniądze, ale korzyści są ogromne, choć nie do wy
ceny. W Polsce, w Ustroniu spędziło tydzień ponad 30 osób
z Europy Zachodniej. Spotkali się z rówieśnikami, poznali istotę
niepełnosprawności i problemy ludzi nią dotkniętych. Równie
wielkie korzyści odnieśli podopieczni ośrodka w Nierodzimiu.
Po raz pierwszy spędzili tydzień poza domem. Bez znajomych
kątów, bez mamy, taty, czytelnego rozkładu dnia, mieszkania.
I pokazali, że takie wyzwania, podejmowane pod okiem profe
sjonalistów rozwijają. Teraz planowany jest wyjazd dzieci z ośrod
ka za granicę. Poważne przedsięwzięcie, ale trzeba spróbować.
Niniejszy program został zrealizowany przy wsparciu finanso
wym Wspólnoty Europejskiej w ramach programu „Młodzież"
w wysokości 19.000 euro.
Monika Niemiec
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Jeśli po południu 27 października któregoś z Czytelników za
dziwiły przemieszczające się śpiesznie po mieście kilkunastooso
bowe grupki ludzi, często w czerwonych kamizelkach, już wyja

czy OSP, zliczyć gaśnice w Urzędzie Miasta albo sprawdzić,
w co się ubrała sekretarka burmistrza (tu nieprzewidzianą zmyłką
okazała się... płeć domniemanej „sekretarki"!).
Choć trasy, na których zbierano punkty za wykonane zadania,
były niejednakowe, większość grup zawitała do Muzeum Ustroń
skiego, gdzie czekały niełatwe, ale pasjonujące zajęcia manual
ne. Janina Hazuka usiłowała wpoić podstawy swych umiejęt
ności tymczasowym adeptom koronczarstwa, z kolei rzeźbiarz
Jan Herda próbował doprowadzić do tego, by uczestnicy wy
cieczki wystrugali coś w drewnie (a przy okazji nie w swoich
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swoich najlepszych pracowników i dystrybutorów z całej Polski
jako oznakę docenienia trzydniowy zjazd integracyjny, wspólny
wypad w góry. Teraz za cel obrano Ustroń.
 Jesteśmy przeważnie z wielkich miast, więc tym bardziej od
czuwamy tutejszy klimat, spokój i brak pośpiechu  zwierzył się
hurtownik z Kielc.
Nie byłoby to może warte uwagi, gdyby nie fakt, iż uczestni
kom nie pozwolono leżeć do góry brzuchem. W wyjątkowo cie
płe piątkowe popołudnie czekały na nich w różnych punktach
miasta niebanalne zadania. Jak objaśnił mi instruktor z firmy przy
gotowującej spotkanie, setkę osób podzielono na osiem rywali
zujących drużyn. Pod okiem przewodników miały one rozwiązy
wać wspólnie śmieszne zagadki, np. logiczne, a także zaznajo
mić się z Ustroniem w oryginalny sposób: pomagać w bibliotece

gotowali się porządnie, trudno nauczyć czegoś i najpojętniejszych
w ciągu kilkunastu minut zamieszania. Potem uczestnicy ruszali
bowiem zdobywać kolejne punkty. Premię przyznawano, jeśli byli
(według słów przewodnika) „zgrani, zaangażowani i weseli, bo
chodzi przede wszystkim o wspólną dobrą zabawę".
Tak pomyślane formy wynagrodzenia pracowników i budowa
nia między nimi więzi są coraz powszechniejsze. Są też chyba
potrzebne, skoro mimo ułatwień komunikacyjnych ludzi obecnie
o wiele więcej dzieli od siebie niż łączy. Muzeum ochoczo włą
cza się do zadań podobnych do tego, które mu zlecono w związ
ku z opisywanym spotkaniem. Cóż, gdyby znalazło się więcej
czasu i uczestników, może by zabrać się nie tylko za wytwór
czość artystyczną, jak szydełkowanie czy rzeźbienie, lecz rów
nież użytkową? A skoro muzea winny wskrzeszać tradycje, chęt
ni mogliby np. robić masło w maśniczce, choć to nie lada sztuka.
Ale czy ktoś podjąłby się jeszcze... deptanio kapusty?
Katarzyna Szkaradnik

Dziękuję wszystkim mieszkańcom Hermanie,
którzy obdarzyli mnie zaufaniem w wyborze na
radnego Rady Miasta Ustronia.
Wiesław Slii

JAROSŁAW WROŃSKI

Hurtownicy uczą się heklować.

Fot. K. Szkaradnik

W tym roku zdecydowałam się zakończyć moją pracę
w Radzie Miasta, którą zawsze traktowałam jako służbę
dla Miasta i jego mieszkańców. Praca ta przyniosła mi
wiele radości i satysfakcji, choć nie brakowało i kłopo
tów i przykrości. Potwierdzeniem dla mnie, że dobrze
wywiązuję się ze swoich zadań, były wybory na kolejne
kadencje i okazywane mi niezmienne zaufanie wyborców.
Za to zaufanie, trwające przez wiele lat i poparcie dla
mnie dziękuję jak najserdeczniej mieszkańcom Miasta
i członkom Rady Miasta poprzednich kadencji.
Cieszę się, że i w tegorocznych wyborach, w których
kandydowałam do Rady Powiatu, spotkałam się także
z mocnym poparciem i zaufaniem wyborców. Sprawiło
mi to ogromną satysfakcję i radość. I za to zaufanie
i głosy oddane na mnie dziękuję z całego serca. Posta
ram się o to, aby i tym razem nie zawieść okazanego mi
zaufania. A pracując dla dobra całego powiatu, będę mia
ła szczególnie na uwadze dobro naszego Miasta. Liczę
też na to, że moja dobra współpraca z władzami Miasta
będzie nadal taka jak dotąd, to znaczy konstruktywna
i pełna wzajemnego zaufania.
Emilia Czembor
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Dziękuję mieszkań
com Ustronia za odda
ne na mnie głosy
w wyborach do Rady
Powiatu.
Józef Waszek

Wszystkim mieszkańcom Ustronia Centrum, którzy po
wtórnie poparli moją kandydaturę w wyborach do Rady
Miasta Ustronia bardzo dziękuję.
_ . .
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Przedszkole Nr 2 w Ustroniu bardzo serdecznie dzięku
je OSP Ustroń Centrum za okazaną pomoc  bezpłatne
udostępnienie kuchni oraz sali, gdzie nasze dzieci mogły
spokojnie spożyć posiłki.
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Dbajmy o jakość przede wszystkim ze względu na siebie i lu
dzi, na których nam zależy  takie słowa znalazły się w central
nym punkcie uroczystości, która odbyła się 27 października 2006
roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu. Wysoka jakość
kształcenia, wychowania i opieki jest dla pracowników tej szkoły
przedmiotem codziennej troski i normąjuż od wielu lat.
W związku z tym w zeszłym roku szkolnym postanowiono przy
stąpić do programu „Śląska Szkoła Jakości" Kuratorium Oświaty
w Katowicach i ubiegać się o przyznanie certyfikatu w obsza
rach: koncepcja pracy szkoły oraz wychowanie i opieka. Dwóch,
zdaniem nauczycieli „Jedynki", najważniejszych kręgów działań
szkoły, do której uczęszczają młodsi uczniowie. Komisja weryfi
kująca i badająca złożoną na zakończenie realizacji programu
Księgę Jakości doceniła wieloletnie starania nauczycieli i innych
pracowników SP1 i uhonorowała przyznaniem certyfikatu Ślą
skiej Szkoły Jakości. Radość wszystkich  również rodziców
i uczniów  była tym większa, że ustrońska „Jedynka" jest nie
tylko jedyną szkołą w powiecie cieszyńskim, która otrzymała ten
zaszczytny tytuł, ale też jedną z nielicznych w całym wojewódz
twie śląskim.
Na uroczystym apelu w obecności wszystkich uczniów, nauczy
cieli i pracowników szkoły oraz rady rodziców na czele z jej prze
wodniczącym Piotrem Juraszkiem certyfikat Śląskiej Szkoły Ja
kości wręczył dyrektor Bogumile CzyżTomiczek dyrektor biel
skiej delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach Józef Szcze
pańczyk. Obecni na uroczystości byli również: zca dyrektora
Mieczysław Wojtowicz, wizytatorzy KO  Dorota Drewniak, Ja
dwiga Dybał i Teresa Zając oraz przedstawiciele władz miasta
Ustroń  burmistrz Ireneusz Szarzeć, przewodnicząca Rady Mia
sta Emilia Czembor, skarbnik Maria Komadowska, naczelnik
Wydziału Oświaty Danuta Koenig, a także radni  Marzena Szczot
ka, Józef Waszek. Wśród zaproszonych gości byli też dyrektorzy
ustrońskich szkół, księża  Tadeusz Serwotka i Piotr Wowry oraz
sympatycy i przyjaciele „Jedynki", w tym przewodniczący rady
rodziców z poprzednich kadencji  Władysław Macura i Piotr
Próchniak.
Wysoką jakość pracy dydaktycznowychowawczej szkoły od
tego roku szkolnego dopełni jakość estetyczna budynku, który
właśnie został wyremontowany  zmieniono okna i unowocze
śniono elewację. Z tego powodu na uroczystość zaproszony zo

stał również Zbigniew Drózd, właściciel firmy budowlanej, któ
ra przeprowadziła prace.
W czasie krótkiej części artystycznej uczniowie w słowach
i gestach wzruszającej wdzięczności wyrażali swe podziękowa
nie dyrekcji, gronu pedagogicznemu i pracownikom SP1 za szko
łę przyjazną i bezpieczną. Są bowiem wartości, dla których wy
chowawca oddaje bardzo wiele ze swojego osobistego życia. Śą
dzieci, dla których czas spędzony w szkole, mimo trudu pracy,
jest czasem radości, a w zajęciach pozalekcyjnych odpoczynkiem
i zabawą, a także dbałość o właściwą opiekę i wychowanie pro
centują zaufaniem i poczuciem bezpieczeństwa zarówno wycho
wanków, jak i rodziców.
Uroczystość w Jedynce zbiegła się z momentem uczczenia
śmierci Ani z gdańskiego gimnazjum i refleksjami nas kondycją
naszych szkół. Jednak certyfikat jakości przyznany placówce
w Ustroniu napawa nadzieją, że można stworzyć szkołę dobrą,
przyjazną i bezpieczną dla dzieci. Ale to wymaga, jak mówią na
uczyciele SP1, poświęcenia, współdziałania i systematycznych,
konsekwentnych działań dla dobra tych, na których najbardziej
nam zależy  dla uczniów i wychowanków.
Bogumiła CzyżTomiczek
dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

Dyr. B. CzyżTomiczek z certyfikatem.

Fot. W. Suchta

Z serca dziękuję mojemu ELEKTORATOWI za tak liczne
poparcie w Wyborach Samorządowych '06. Uczciwe przegra
nie 1 głosem jest dla mnie sukcesem.
Elżbieta Sikora

Wszystkim mieszkańcom
dzielnicy Polana, składam
serdeczne podziękowania
za głosy poparcia,
dzięki którym będę mogła
sprawować mandat radnej
Rady Miasta Ustroń.
LEWICA
LMUSTROŃSKA

Helikopterowy powiew.
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Fot. W. Suchta

Izabela Tatar

Serdecznie dziękuję szanownym wyborcom za oddane na
mnie glosy w wyborach do Rady Miasta Ustronia. De
klaruję rzetelną pracę w samorządzie na rzecz naszego
miasta.
Bogumił Suchy
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li się o wartości szkoleń psów na rehabilitantów, asystentów, tro
picieli, przewodników dla niewidomych. Niestety, ich trenowa
nie bardzo dużo kosztuje. Zachęcam do wsparcia Fundacji „Ra
„Byś swemu psu i nogę uciął, przecie on za tobą pójdzie". Ude zem w Świecie" (www.d9goterapia.com.pl) choć symbolicznym
rzającej prawdzie tego porzekadła przytakiwał pionier nowocze 1 % podatku. (ING Bank Śląski, Oddział w Nowym Sączu, rachu
snych badań nad zwierzęcymi zachowaniami, Konrad Lorenz:
nek nr: 30 1050 1722 1000 0022 7205 6496).
„Nie ma na świecie przyjaźni trwającej wiecznie. Jedynym wy
 Psy rozwijają w dzieciach cierpliwość, systematyczność, empa
jątkiem jest ta, którą obdarza nas pies". Wszechstronne dobro
tię oraz wierność  mówiła prelegentka.  Trzeba motywować
dziejstwa, ale i obowiązki związane z posiadaniem domowych
młodych do opieki nad zwierzęciem, bo dziecko dobre dla psa
pupili, zwłaszcza psów, stały się 9 listopada lejtmotywem spo
rośnie na dobrego człowieka i obywatela. Uważam, że to najlep
tkania ich sympatyków oraz członków Stowarzyszenia Przyja
sza szkoła życia, godna poparcia nie tylko ze względu na skutki
ciół Zwierząt „AS" w „Zbiorach Marii Skalickiej". Jednakże spo
zdrowotne, ale też przyszłość naszą i młodzieży.
tkanie to miało też wyjątkowy, solenny charakter.
Alicja Cieślar wstrząsnęła słuchaczami, opowiadając o bul
Rozpoczęło się zajmującą prelekcją dr med. Alicji Kalety na
wersującym traktowaniu psów także w Ustroniu, a pokazując
temat zdrowotnych walorów kontaktu ze zwierzętami. Naczel
zdjęcia czworonogów, w których sprawie interweniował „AS",
nym zagadnieniem była dogoterapia, rozpowszechniona na Za
zachęcała do przygarnięcia tych spragnionych odrobiny serca istot.
chodzie, a coraz częstsza i u nas. To opracowana już naukowo
Nie zabrakło chętnych do dyskusji. Kontrowersje wzbudziła
forma leczenia i rehabilitacji z udziałem wyselekcjonowanych,
alergia na sierść, jednak A. Kaleta zaręczała, że uczulenie mogą
cierpliwych, przeszkolonych psów. Przynosi zadziwiające efekty powodować tylko zwierzaki zaniedbane, w których futrze rozwi
w przywracaniu sprawności dzieciom z autyzmem, porażeniem jają się roztocza. Dodała, iż koty nie zarażają toksoplazmozą czy
mózgowym, ADHD, zwiotczeniem mięśni, niedowładami koń
ptasią grypą, gdyż są ostatnimi ogniwami przenoszenia wirusów,
czyn czy opóźnieniem umysłowym. Zajęcia z psami dostarczają
zatrzymując je w sobie.
małym pacjentom satysfakcji i zabawy, mobilizując do ćwiczeń
Roztrząsano wzrastającą ogólnie awersję do psów, wynikającą
oraz stwarzając obustronne więzi emocjonalne. Zwiększają uwa z zaniedbań: niesprzątania odchodów, złego wychowania. A że
gę, zdolności werbalne i motoryczne, twórczy potencjał, resocja
zwierzak bywa podobny do właściciela (np. przejmuje jego agre
lizują.
sję), należy edukować społeczeństwo, wpajać kulturę i wrażli
Mówczyni podkreślała, iż zwierzęta mają nieraz zdolności po
wość. To dorośli mają wpływ na rozwijanie w dzieciach posza
magające w leczeniu schorzeń, wobec których konwencjonalne
nowania przyrody, naszych „mniejszych braci", by nie stały się
środki zawodzą. Do życia osób samotnych, starszych psy wpro
zgorzkniałymi samotnikami, którym zawsze jest źle. Do decyzji
wadzają świadomość bycia potrzebnym, a głaskanie ich daje po
o posiadaniu jakiegoś stworzenia trzeba dojrzeć, rozeznać się
czucie bezpieczeństwa i relaksu, wyzwala hormony szczęścia.
w warunkach domowych oraz wymaganiach i charakterze zwie
Czworonogi łagodzą obrzęki, urazy narządów ruchu, zmysłów,
rzęcia. To przyjemność, ale i obowiązek na wiele lat.
neurologiczne i psychiczne. Wyczuwając zmiany tętna czy zapa
Nowa prezes „ASa" Marzenna Szczotka nakreśliła jego pra
chu, szkolone psy przewidują i sygnalizują ataki chorób  epilep
cę w minionym roku: edukację dzieci (koła szkolne, imprezy
sji, cukrzycy.
z licytacjami rysunków uczniów na rzecz cieszyńskiego schroni
ska), interwencje, szukanie domów dla zwierząt, artykuły do
Wspomagają też niepełnosprawnych, co A. Kaleta zilustrowa
„GU", pomoc schronisku. Następnie wraz z burmistrzem Irene
ła dowcipem:  Mój pies ostatnio mnie nie rozumie. Mówię mu:
uszem Szarcem uhonorowała inicjatorkę i dotychczasową pre
przynieś buty, a on przynosi kefir z lodówki, mówię: przynieś
zes Mirę Jurczyńską, która właśnie zakończyła pełnienie swej
gazetę, a on idzie do kuchni i parzy mi kawę.
funkcji.
W Ustroniu dogoterapię prowadzi Barbara Nowak, hipotera
pia stosowana jest w Ochabach. Wierzę, że Czytelnicy przekona
 Ks. Jan Twardowski powiedział, że każdego ezłowieka na koń
cu życia najbardziej rozliczą z miłości. A pani działalność w Sto
warzyszeniu, które poprzez miłość do ludzi i zwierząt wyzwala
najszlachetniejsze instynkty, jest niezwykle cenna. Proszę przy
jąć wyrazy uznania za poświęcenie dla inicjatywy budowy, zwłasz
cza u dzieci i młodzieży, troski, szacunku do czworonożnych przy
jaciół. Życzę zdrowia oraz satysfakcji z dobrze spełnionej misji
niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom  mówił I. Szarzeć.
M. Jurczyńską, odtąd honorowy prezes „ASa", została obda
rowana okazałymi bukietami róż i wartościowymi pamiątkami
tudzież upominkami.
 Ustępuję ze względu na wiek i zdrowie, lecz nadal będę zaanga
żowana dla „ASa"  tłumaczyła, dziękując za prezenty, współ
pracę i zrozumienie.  Z 15 osób koniecznych, żeby 3 lata temu
zarejestrować Stowarzyszenie, wiele się wykruszyło, bo w trak
cie interwencji spotykało się z nieprzyjemnościami czy niezrozu
mieniem. Jednak przyszli kolejni, którzy nie tylko udzielają do
brych rad, ale też nie boją się ich realizować. Póki sił starczy,
będę wspomagać nowy zarząd, składający się z naprawdę fanta
stycznych ludzi.
Przy okazji ceremonii M. Szczotka ofiarowała Oddziałowi
Muzeum misterne hoczki do sukni cieszyńskiej. Na miejscu moż
na było nabyć tęczowe, pogodne wizerunki zwierząt, tworzone
przez dzieci z SP1 pod okiem Dariusza Gierdala (dochód dla
schroniska w Cieszynie), a także skosztować delikatesów (m.in.
kołoczy) upieczonych przez członkinie „ASa".
Szkoda, że na to urokliwe spotkanie przybyło niespełna 40 osób.
W Ustroniu, mam nadzieję, mieszka wszak znacznie więcej przy
jaciół zwierząt. Tych, którzy cenią sobie ufne i czułe spojrzenie
psa czy kota, bezinteresowną miłość, jaką zwierzaki obdarzają
właścicieli pomimo wszystko. Nie traktujmy więc żadnego z mi
lusińskich , jak psa", zmieńmy ich „pieski żywot" na lepsze, gdyż
wpierw to one wnoszą ciepłe chwile do naszych domów. Czyż
nie wyraził tego celnie Miłosz: „Pies jest oazą radości na pustyni
smutku"?
Katarzyna Szkaradnik
Burmistrz dziękował prezes Jurczyńskiej.
Fot. K. Szkaradnik
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Stawianie słupa w lesie.
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Fot. W. Suchta

Gazeta Ustrońska 13

CO NAS

CmKA

KULTURA
24.11

godz. 18.00

30.11

godz. 12.00

„Cygańska miłość"  spektakl na mo
tywach „Carmen" G.Bizeta „ Praża
kówka ". Cena biletu: 15 zł.
Uroczystość z okazji 63. rocznicy
śmierci 6 partyzantów Oddziału AK
„Czantoria". Dolna stacja Kolei Li
nowej „ Czantoria ".

KINO
Kochankowie roku tygrysa  obycza
jowy Polska, od 15 lat
Biała Masajka  obyczajowy Niem
cy, od 15 lat
Plac Zbawiciela  obyczajowy Polska,
od 15 lat

1723.11 godz. 18.10
1723.11 godz. 19.40
2430.11 godz. 19.00

SPORT
25.11

Mecz piłki nożnej Kuźnia Ustroń 
Rekord BielskoBiała. Stadion Kuźni.

godz. 13.30

DYŻURY APTEK
Czyżby helikopter na popych?

Szkoła Narciarska „LIVE" z li
cencją PZN zatrudni instruktorów,
pomocników do pracy na sezon
zimowy. Spotkanie 24.XI.06 o
godz. 18.00 w „Gospodzie pod
Czantorią".
Tel. kontaktowy  0601 931 846.
Sprzedam garaż o powierzchni
16,38 m2 na osiedlu Manhatan nr
73 w Ustroniu.
Tel. 0660786673.
Przyjmę pracownika do sklepu
z doświadczeniem w branży insta
lacyjnej. Tel. 0338579861.
Zatrudnię pracownika z Ustronia
lub okolic; ogólna znajomość
komputera. Tel. 0510252802.

Fot. W. Suchta
Kupię działkę budowlaną lub dom,
może być do remontu w Ustroniu
(osiedle generałów, gierków, zięt
kówka) lub Wisła okolice Cen
trum. Tel. 0661575102 email:
maria.derkacz@interia.pl

tel.8545776
tel.8542459
tel.8541473
ostatniej apteki.

USTROtfSKA.

Przyjmiemy do pracy recepcjonist
kę, Ustroń, tel. 0338543304.
Sprzedam kiosk w UstroniuNie
rodzimiu. Tel. 0606656934.
Kupię mieszkanie Ustroń lub oko
lica. Tel. 0603117550.
Hotel „Tulipan" w Ustroniu za
trudni mężczyznę w wieku do 40
lat na stanowisko konserwatora.
Pisemne oferty ze zdjęciem prosi
my składać osobiście w recepcji
hotelu codziennie w godz. 9.00
13.00, tel. 0338543780.

Urząd Miasta Ustroń informuje, że w dniu 14.11.2006r.
został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wy
kaz zbywanej nieruchomości ozn. nr 2946/12 położonej
Ustroniu przy ul. Armii Krajowej w drodze przetargu.
Termin składania wniosków przez osoby którym przy
sługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości ozn. nr
2946/12 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.
U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) wynosi 6 tygo
dni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
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2224.11
Centrum
ul. Daszyńskiego 8
2527.11
 P o d Najadą ul. 3 Maja 13
2830.11
 N a Szlaku
ul. 3 Maja 46
Zmiana dyżuru następuje o godz. 9.00
Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia

Przez kilka dni przebywali w Ustroniu polscy olimpijczycy,
medaliści tegorocznych letnich igrzysk w Atlancie. (...) Łucznicz
ką Iwonę Dzięcioł, kajakarza Piotra Markiewicza, lekkoatletę Ar
tura Partykę oraz florecistów Piotra Kielpikowskiego, Adama
Krzesińskiego i Jarosława Rodzewicza gościł hotel „Jaskółka ".
*

*

»

Ok. godz. 15.00 zatrzymano dwóch studentów  mieszkańców
Katowic i Tychów, którzy zniszczyli tablicę reklamową i kilka zna
ków drogowych. Usiłowali też kamieniami strącić klosze na bul
warze nad Wisłą. (...) W chwili zatrzymania znajdowali się w sta
nie nietrzeźwym  1,71 i 2,08 prom.
*

*

•

Miło nam poinformować, że mieszkaniec naszego miasta Kor
neliusz Kapolka otrzymał medal Za Zasługi dla Polskiego Judo.
Jest to najwyższe odznaczenie przyznawane przez Polski Zwią
zek Judo.
W wywiadzie Jan Kubień prezes Wodociągów Ziemi Cieszyń
skiej Sp. z o. o. mówił m.in.: o cenach i zużyciu wody: „Opłata
za wodę mogłaby być niższa, ale jej sprzedaż od pięciu lat male
je. W ciągu 5 lat spadła o 30%. Są to dane dotyczące jeszcze
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Przed
pięciu laty dzienne zużycie wody na jednego mieszkańca wynosi
ło 240 litrów, a dziś 140 litrów. Europejskie normy podają, że
powinno ono wynosić minimum 125140 litrów. Tak więc lud
ność chcąc oszczędzić wodę zbliża się niepokojąco do granicy
tych standardów.
(mn)
23 listopada 2006 r.

Fot. W. Suchta

Tak przeciwników mija P. Piekar.

I

I
Drzewiarz Jasienica  Kuźnia Ustroń 0:3 (0:2)

W miniony weekend zakończyły się roz
grywki piłkarskie, również ligi okręgowej.
Jednak Kuźnia Ustroń ma jeszcze do ro
zegrania zaległy mecz z Rekordem Biel
skoBiała w najbliższą sobotę na stadio
nie Kuźni o godz. 13.30. Ostatnie dwie
kolejki rundy jesiennej w bielskiej okrę
gówce grano spotkania już z rundy wio
sennej.
Piłkarze Drzewiarza podejmując u siebie
Kuźnię byli nader gościnni. Już w 6 minu
cie pozwolili Kuźni zdobyć bramkę. Prze
mysław Piekar wyrzucił z autu do Rober
ta Haratyka, a ten strzelił precyzyjnie pod
poprzeczkę. Kolejna ładna akcja ma miej
sce w 17 minucie. Rozgrywa piłkę Stefan
Chrapek podaje do Tomasza Nowaka
a ten ładnie strzela, niestety piłka odbija się
od obrońcy. W 25 min Kuźnia prowadzi już
dwoma bramkami. Ponownie akcję rozpo
czyna S. Chrapek, podaje do R. Haratyka,
ten dochodzi do linii końcowej, wycofuje
na główkę do Marcina Marianka, który
z kolei podaje do Damiana Madzi. Mając
piłkę dwa metry od bramki D. Madzia bez
problemu zdobywa gola. W pierwszej po
łowie Kuźnia jeszcze dwukrotnie stworzy
ła sytuacje bramkowe. Pierwszą, gdy po
rogu wybijanym przez Rafała Podżorskie
go R. Haratyk strzela w poprzeczkę, drugą
gdy po podaniu T. Nowaka M. Marianek
strzela obok.
Druga połowa rozpoczyna się atakami
Drzewiarza. Najgroźniejszą sytuację stwa
rza w 51 min. Piłka przetoczyła się wzdłuż

sobą tylko bramkarza pudłuje M. Maria
nek. Wynik ustala w 83 min. P. Piekar.
Dośrodkowuje Jacek Juroszek, a P. Pie
kar strzela z pierwszej piłki, ta odbija się
od poprzeczki, trafia w plecy bramkarza
i wpada do siatki.
Kuźnia wystąpiła w składzie: Paweł
Sztefek, Stefan Chrapek, Tomasz Nowak,
Rafał Podżorski, Tomasz Jaworski, Mate
usz Żebrowski, Jacek Juroszek, Robert
Haratyk, Tomasz Kożdoń (od 22 min.
Marcin Marianek), Damian Madzia, Prze
mysław Piekar.
Po meczu trener Kuźni Krzysztof Sor
nat powiedział:  Jakoś tak to się układa

w końcówce, że zbieramy potrzebne punk
ty. Tak jak wcześniej mówiłem, czas pra
cuje na naszą korzyść. Mecz w Jasienicy
dość dobrze się ułożył, w początkowej fa
zie strzeliliśmy bramkę i to nam zdecydo
wanie pomogło. Drużyna poczuła się pew
niej i to my prowadziliśmy grę, kontrolo
waliśmy przebieg wydarzeń. Druga bram
ka w zasadzie przesądziła o naszym zwy
cięstwie. Na drugą połowę wyszliśmy
z przekonaniem, że to spotkanie możemy
zdecydowanie wygrać. Faktycznie strzeli
liśmy jeszcze jedną bramkę, do tego dwie
poprzeczki, słupek. Te 3:0 to był najniż
szy wymiar kary. Mecz w Jasienicy mógł
się podobać. Ładne bramki, gra w miarę
płynna z jednej i drugiej strony. Przegry
wając Jasienica musiała atakować i my
w miarę skutecznie to kontrolowaliśmy.
Wizualnie na pewno było to ładniejsze wi
dowisko niż tydzień wcześniej u siebie
z Cukrownikiem. Cieszmy się z wygranej
i zachowajmy skuteczność na ostatni mecz
z Rekordem. Jeżeli wygramy, to mając 23
punkty będzie można spokojnie pracować
w zimie i przygotować się do wiosennych
rozgrywek.
Wojsław Suchta
1
2
3
4
5
6
7
8
9

LKS Czaniec
MRKS Czechowice
LKS Bestwina
LKS Zapora Porąbka
LKS Sokół Zabrzeg
RKS Cukrownik Chybie
TS CzarniGóral Żywiec
LKS Drzewiarz Jasienica
BTS Rekord BielskoBiała

46
37
33
32
29
27
26
26
21

46:13
45:17
29:19
28:15
51:29
26:20
31:28
39:21
28:30

11
12
13
14
15
16

GKS Morcinek Kaczyce
20
Podbeskidzie II BielskoBiała 20
LKS Podhalanka Milówka
18
LKS Przełom Kaniów
14
LKS Orzeł Łękawica
9
LKS Wilamowiczanka
7

31:23
22:33
21:42
23:36
16:76
15:50

linii bramkowej i dopiero T. Nowak wybił

ją na aut bramkowy. Odpowiedzią Kuźni
jest indywidualna akcja P. Piekara. Mija
obrońców, wychodzi na pozycję sam na
sam z bramkarzem i strzela w słupek. Po
tem przed stratą gola Kuźnię uchronił
Paweł Sztefek efektownie wybijając strzał
pod poprzeczkę. Następnie mając przed
23 listopada 2006 r.

Trudno powstrzymać R. Haratyka.

Fot. W. Suchta
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Witejcie ludeczkowie

Biegacze z G 1 na siłowni w swojej szkole.

Fot. W. Suchta

Drużyna chłopców z Gimnazjum Nr 1 w Ustroniu zdobyła
1. miejsce w mistrzostwach powiatu w biegach przełajowych oraz
1. miejsce w zawodach rejonowych (ponadpowiatowych). Tym
samym wywalczyła awans do finału wojewódzkiego. Odbył się
on 19 października w Rudzie Śląskiej. Tam reprezentacja ustroń
skiego gimnazjum zajęła 9. miejsce na 16 startujących drużyn.
W finale startowały przede wszystkim reprezentacje szkół spor
towych. Opiekunem drużyny jest nauczyciel wychowania fizycz
nego Aleksander Panfil. Biegacze z Jedynki": Wojciech Kra
marczyk, Rafał Fober, Adrian Szalbot, Adam Szlauer, Daniel
Suchodolski, Rober Pilch, Bartek Pilch, Mateusz Tomala są
jednocześnie aktywnymi zawodnikami drużyny piłki nożnej Klu
bu Sportowego Kuźnia Ustroń.
(ls)
POZIOMO: 1) bajkowa Baba...,4) dwumasztowy żaglowiec,
6) poprzedni WOP, 8) ratownicze nosze, 9) gimnastyczna lub
widowiskowa, 10) sielanka na wsi, 11) chwała, zaszczyty,
12) lama z Peru, 13) trujący kuzyn pietruszki, 14) kawa roz
puszczalna, 15) obok Hiroszimy, 16) Don ..., 17) Wisła, Olza,
18) wyspa duńska, 19) stragan odpustowy, 20) wokół obrazu.
PIONOWO: 1) nadmorskie wczasowisko, 2) wyspy pełne
żółwi, 3) magmowa, osadowa, 4) doktryna protestancka,
5) stołek, taboret, 6) punkt totolotka, 7) opiekunka dziecka,
11) pochyłość (zdrobniale), 13) kuzynka statku, 14) na kawior.

Fórt móm moc roboty, bo pumogóm szwagrowi chałupę łocie
plać przed zimom. Ponikiedy jeszcze karkoszki ciupiym na pod
połke, a roz za czas na śćmiywku łodwiedzym jakigo kamrata.
Byłech też łoto w muzeum na degustacji wina i tu muszym przi
znać, że lepszego żech nie pił jako żyjym. Choć latoś miolech trzi
dymiony, to daleko mi do takich fachowców. Trzeja cosik zmiynić
w tych mojich recepisach, bo dziepro teraz żech zmiarkowol, że
domowe wino może być lo moc lepsze lod sklepowego.
Ni mogym sie już doczkać kiedy wreszcie bydzie po tych wybo
rach. Tela papiórsków reklamowych wisi wszyndzi, że to już do
ista łobrzidło człowiekowi. Łoto jeszcze był taki wiater, tóż pełno
afiszy szolónto sie po chodniku. Kaj sie podziwosz, to ludzie sie
zachwolajómjedyn przez drugigo. Każdy szczyrzi gymbe łod ucha
do ucha, coby go wybrać. Nale czy lo to idzie? We wszystkich
loknach wystawowych, na każdej tablicy, na ścianach, aji przi
kierchowie wiszóm chyntni do polepszynio naszego żywota. Na
dalibyście se ludzie spokuj, dyć szkoda piniyndzy na taki cyrk!
Prowda, że papiór wszystko zniesie, tóż deklaracje sóm przeszum
ne, ale czy kiery jeszcze w to wierzi?
Nejprzód myślolech, że nie pujdym do wyborów, niech se tam
młodzi idóm, dyć wie/a mie tujeszcze żywota zostało. Nale potym
zdało mi sie, na pujdym. Tóż czytóm kiery sie ogłaszo w tym mo
jim rejonie i żodnego śnich nie znóm. Nó żodnego! Dyć sóm na
liście aji studynty. Mój wnuk prawi, że jak młodzi zacznóm rzón
dzić to bydzie pajdokracja. Nale czy to znaczy, że mi styknie gro
sza na jeszcze jednóm pajdę chleba?
Paweł

72 uczestników wzięło udział w II Memoriale Jana Pomiećko
w tenisie stołowym, który odbył się 11 listopada w Haźlachu.
W poszczególnych kategoriach wiekowych triumfowali Adrian
Machej z Hażlacha (do lat 45), Andrzej Buchta ze Skoczowa
(4560 lat) i Józef Michalik z Hażlacha (pow. 60 lat). W katego
rii weteranów startował Michał Reterski z Ustronia i uplasował
się na trzecim miejscu.
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Rozwiązanie krzyżówki (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy
do 30 listopada.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 45
L E G I O N O W E BIEGANIE
Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje Leokadia Marciniak,
os. Manhatan 3/85, Płyty CD pt.: „Co Ustroniakom w duszy
gra" otrzymują: Jan Cienciaia, ul. Gen. Traugutta 15
i Ludwik Lipowczan, ul. Długa 37.
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