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USA W USTRONIU PodatkI 2008
Rozmowa z dr. Markiem Rembierzem

Ile jest wy szych uczelni w powiecie cieszy skim poza ili
Uniwersytetu l skiego?
Nie ma filii U . S dwa wydziały Uniwersytetu l skiego
w Cieszynie: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji oraz Wydział
Artystyczny. Mamy równie rozwijaj ca si w Ustroniu Wy sz
Szkoł In ynierii Dentystycznej, czyli jeste my miastem akademickim.
Czym ten nowy rok akademicki b dzie si ró nił od poprzednich?
Coraz wyra niej polskie szkolnictwo wy sze wchodzi w proces
bolo ski, czyli system trzy plus dwa. Trzyletnie studia licencjackie
i dwuletnie magisterskie. Czasem system ten nazywa si 3 + 2 +
3 lub 4, wliczaj c w to studia doktoranckie. W tym roku nabór
był prowadzony wedle tych nowych zasad.
(dok. na str. 2)
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O pierwszej cz ci ostatniej sesji Rady Miasta pisali my przed
tygodniem. Cz ć ta po wi cona była lecznictwu uzdrowiskowemu. Drug cz ć równie prowadził przewodnicz cy RM Stanisław Malina. Radni podj li w niej uchwały o podatkach i opłatach
lokalnych w przyszłym roku. Były to uchwały dotycz ce:
- okre lenia wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ci,
- zwolnie od podatku od nieruchomo ci i podatku rolnego,
- zwolnie od podatku rolnego,
- okre lenia wysoko ci stawek opłaty uzdrowiskowej,
- okre lenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek
od nieruchomo ci, podatek rolny i podatek le ny,
- stawek opłaty targowej.
(Uchwały o podatku od nieruchomo ci i opłaty uzdrowiskowej
publikujemy na str. 6 i 7.)
Ponadto podczas sesji wybrano ławników s du rejonowego
i s du okr gowego. Poszkodowanej przez tr b powietrzn gminie
Kłomnice udzielono pomocy w wysoko ci 10.000 zł.
(ws)
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USA W USTRONIU
(dok. ze str. 1)
Co nowy system zmienia?
Zmienia si wizja studiów. Pierwsze trzy lata słu zdobyciu tytułu zawodowego licencjata. Ma to plusy i minusy. Osoby chc ce
mieć licencjat mog i ć do pracy po trzech latach. Mo e to jednak
przybrać postać patologiczn : b dzie to jedynie licencjat i potem
tylko jako uzupełnienie magisterium. Dyskutuje si , czy pisać
prac licencjack , czy wystarczy egzamin ko cowy. Uwa am, e
prace licencjackie powinni studenci pisać na wysokim poziomie,
aby studia zachowały swój walor. Z drugiej strony jest niebezpiecze stwo umasowienia, to co si nazywa macdonaldyzacj
szkolnictwa wy szego.
Obraca si pan w rodowisku pracowników naukowych. Jak
wielu ich mieszka w Ustroniu?
Kiedy ukułem skrót USA. Nie chodzi tu o Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej, ale o pomysł Ustro skiego Stowarzyszenia
Akademickiego czyli w skrócie „USA”. Ustro jest miastem
swoistym. Ilo ć pracowników akademickich b d cych mieszka cami naszego miasta jest bardzo wyra na. Id c ulicami
spotyka si ludzi pracuj cych na ró nych uczelniach. Oni tu
ci gaj . Ustro to tak e swoiste zagł bie konferencji naukowych.
W wi kszo ć dni w roku w Ustroniu odbywa si co najmniej jedna
konferencja naukowa i to wysokiej rangi. Do Ustronia przybywaj
ludzie nauki, kojarz nasze miasto jako centrum konferencyjne
i to warto zintegrować.
Czyli zbierać informacje o tych wszystkich konferencjach?
Tak. Zebrać i przetworzyć. Dzisiaj najwa niejszym towarem

M. rembierz.

Fot. w. Suchta

towe, stanowiska pióropusznika
strusiego czy skalne jaskinie.

*

To chyba najdłu sza trombita na
wiecie. Ma a 11 m 26 cm długo ci. Wykonał j Tadeusz Rucki, wła ciciel „Chaty na Sza cach” w Koniakowie i tam te
instrument mo na obejrzeć.

*

*

*

Na terenie powiatu cieszy skiego jest ponad 120 pomników
przyrody. To najcz ciej bardzo
stare drzewa. Imponuj ca jest
aleja d bowa w Chybiu przy
której ro nie ponad 200 drzew.
Inne osobliwo ci to głazy narzu-
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*

*

„Ciesz si Cieszynem” - jest
oficjalnym hasłem promuj cym stolic ziemi cieszy skiej.
Zostało wybrane w konkursie
i funkcjonuje od 2000 roku.

*

*

*

Najpopularniejsze w ród cieszyniaków nazwisko nie wywodzi si „stela”. W Cieszynie
najwi cej jest Nowaków - 432.
Za nimi plasuj si Cie larowie
i Sikorowie - po 359. Ale tak
było na koniec 2003 roku.

*

*

*

W urz dowym spisie nazw
miejscowo ci nie ma Ha lacha, a za to jest Ha lach, no

jest informacja. Warto wi c informacje pozyskiwać, a gdyby
powstało USA, czyli Ustro skie Stowarzyszenie Akademickie,
mo na nadać temu spójno ć. Odwołujemy si w Ustroniu do
tradycji Jana Szczepa skiego. A jego wizj była tu akademia ilozoiczno-społeczna. Profesor Szczepa ski w swych dziennikach
powtarza, e chciałby, aby w Ustroniu powstało muzeum. To si
zi ciło. Jednak chciałby te , aby w Ustroniu powstała akademia
ilozoiczno-społeczna. Do tej idei warto nawi zać.
Jak instytucjonalnie miałoby to wygl dać? Jak form materialn ma przybrać ta wizja?
Zacz ć wykłady pod szyldem „szkoły im. Jana Szczepa skiego”,
poniewa jest to siła nazwiska. Ten magnetyzm działa w wielu
kr gach zró nicowanych ideowo. Profesor Szczepa ski nie
antagonizuje, co jest bardzo istotne. Miejscowa społeczno ć ma
poprzez to impuls do spo ytkowania tej wizji akademii ilozoiczno-społecznej. Cofnijmy si do czasów II wojny wiatowej:
Ustro to skromna wioska, a tu taka wizja. Je li mamy szkoł
wy sz , jest zagł bie ludzi nauki, to trzeba to wykorzystać.
Czy takie wykłady nie b d miały charakteru incydentalnego?
Musi to być cały cykl z wydawnictwem, najlepiej rocznikiem. Na
pocz tku siłami ludzi mieszkaj cych w Ustroniu. Równocze nie
społeczno ć lokalna dowie si , e ci ludzie tu mieszkaj i nie
trzeba ich zapraszać z Krakowa czy Warszawy.
Czy tematy ograniczone byłyby do problematyki ilozoicznospołecznej?
Nie. To teza wyj ciowa, bo tak to zapisał profesor Szczepa ski.
S znakomite konferencje np. izyków i warto ich posłuchać.
Nazwa akademii, to punkt wywoławczy, a status byłby okre lony bardziej uniwersalnie. Je li teraz nie uderzymy w nut Jana
Szczepa skiego, za kilka lat b dzie to nuta z przeszło ci. Je li
teraz Ustro tego nie zrobi, mo e nie zrobić tego ju nigdy.
Ustro to miasto i nie wyobra am sobie, jak ma to robić.
Od pracy chyba s konkretni ludzie. Mo e podejmie si tego
Marek Rembierz?
Mógłby i podejmuje si . Rozpoznanie w ród ró nych osób przeprowadził i widzi, e miałoby to szanse powodzenia. Małymi
krokami. To nie mo e być wielka fasada, a za ni wielkie nic, tylko
dochodzenie małymi krokami, a zrozumienie takiej inicjatywy
w ród pracowników naukowych zamieszkałych w Ustroniu jest
bardzo du e.
Widziałem wykłady, na których byłem jako przedstawiciel
gazety, a poza mn jeszcze kto z rodziny wykładaj cego.
A ja miałem wykłady, gdzie był problem z pomieszczeniem
ch tnych, a ja dr ałem, by nikt nie zasłabł.
No to gratuluj .
Nasze USA to b dzie taka struktura, gdzie ka dy mo e przyj ć
i ka dy wnosi co nowego.
Ale Polacy nie maj wiz do USA.
Je li chodzi o to, to ka dy b dzie miał wiz do naszego USA.
Ponadto nie b dzie to praca na czarno.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
(Doko czenie rozmowy za tydzie )
i z tego powodu mieszka cy tej
podcieszy skiej wsi, akurat nie
s dumni. Nie pomagaj monity. Wszystkiemu winna ponoć
maszynistka, która pomyliła
kropk z kresk .

*

*

*

Zabytkowy spichlerz z XVII
wieku w D bowcu po kupieniu
przez nowego wła ciciela został zaadaptowany dla potrzeb
rzemie lniczych i mieszkaniowych. Po odnowieniu prezentuje si nader okazale.

*

*

*

W zaolazia skiej W dryni
mo na obejrzeć piece do wypalania wapna pochodz ce
z pocz tków XIX w. Ich rewaloryzacja kosztowała 1,5 mln

koron. Najwi kszy piec liczy
sobie 10,2 m wysoko ci i stoi
na podstawie 3,45 m.

*

*

*

*

*

*

Cieszyn wprowadził jako
pierwszy w regionie zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Mieszka cy wystawiaj
stare pralki, lodówki, kanapy,
telewizory, itp. Podobne akcje
organizowane s teraz w innych gminach.
Ponad 10 lat istnieje pracownia
snycerska w Górkach. Nazywana jest „fabryk wszystkich
wi tych”. Wykonywane tu
igury ciesz si zainteresowaniem zagranicznych nabywców.
(nik)
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NA lUbNyM kObIeRCU StAN lI:
Dorota ba ka z Ustronia i Dariusz lema ski z Ustronia,
katarzyna Izmajłowicz z Ustronia i Sławomir Orlik z Chybia,
katarzyna Raszka z Ustronia i Mariusz klukowski z Cieszyna.

*

ROCzNICA leNINO
Burmistrz Ustronia oraz
Zwi zek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Wi niów Politycznych zapraszaj na uroczysto ć patriotyczn poł czon ze składaniem
kwiatów, która po wi cona
b dzie 64. rocznicy bitwy pod
Lenino. Uroczysto ć odb dzie
si 12 pa dziernika 2007 r.
o godz. 12.00 przy Pomniku
Pami ci przy rynku.

*

*

*

*

*

PRelekCJA
11 pa dziernika o godz.
17 w budynku Nadle nictwa
w Izbie Regionalej, odb dzie
si prelekcja pt. „Jak przeciwdziałać zmianie klimatu”. Prelegentem b dzie prof. Gustaw
* Michna.
* *
zAMkNI tA PRzyCHODNIA
Od 3 pa dziernika przestał funkcjonować Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „Zawodzie”, znajduj cy si w budynku Telekomunikacji, ul. Słoneczna 11. Pacjenci „Zawodzia” mog korzystać z usług innych przychodni na terenie miasta. We wszystkich
sprawach dotycz cych przychodni „Zawodzie” mo na dzwonić
pod nr tel. 505-245-813. W „Zawodziu” zarejestrowanych jest
około 1400 osób.
* * *
teSt SySteMU OStRzeGANIA
11.10 o godz. 13.00 przeprowadzony zostanie wojewódzki test
systemu ostrzegania i alarmowania ludno ci w ramach obrony
cywilnej. Emitowany b dzie sygnał ci gły trwaj cy 3 minuty
oznaczaj cy odwołanie alarmu powietrznego.

*

*

*

*

*

*

5.0.007 r.
Na ul. Wi la skiej zatrzymano
mieszka ca Sosnowca kieruj cego
fordem galaxy w stanie nietrze wym. U kierowcy stwierdzono
1,35 mg/l alkoholu we krwi.
5.0.007 r.
Na ul. Gra y skiego zatrzymano

.0.007 r.
Nakazano wła cicielowi kiosku na
ul. Brody jego wyremontowanie
i zabezpieczenie.
.0.007 r.
Przeprowadzono kontrol osób
handluj cych na targowisku miejskim. Sprawdzano posiadanie
zezwole na prowadzenie działalno ci handlowej.
.0.007 r.
Otrzymano zgłoszenie, e pod
jednym ze sklepów nietrze wy
m czyzna wyłudza od klientów
pieni dze. M czyzn odwieziono
do izby wytrze wie w BielskuBiałej.
.0.007 r.
Przeprowadzono kontrole porz dkowe na ul. Lipowiec. U jednego
z mieszka ców stwierdzono bałagan na posesji, lecz nie zastano go
w domu. Sprawa jest w toku.
.0.007 r.
Przeprowadzono kontrol gospodarki odpadami i ciekami
w firmach znajduj cych si na
terenie Ustronia.
.0.007 r.
Otrzymano zgłoszenie, e na
kładce ł cz cej Ustro z Wisł
Obłaziec, uszkodzonych jest kilka

nietrze wego mieszka ca Cieszyna, który kierował taksówk .
Kontrola wykazała u niego 0,40
mg/l alkoholu we krwi.
6.0.007 r.
Na ul. Sanatoryjnej kierowca forda
mondeo, mieszkaniec D bowca,
podczas cofania uderzył w iata
seicento. Sprawca kolizji uciekł
z miejsca zdarzenia.
(ar)
desek. Informacj przekazano
odpowiednim słu bom.
4.0.007 r.
Kontrolowano stan techniczny
znaków drogowych. W zwi zku
z wyborami sprawdzano, czy
plakaty i ogłoszenia wyborcze s
prawidłowo rozmieszczone.
5.0.007 r.
Na przystanku w centrum miasta
schwytano bezdomnego szczeniaka. Psa odwieziono do schroniska.
5.0.007 r.
Zabezpieczono miejsce wypadku
na ul. Konopnickiej do czasu
przyjazdu policji.
5.0.007 r.
Otrzymano zgłoszenie o rozsuni ciu si betonowych płyt na mostku
w Ustroniu Nierodzimiu. Mostek
zabezpieczono ta mami i powiadomiono odpowiednie słu by.
6.0-7.0.007 r.
Sprawdzano zachowanie si młodzie y na bulwarach i w parkach
miejskich.
(ar)

OGólNe zebRANIe MIeSzkA CóW
Zarz d Osiedla Nierodzim zaprasza mieszka ców na zebranie,
które odb dzie si 15 pa dziernika w wietlicy Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu, ul. Józefa Kreta. W programie
zebrania: informacja o przebiegu inwestycji podejmowanych na
terenie dzielnicy, przyjmowanie wniosków do bud etu na rok
2008 i dalsze lata, rozwa enie mo liwo ci budowy nawierzchni
asfaltowej ulic Wiklinowej i Czarny Las.
CI, któRzy OD NAS ODeSzlI:
Józef tyrna
lat 73
Franciszek Słotwi ski lat 84
Felicja Ptaszy ska
lat 74

ul.M.Konopnickiej 32/5
ul.Jelenica 75
ul.M.Konopnickiej IIa/5

Serdeczne podzi kowanie
za udział w uroczysto ci pogrzebowej

.p. Felicji Ptaszy skiej

rodzinie, s siadom, przyjaciołom
oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu
składa

siostra z rodzin

11 pa dziernika 2007 r.
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otwarto Zakład

uroczyste przeci cie wst gi.

Fot. H.Cie lar

 pa dziernika 94 -  pa dziernika 007

64 roCZNICa
bItwy Pod LeNINo
Zacz ło si l wrze nia 1939 roku - wybuch II wojny wiatowej.
ołnierz polski stawiał zaci ty opór w obronie ojczyzny przewaaj cym siłom wojsk niemieckich. I nagle 17 wrze nia 1939 roku
o wicie wschodni granic Polski przekroczyły wojska Rosji
sowieckiej zajmuj c ponad 50% terytorium Polski. Nast pstwem
tych wydarze były mi dzy innymi w latach 1940 - 1941 cztery
akcje deportacyjne obywateli polskich w gł b ZSRR. Ten przymusowy wywóz dotyczył obywateli polskich nazwanych „antysowieckim elementem”. Do tego „antysowieckiego elementu”
zaliczeni zostali mi dzy innymi:
- przywódcy Obozu Zjednoczenia Narodowego (OZN),
- przywódcy Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS),
- przywódcy Zwi zku Harcerstwa polskiego (ZHP),
- urz dnicy pa stwowi,
- s dziowie i prokuratorzy,
- policjanci,
- oicerowie i podoicerowie słu by czynnej i zawodowej,
- oicerowie i podoicerowie Korpusu Ochrony Pogranicza
(KOP),
- ich rodziny i najbli si krewni.
Nikt do dzisiaj nie jest w stanie okre lić liczby deportowanych
i przemieszczonych Polaków w gł b ZSRR. W ród danych z ró nych ródeł zwraca uwag liczba ponad 2.000.000 (dwa miliony).
Nie sposób nie wspomnieć liczby ponad 181.000 je ców polskich
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5 pa dziernika uroczy cie otwierano Zakład Rehabilitacji
w l skim Szpitalu Reumatologicznym na Zawodziu. W otwarciu
uczestniczyło wielu zacnych go ci, a w ród nich: wicemarszałek
Grzegorz Szpyrka, dyrektor NFZ Marek Szewczyk, posłowie
Jan Szwarc i Stanisław Szwed, starosta Mirosław ko do ,
burmistrz Ireneusz Szarzec, dyrektor laskiego Centrum Rehabilitacji zbigniew eysmontt, dyrektor Uzdrowiska Ustro
katarzyna Wencel, konsultanci, rehabilitanci, reumatolodzy
i balneolodzy. Grała Orkiestra Salonowa pod dyrekcj Hilarego Drozda. Stosowne mowy wygłosili: marszałek G. Szpyrka
i dyrektor Szpitala Reumatologicznego Ryszard W sik.
Nowy zakład kosztował 4 miliony wyło one przez Urz d
Marszałkowski i Szpital Reumatologiczny. Zakład ma 1800 m2
powierzchni, znajduj si w nim liczne sale zabiegowe, basen, jest
klimatyzacja. B d stanowiska do izykoterapii, mechanoterapii.
Głównie nowy zakład b dzie si zajmował rehabilitacj układu
ruchu. Planuje si wykonywanie 250.000 zabiegów w ci gu roku.,
co daje około 1000 zabiegów dziennie. Wszystko w oparciu
o najnowocze niejsze urz dzenia, jakimi dysponuje współczesna
rehabilitacja.
(ws)
wzi tych do niewoli w 1939 roku i wywiezionych do ZSRR.
Z tej liczby zagin ło 10.000 -12.000 oicerów, a zwłoki niektórych
odnaleziono w grobach w Katyniu.
Wydarzenia polityczne i na wschodnich i zachodnich frontach
stworzyły zmian stosunku ZSRR wobec polskiego rz du emigracyjnego. W wyniku tego na terenie ZSRR formuje si Wojsko
Polskie na Wschodzie. W sierpniu 1942 roku armia licz ca100
tysi cy ołnierzy i oicerów została ewakuowana do Iraku.
8 maja 1943 r, rozpoczyna si ponowne formowanie l Dywizji Piechoty im. Tadeusza Ko ciuszki. Ze wszystkich stron
ZSRR ci gn przyszli ołnierze. Ludzie doro li i chłopcy, nawet
dziewcz ta ci gn do obozu ćwiczebnego w Sielcach nad Ok
koło Riazania. Dowódc tej dywizji zostaje płk Zygmunt Berling, były ołnierz legionów Piłsudskiego. Punktem zwrotnym
w historii 12-tysi cznej dywizji stała si przysi ga 15 lipca 1943
r. Dono nie brzmiały głosy ołnierzy powtarzaj cych za ksi dzem
Kubszem słowa przysi gi. l Dywizja stała si jednostk bojow ,
przygotowuj c si do wymarszu na fronty.
I nadszedł dzie 12 pa dzirnika 1943 r. I Dywizja Piechoty im.
Tadeusza Ko ciuszki, przełamuje pozycje nieprzyjaciela i naciera w kierunku Lenino. Walki trwały przez dwa dni. Wszystkie
przeciwuderzenia zostały przez Polaków odparte.
14 pa dziernika dywizja została wycofana do drugiego rzutu.
W tym boju dywizja poniosła bardzo ci kie straty si gaj ce 25
procent stanu, tj. ponad 2800 ołnierzy.
Lenino mówiło przed całym wiatem — oto jeste my, oto walczymy, oto idziemy aby zwyci yć. I dlatego Lenino weszło do
historii armii polskiej i pa stwa polskiego. 14 pa dziernika 1943 r.
w swym rozkazie gen. Zygmunt Berling powiedział:
„ W ci gu dwóch dni krwawej walki wykazali cie - byli zesła cy Sybiru - e kochacie ojczyzn , e zgodnie z wielkimi celami,
jakie przed Wami stoj , umiecie ponosić wielkie oiary.”
Prezes Zarz du Koła ZKRPiBWP
płk ludwik Gembarzewski

11 pa dziernika 2007 r.

Zdaniem
Burmistrza

Pełnoprawni uczniowie.

Fot. w. Suchta

jedyNka ZobowI Zuje

5 pa dziernika okazał si dla pierwszoklasistów ustro skiej „jedynki” dniem
szczególnym. Zostali tego dnia pasowani
na uczniów i otrzymali granatowe mundurki. Z tej okazji w SP-1 zorganizowano wspaniał uroczysto ć, któr swoj
obecno ci zaszczycili: przedstawiciel
l skiego Kuratorium O wiaty wizytator
Dorota Drewniak, wiceprzewodnicz ca
Rady Miasta Marzena Szczotka, naczelnik Wydziału O wiaty, Kultury, Sportu
i Turystyki Danuta Koenig, wiceburmistrz
Jolanta Gojny, przedstawiciel ZNP Ewa
Lankocz, przedstawiciel paraii ewangelickiej Marcin Konieczny, przedstawiciele
i przewodnicz cy Rady Rodziców Piotr
Juraszek oraz wiceprzewodnicz ca Urszula Broda.
Po przywitaniu go ci, uczniów oraz
rodziców uroczy cie od piewano hymn
narodowy. Pó niej na sali rozległ si
d wi k tr bki. To mały tr bacz zapraszał
pierwszaki na scen . Rozpocz ły si wyst py przeplatane piosenkami w wykonaniu szkolnego chóru. Pierwszoklasi ci
pokazali, jak wiele nauczyli si przez
ten miesi c. Recytowali wiersze, pi knie
piewali. W pewnym momencie na scenie
zrobiło si niezwykle kolorowo. Maluchy
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wykonały taniec z chustami, które wirowały w takt muzyki. Elementem tego ta ca
było przytupywanie, które rozlegało si
gło nym echem po sali. Na wszystkich
umiej tno ci dzieci zrobiły du e wra enie.
Rodzice pierwszoklasistów byli dumni
i wzruszeni.
Po wyst pach nast piło uroczyste lubowanie. Dyrektor SP-1 Bogumiła Czy Tomiczek przypomniała nowym uczniom,
e lubować to znaczy przysi gać, a przysi gać to znaczy dotrzymywać ka dego
słowa:
- Powiedzieli cie nam, e b dziecie si
uczyć, a uczyć si to poznawać stale co
nowego, uczyć si to poznawać co , co jest
bardzo pi kne, bardzo m dre, uczyć si ,
to tak e szanować swoich nauczycieli, bo
ka da pani chce, aby cie od pierwszego
dnia uzyskiwali jak najlepsze wyniki,
uczyć si , to szanować swoich rodziców,
którzy bardzo ci ko pracuj po to, by cie
mogli chodzić do szkoły. ycz wam, jak
równie waszym rodzicom, eby symbol
naszej szkoły – „sowa m dra głowa” – był
dla was przykładem, aby si pilnie uczyć
i wyrosn ć na bardzo dobrych i m drych
Polaków.
Wizytator Dorota Drewniak yczyła
uczniom samych
najwy szych ocen
i najlepszych
wyników w konkursach, a wiceburmistrz Jolanta Gojny, aby
w szkole czuli
si dobrze i bezpiecznie. Nast pnie ka de z dzieci
zostało pasowane
na ucznia ogromnym ołówkiem
i otrzymało dyplom oraz mundurek.
Anna Rokosz

Ustro po raz trzeci wygrał plebiscyt
Dziennika Zachodniego, tym razem
na „Letni stolic regionu”. Głosowali
czytelnicy wypełniaj c kupony. W „DZ”
czytamy: „Tylko pierwszy plebiscyt wygrała
Wisła, a pó niej ju wszystkie kolejne sezony
turystyczne nale ały do tego pi knego, zadbanego miasta w Beskidzie l skim. Ustro
króluje niepodzielnie w sercach i umysłach
Czytelników, a potwierdzaja to wyniki
głosowania. Plebiscyt DZ pod patronatem
Oddziału l skiego Polskiej Izby Turystyki
i laskiej Organizacji Turystycznej trwał od
22 czerwca do 24 wrze nia.” Specjalny certyikat z r k wicenaczelnego DZ Stanisława
Bubina, odebrał 4 pa dziernika burmistrz
Ireneusz Szarzec. Jego te poprosilismy
o skomentowanie tego wyró nienia.

*

*

*

Niedawno mówiłem o sezonie letnim
w Ustroniu i podawałem pewne informacje o bazie, zapleczu, o tym jak
w Ustroniu rozwija si ruch turystyczny.
Potwierdzeniem tamtej informacji jest
otrzymany przez nasze miasto po raz
trzeci certyikat „Letniej Stolicy Regionu
2007”. W plebiscycie zorganizowanym
przez redakcj Dziennika Zachodniego
czytelnicy wybierali najatrakcyjniejsz
miejscowo ć, która dostarcza najwi cej
atrakcji, jest najlepiej postrzegana przez
mieszkaców l ska. S letnie i zimowe
edycje tego plebiscytu. Po raz pierwszy
certyikat zdobyli my w lecie 2006 r., nastepnie w zimie 2006-2007 r. i po minionym
sezonie letnim. Czytelnicy Dziennika
Zachodniego wypełniaj zamieszczane
w tej gazecie kupony i na Ustro jako letni
stolic regionu w te wakacje zagłosowało
ich 3.993, przy ogólnej liczbie nadesłanych
kuponów 6.436.
Potwierdza to wszystko, co mówimy
o naszym potencjale turystycznym i jako ci
wiadczonych usług. To mieszka cy,
przedsiebiorcy turystyczni, tworz obraz
Ustronia, który nastepnie jest oceniany
przez go ci naszego miasta. A na pełny
obraz składaj si działania miasta, irm,
szpitali, sanatoriów, hoteli, pensjonatów,
kwater prywatnych i wszelkich atrakcji
zlokalizowanych na terenie miasta. Ten
tytuł pozwala prawidłowo ocenić wysiłki
wszystkich wkładajacych sporo sił w to,
by atmosfera była przyjazna, a jako ć
usług na najwy szym poziomie.
Od kilku lat na ró nych płaszczyznach
staramy si współpracować z podmiotami
zajmuj cymi si lecznictwem uzdrowiskowym, turystyk i wszystkim co si z tym
wi e. Ostatnio Ustro aktywnie uczestniczy
w działaniach „Beskidzkiej 5”, czyli wspólnych przedsi wzi ciach Istebnej, Wisły,
Szczyrku, Brennej i Ustronia. Chcieliby my
to robić nadal, ale ju wspólnie z przedsi biorcami turystycznymi, bo to przecie razem
z nimi tworzymy obraz naszego miasta.
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Uchwała NR XIV/9/007
Rady Miasta Ustro
z dnia 7 wrze nia 007r.
w sprawie okre lenia wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ci na rok 2008.
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 pó n.zm.), art.5 i 6 ust.12 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz.U. z 2006r., Nr 121 poz. 844 z pó n.zm.) i obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008r.
(M.P. Nr 47 poz.557).
Rada Miasta Ustro
uchwala
§
Wysoko ć rocznych stawek podatku od nieruchomo ci:
1.0,68 zł za 1m2 powierzchni od gruntów zwi zanych z prowadzeniem działalno ci gospodarczej, bez wzgl du na sposób
zakwaliikowania w ewidencji gruntów
i budynków
2.0,0 zł za 1m2 powierzchni od gruntów zwi zanych z prowadzeniem działalno ci gospodarczej - wykorzystywanych pod
ogrody zoologiczne , parki linowe
3. ,74 zł za 1 ha powierzchni od gruntów pod jeziorami, zaj tych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
4. 0,5 zł za 1m2 powierzchni od gruntów pozostałych, w tym zaj tych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalno ci po ytku
publicznego przez organizacje po ytku publicznego
5. 0,5 zł za 1m2 powierzchni u ytkowej od budynków mieszkalnych lub ich cz ci
6.7,50 zł za 1m2 powierzchni u ytkowej od budynków lub ich
cz ci zwi zanych z prowadzeniem działalno ci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich cz ci zaj tych na
prowadzenie działalno ci gospodarczej
7. 5,00 zł za 1m2 powierzchni u ytkowej od budynków lub ich
cz ci zwi zanych z prowadzeniem działalno ci gospodarczej
wykorzystywanych jako pokoje go cinne w budynkach mieszkalnych
8. ,00 zł za 1m2 powierzchni u ytkowej od budynków lub ich
cz ci zwi zanych z prowadzeniem działalno ci gospodarczej:
a) w o rodkach campingowych nie posiadaj cych instalacji
grzewczych
b) znajduj cych si na terenach ogrodów zoologicznych
9. 9,00 zł za 1m2 powierzchni u ytkowej od budynków lub ich
cz ci zwi zanych z prowadzeniem działalno ci gospodarczej
- wykorzystywanych jako hale tenisowe,
10. 5,00 zł za 1m2 powierzchni u ytkowej od budynków lub ich
cz ci wykorzystywanych na kina
11. 8,86 zł za 1m2 powierzchni u ytkowej od budynków lub
ich cz ci zaj tych na prowadzenie działalno ci gospodarczej
w zakresie obrotu kwaliikowanym materiałem siewnym
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12. ,84 zł za 1m2 powierzchni u ytkowej od budynków lub
ich cz ci zaj tych na prowadzenie działalno ci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych
13. 6,00 zł za 1m2 powierzchni u ytkowej od pozostałych budynków lub ich cz ci, w tym zaj tych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalno ci po ytku publicznego przez organizacje
po ytku publicznego
14. 4,00 zł za 1m2 powierzchni u ytkowej:
a) od budynków wykorzystywanych jako pomieszczenia gospodarcze,
b) od gara y wolnostoj cych,
15. % warto ci budowli lub ich cz ci zwi zanych z prowadzeniem działalno ci gospodarczej (warto ć okre lona na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych).
§
1. Zarz dza si pobór podatku od nieruchomo ci w drodze
inkasa. Inkasentów oraz wysoko ć wynagrodzenia za inkaso
okre li odr bna uchwała.
2. Podatek od nieruchomo ci płatny jest równie w kasie Urz du
Miasta lub na rachunek bankowy Urz du Miasta.
§
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.
§4
1. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa l skiego
z moc obowi zuj c od dnia 1 stycznia 2008r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na
tablicach ogłosze na terenie miasta i publikacj w Gazecie
Ustro skiej.

*

*

*

Uchwała Nr XIV/4/007
Rady Miasta Ustro
z dnia 7 wrze nia 007r.
w sprawie okre lenia wysoko ci stawek opłaty uzdrowiskowej
na rok 2008.
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 (tj Dz.U.
z 2001r., Nr 142 poz.1591 z pó n.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 pó n.zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie
wysoko ci górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2008r. (M.P. Nr 47 poz.557).
Rada Miasta Ustro
uchwala
§
Wysoko ć dziennej stawki opłaty uzdrowiskowej od osób izycznych przebywaj cych dłu ej ni dob w celach zdrowotnych,
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za ka dy
dzie pobytu w Ustroniu:
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)
,80 zł – od osób dorosłych
)
,50 zł – od emerytów i rencistów
)
,0 zł : – od dzieci i ucz cej si młodzie y (w tym
studentów)
– od inwalidów I grupy oraz osób niepełnosprawnych
znacznym stopniu niepełnosprawno ci (potwierdzone stosownym dokumentem)
§
Opłat uzdrowiskow za cały okres pobytu nale y ui cić
w terminie 2-ch dni od daty przyjazdu.
§
1. Zarz dza si pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.
Inkasentów oraz wysoko ć wynagrodzenia za inkaso okre li
odr bna uchwała.
2. Opłata uzdrowiskowa płatna jest równie w kasie Urz du
Miasta lub na rachunek bankowy Urz du Miasta.
§4
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.
§5
1. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa l skiego
z moc obowi zuj c od dnia 1 stycznia 2008r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach
ogłosze na terenie miasta i publikacj w Gazecie Ustro skiej.

Serdecznie zapraszam
na spotkanie podsumowuj ce moj działalno ć poselsk , poł czone z prezentacj kandydatów do Sejmu,
które odb dzie si 16 pa dziernika 2007 r. (wtorek) o godz. 17 w sali widowiskowej MDK „Pra akówka”
w Ustroniu.
Poseł na Sejm RP
Jan Szwarc
Przypominamy jeszcze jedno uj cie wykonane podczas prób
do operetki „Hrabina Marica” wystawionej w 1962 r. w Zakładowym Domu Kultury. Tym razem wykonawcy zostali utrwaleni
przed ognistym czardaszem. Od lewej ta cz : Danuta Drejewicz,
Stanisław Giela, Krystyna Kukla, Tadeusz Bar, Renata Dawid, Edmund Basałyga, Nelly Tomaszek i Edward Pod orski. Fotograi
udost pniła i opisała Krystyna Kukla, której za dotychczasow
współprac serdecznie dzi kuj . Korzystaj c z okazji prosz
o dostarczanie kolejnych zdj ć do tej rubryki, ciesz cej si sporym
zainteresowaniem.
lidia Szkaradnik
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Seniorzy w Muzeum.

radoSNa
twórCZo ć
SENIORÓW
Dnia l pa dziernika 2007 roku w Muzeum Ustro skim miało
miejsce uroczyste otwarcie szczególnej wystawy. Pokazane zostały mianowicie prace seniorów z Miejskiego Domu Spokojnej
Staro ci w Ustroniu wykonane w ramach terapii zaj ciowej pod
kierunkiem Ruty Sikory. Czego tam nie było! Były kwiaty z bibuły wygl daj ce niemal jak ywe. Były wyklejanki wykonane
z drobnych kuleczek kolorowej bibułki - to znaczy seniorzy
najpierw zwijaj kuleczki, a potem z nich wyklejaj ró ne kompozycje. Były obrazki wykonane na styropianie z kolorowych
resztek materiałów pozostaj cych np. po uszyciu czego . Pi knie
prezentowały si prace z masy solnej, ramki na zdj cia, kartki
okoliczno ciowe czy torebki ozdobione np. nasionami, li ćmi
czy plasterkami cytryny. Nie sposób wymienić wszystkiego.

Otwarcia wystawy dokonała Danuta Koenig - naczelnik Wydziału O wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Urz du Miejskiego
w Ustroniu. „Ziemia Cieszy ska jest jak zamy lony u miech
młodej dziewczyny marz cej o pierwszym kochaniu” - wierszem
Gustawa Morcinka rozpocz ła swoje wyst pienie. Nast pnie
pokrótce wprowadziła zebranych w tematyk wystawy, którym
była, jak to wynika z tytułu tego artykułu, radosna twórczo ć
seniora. Nale y nadmienić, e otwarcie wystawy nast piło w
dniu, w którym obchodzony jest Mi dzynarodowy Dzie Seniora.
Na wystawie go cili: z-ca burmistrza miasta Ustro Jolanta Krajewska- Gojny, przewodnicz cy Rady Miasta Ustro Stanisław
Malina i jego z-ca Marzena Szczotka, ustro scy ksi a: proboszcz
paraii Ewangelicko-Augsbuskiej, ks. Piotr Wowry i wikariusz
paraii katolickiej pw. w. Klemensa, ks. Zbigniew Zachorek,
naczelnik Wydziału Finansowego Urz du Miejskiego Aleksandra Łucko , kierownik Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej
Zdzisław Dziendziel, dyrektor Powiatowego Domu Pomocy
Społecznej „Pogodna Jesie ” w Cieszynie Edward Bujok wraz
z przedstawicielami pensjonariuszy i ich opiekunami. Go cili
te mieszka cy i ich opiekunowie z zaprzyja nionych placówek
o podobnym proilu, tzn. Ewangelickiego Domu Opieki „Emaus”
z Dzi gielowa i Ewangelickiego Domu Opieki „Ostoja Pokoju”
z Miechowic.
Oczywi cie na wyst pie była obecna kierownik MDSS Ilona
Niedoba, a tak e główna ksi gowa MDSS Zuzanna Kubica, e nie
wspomnieć o licznie zgromadzonym personelu MDSS, który dbał
o przebieg wystawy i troszczył si o jej go ci. Na wystawie go cili te niektórzy pensjonariusze ustro skiej placówki. Po wyst pieniu Danuty Koenig toast lampk wina
zaproponował przewodnicz cy RM Stanisław Malina,
a z-ca burmistrza Jolanta Krajewska-Gojny i z-ca przewodnicz cego RM Marzena Szczotka, wyraziły uznanie dla zgromadzonych na wystawie prac i yczyły dalszych sukcesów
i owocnej pracy na tym polu. Mo na było te zakupić niektóre
prace. Nast pnie zebrani przeszli do innej sali Muzeum Ustro skiego, gdzie obejrzeli i wysłuchali ta ców i pie ni ludowych
z regionu cieszy skiego w wykonaniu Zespołu Regionalnego
z Goleszowa pod kierownictwem Lidii Lankocz i Urszuli Kenig.
Pensjonariuszom z Ustronia i zaprzyja nionych Domów wyst p
ten przypomniał zawsze mile wspominan młodo ć.
W podzi kowaniu za pi kny i pełen ekspresji wyst p wr czono
zespołowi kosz pi knych kwiatów. Wi zanki kwiatów otrzymali
te wszyscy go cie oicjalni wystawy, a pensjonariusze - po jednej
pi knej ró y.
Na zako czenie miał miejsce skromny pocz stunek zło ony
z pysznego ciasta i minikanapek oraz do wyboru - herbaty lub
kawy.
Tak zako czyła si ta sympatyczna impreza, po której - mamy
nadziej - pozostan miłe wspomnienia.
jot - ef

PoMoC
rodZINIe

dary ładował prezes tadeusz browi ski.
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Fot. w. Suchta

We wtorek 2 pa dziernika z Fundacji
w. Antoniego wyruszył samochód z darami. Celem była wielodzietna rodzina
z Gł bocic w województwie dolno l skim. 14 dzieci, rodzice i jedno dziecko
w drodze. O tej rodzinie dowiedziano
si z programu w TVP II „SOS - Chc
mog pomóc”. Po programie członkowie
Fundacji w. Antoniego skontaktowali si z telewizj i postanowili pomóc.
W sumie wysłano darów za 4.109 zł. Były
to tornistry, zeszyty, inne przybory szkolne, artykuły spo ywcze, ubrania, po ciel,
rodki czysto ci, proszki do prania, zabawki i komputer. Transport zapewnił Unitrans
Mariana Czapki, proszki do prania dał ArtChem, reszt zakupiła fundacja z własnych
rodków.
(ws)
11 pa dziernika 2007 r.

wSPoMNIeNIe o LubIaNej ZoFII

Zoia yła

Mikołaj Gogol powiedział, cyt. Nieszcz cia zsyłane s nam po to, aby my
uwa niej przyjrzeli si swemu yciu.
Te m dre i wymowne słowa mog być
sensem wydarzenia, które miało miejsce w połowie wrze nia. Zostali my
sparali owani wiadomo ci o nagłej,
nieprzewidzianej mierci p. Zoii yły,
z domu Procner, ur. 15.02.1948 r. w Brennej, zamieszkałej w Ustroniu przy ul.
Sztwiertni. Zam na przez 28 lat z Marianem ył – długoletnim dyrygentem i kierownikiem artystycznym Estrady Ludowej
„Czantoria”, od 9 lat była wdow . Z tego
zwi zku przyszło na wiat trzech synów :

Dariusz, Seweryn i Rafał.
Kiedy człowiek uczestniczy w uroczysto ci pogrzebowej przedwcze nie zmarłej
osoby, snuje rozwa ania nad sensem ycia
i w ogóle istnienia. Czym jest starszy, zastanawia si czemu niejednemu nie dane
jest do yć s dziwego wieku. Podobno jego
los zapisany jest gdzie tam w górze, ale
czy czasami sam, z powodu jakiej desperacji, nie wyznacza sobie kresu ziemskiej
w drówki?
Nie nam jednak s dzić dlaczego... jak
powiedział podczas kazania ałobnego,
prowadz cy ceremoni , ks. proboszcz
Piotr Wowry. W swoim wyst pieniu
nawi zał m.in. do Psalmu 130 (w.2-5):
Panie, wysłuchaj głosu mojego !
Nakło uszu swych na głos błagania mego !
Je li b dziesz zwa ał na winy, Panie,
Panie, któ si ostoi ?
Lecz u Ciebie jest odpuszczenie,
Aby si Ciebie bano.
W Panu pokładam nadziej ,
Dusza moja yje nadziej .
Oczekuj słowa jego.
Natomiast w Ewangelii w. Jana, w rozdziale 14 (w.1-2), napisane jest : Niechaj si
nie trwo y serce wasze; wierzcie w Boga,
i we mnie wierzcie ! W domu Ojca mego
wiele jest mieszka ; gdyby było inaczej,
byłbym wam powiedział. Id przygotować
wam miejsce. Przytoczone fragmenty Pisma
wi tego były istot po egnania zmarłej.
Zoia yła przez długie lata pracowała
głównie w gastronomii, a w szczególnoci w DW „Storczyk” w Wi le, restauracji „Czantoria”, Hotelu „Równica”,
restauracji „Kameralna” oraz DW „Tulipan”. Była osob bardzo lubian , wesoł
i pogodn . Z yczliwo ci podchodziła
do swoich współpracowników i zna-

jomych, przez co zyskała powszechn sympati . Krzywda ludzka le ała
jej na sercu, nie umiała pogodzić si
z niesprawiedliwo ci , despotyzmem
i zawi ci , które to cechy doprowadzaj
społecze stwo do ruiny moralnej. Miała wra liw osobowo ć, nara on na
daleko id ce konsekwencje ludzkiego
post powania. Jej tragiczne odej cie,
w tak młodym wieku jest wstrz saj ce
i przygn biaj ce. Ka dej jednostki szkoda
i al, a w szczególno ci takiej jak bohaterka wspomnienia. Czy jej nieszcz cie
nie jest zesłane nam po to, aby my uwa niej przyjrzeli si swemu yciu ?
Ceremonia pogrzebowa odbyła si 19
wrze nia 2007 r. w ko ciele ewangelickoaugsburskim w Ustroniu z udziałem licznie zgromadzonych mieszka ców miasta
– rodziny, przyjaciół, s siadów, którzy
swoj obecno ci chcieli zło yć hołd jej
pami ci. Uroczysto ć u wietniła swoim
wyst pem Estrada Ludowa „Czantoria”.
Ciało Zoii yły spocz ło w grobie m a
Mariana na miejscowym cmentarzu katolickim.
el bieta Sikora

dZIe
edukaCjI

Urz d Miasta i Muzeum Ustro skie
zapraszaj emerytowanych pracowników o wiaty na spotkanie z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, które odb dzie si
w Muzeum Ustro skim 15 pa dziernika o godz. 10.00. W programie wyst p
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3
i pocz stunek.

Mokate trIuMFuje Na targaCH
Na zako czonej niedawno Polagrze2007
triumfowało Mokate. Firma została doceniona zarówno przez zwiedzaj cych, jak
i Jury Konkursowe i inne gremia oceniaj ce. W efekcie Mokate zgarn ło pul
nagród, jakiej w wieloletniej historii irmy
jeszcze nie było! W r kach irmy znalazły
si takie nagrody jak: Hit Publicznoci Polagra-Food 2007, dla obu irm, tj.
Mokate S.A. w Ustroniu oraz Mokate
Sp. z o.o. w orach. Warto zauwa yć, e
Mokate jest rekordzist w tej kategorii
nagród – traiaj cych do irmy nieprzerwanie od roku 1995. Kolejn nagrod był
Złoty Medal Polagry dla herbatek Loyd
Tea rozgrzewaj cych ,,grzaniec” oraz
,,z sokiem malinowym” oraz Tytuł Wicemistera Eksportu dla zabielaczy do kawy,
produkowanych i eksportowanych przez
Mokate Sp.z o.o. w orach. Do Mokate
traiły te Znaki Jako ci ,,Poznaj Dobr
ywno ć”, w obszernym pakiecie dla całej
gamy produktów, zarówno kawowych jak
i herbacianych.
11 pa dziernika 2007 r.

Hit Publiczno ci.
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ustroñskie galerie, muzea placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia,
policja, stra¿ miejska

ustroñskie stowarzyszenie trze woœCi
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.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. J. Wantu³y
Rynek 4, tel. 854-23-40.
Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek: 8.00-15.00, roda: 12.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypo yczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00.

FundaCja œw. antoniego
ul. koœcielna 21, tel. 854 17 72
Spotkania z instruktorem terapii uzale¿nieñ i wspó³uzale¿nieñ
- wtorek 9.00 -10.00; - czwartek 16.00 - 17.00
Psycholog
- ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca
Punkt wydawania odzie¿y
- pon. œr. pt. 10.00 - 14.00.
Wydawanie posi³ków
- pon. - pt. 11.30 - 13.00.

Czytelnia ogólna oraz wypo yCzalnia dla dzieCi i młodzie y
poniedzia³ek: 12.00 - 18.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; pi¹tek: 8.00 - 18.00.
biblioteka szkolno-œrodowiskowa w ustroniu - polanie
poniedzia³ek: 8.45 - 16.00; wtorek: 8.45 - 12.00; œroda: 8.45 - 12.45; czwartek: 8.00 - 12.45 pi¹tek: 8.00 - 12.45.
muzeum ustrońskie im. J. Jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.republika.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 - 14, we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 14
w soboty, niedziele 9.30 – 13.

oddzia³ muzeum „zbiory marii skaliCkiej”
ul. 3 Maja 68, tel. 854-29-96. www.muzeumustronskie.republika.pl
wystawy sta³e :
ekspozycja prac wybitnych twórców polskich
kolekcja medali, starodruki, druki bibliofilskie i unikatowe
ekslibris ze zbiorów Marii Skalickiej
porcelana rêcznie malowana Barbary Majêtny
wystawny strój cieszyñski i filigran cieszyñski
cenny zbiór ksi¹¿ek „Cieszyniana”
Ustroñ w starej fotografii
walka o niepodleg³oœæ w czasie II wojny œwiatowej (1939-1945)
(AK, PSZ na Zachodzie, Wojsko Polskie na Wschodzie, martyrologia mieszkañców Ustronia)
wystawy czasowe :
Druki bibliofilskie ze zbiorów Marii Skalickiej.
Hafty, hoczki i czepce ze zbiorów Cieszyńskiego Klubu Hobbystów
KLUB PROPOZYCJI: - klub tysi¹ca inicjatyw i spotkañ z ciekawymi ludŸmi
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.

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”mo na inaCzej”w ustroniu
- oœrodek pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ „mo¿na inaczej”, ul. rynek 4,
od poniedzia³ku do pi¹tku 10.00-18.00
biura Stowarzyszenia:
poniedzia³ek 17.00-18.00
- Centrum Wolontariatu:
wtotek 8.00-12.00, czwartek 14.30- 18.30
- psychoterapeuta:
poniedzia³ek 15.00-19.00
oraz kluby dzia³aj¹ce w szko³ach: SP 1 (kl. I-III) pn. - godz. 12.00-15.00
SP 2 (kl. I-III) wt. - godz. 13.00-16.00, (kl. IV-VI) pt. - godz. 13.00-16.00
SP 3 (kl. I-III) pt. - godz. 12.30-15.30, (kl. IV-VI) wt. - godz. 13.30-16.30
GIM 1(kl. I-III) wt. - godz. 13.30-16.30, GIM 2 (kl. I-III) pt. - godz. 13.00-16.00.
miejska inFormaCja turystyCzna
Rynek 2, tel. 854-26-53, - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 17.00 - sobota 8.30 - 13.00
ul. Sanatoryjna 7, 854-20-25 - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00 - sobota 8.45 - 13.00.
ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.
stra miejska ustroñ
Rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy: darmowy 986.

BIURO PROMOCJI I WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Rynek 3A, tel. 854-54-58, e-mail bpiwa@polbox.com
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 „pra akówka”
ul. daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec nowoczesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - 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.
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Jako sie mocie ludeczkowie
Do dłógo ech sie nie łodzywoł, bo byłech na wywczasach
lyczniczych załatwiónych na Kase Chorych. Czakalimy
z paniczkóm na tyn prziwilej łod łó skigo roku. A, e my sóm
łobo marodzi, dyć przeca wiycie, e nasze ywobyci zacino
sie ju po czterdziestce (ponikierzi prawióm, e sie dziepro
zaczyno i te majóm recht). A, e jo ju móm siódmy krzi yk,
tó nie dziwota, e ma ciorz nie musioł sie wysilać i tela
choróbsk mi wypisoł, nó i po roku czakanio wyjechalimy
na wczasy lycznicze nad morze.
Ludeczkowie doista ech sie zadziwił nad tym ywiołym,
bo sie Wóm prziznóm, ech łostatni roz był nad morzym za
młodu i łod tego czasu po telkownych rokach na własne
łoczy za ech tyn nasz Bałtyk uwidzioł. Tó mi to było strasznucnie zocne i fórt przistowołech na piosku i dziwołech
sie na ty wielucne fale.
Mielimy sie tam strasznucnie dobrze. Jedzyni fajniacki,
elegancko przirychtowane. Jyno moja baba ni mógła sie
prziuczyć, coby cały dziy nic nie robić. Wszystko podane na czas, tó na poczóntku ni mógła se nó miejsca.
Fórt jyno dzwóniła do chałupy, (bo tam synowa na cały
dobytek dowała pozór), czy kury łodbyte, czy pies nie
uciyk, a koczka czy za nióm nie teschni i tak naokoło.
Ale potym prziwykła do nowego ywobycio. Jo te ech
sie kapke staroł ło moji dymióny z winym, czy w zimnej
izbie nie stojóm, ale nie dołech po sobie poznać. Fórt my
szpacyrowali nad morzym i wdychali tyn jod, tó jak ju
my prziwykli do tego słodkigo nieróbstwa, to trzi tydnie
minyły i trzeba było brać sie naspadek. Nó i tak my za
sóm na starych mieciach, chocio mie fórt w uszach szumi
morze.
Paweł

POzIOMO: ) ryba z kolcem, 4) straszy w zamku,
6) „problem” w desce, 8) ptak - symbol m dro ci,
9) na kartce kalendarza, 0) g ste zaro la, ) w muzyce,
) ozdobny pas na spodniach, ) imi e skie, 4) pociecha
dziadka, 5) bracia zakonni, 6) mocny argument, 7) meksyka ski Indianin, 8) Agnieszka zdrobniale, 9) pierwiastek
chemiczny, 0) zdj cie z ilmu.
PIONOWO: ) na gor co u fryzjerki, ) widzi wiat
na ró owo, ) postój z jedzonkiem, 4) choroba kolorów,
5) du o nało nic, 6) jabłkowe ciacho, 7) nieszcz liwy okres
siedmioletni, ) robota na okr gło (wspak), ) zbiornik
wodny, 4) porcja dla pieca.

krZy ówka
30 zł 30 zł

krZy ówka
30 zł 30 zł

krZy ówka
30 zł 30 zł

Rozwi zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi zania
oczekujemy do 19 pa dziernika br.
Rozwi zanie Krzy ówki z nr 39
ROWeReM NA RóWNIC
Nagrod w wysoko ci 30 zł otrzymuje: Anna Dyszlewska,
Ustro , ul. Gra yny 6. Zapraszamy do redakcji.

11 pa dziernika 2007 r.
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kwIat Z koPIe Ca

W pi tek, 5 pa dziernika o godz.17, odbyło si w Muzeum
Ustro skim spotkanie z Markiem Fiedorem. Prelegent uko czył
Wydział Biologii i Ochrony rodowiska, pasjonuje si przyrod ,
a w szczególno ci kwiatami. Wygłoszona przez niego prelekcja
pt. „Storczyki Nadle nictwa Ustro ” miała skłonić zebranych, aby
podczas spacerów po okolicy rozejrzeli si troch uwa niej wokół
siebie, by poszukali w ród naszych ł k wła nie storczyków.
Prelekcji towarzyszyły niezwykle barwne fotograie tych kwiatów wykonane przez Marka Fiedora oraz jego koleg , artyst
fotograika Marka niegonia.
Mimo deszczowej pogody sala Muzeum Ustro skiego wypełniła si po brzegi zainteresowanymi t tematyk . Obecni na sali
podziwiali wisz ce na cianach fotograie storczyków. Wielu
z nich nie mogło uwierzyć, e tak niezwykłe okazy mo na spotkać
na przykład na terenie Ustronia.
Wykład Marka Fiedora poł czony był z prezentacj multimedialn .
Na pocz tku prelegent przedstawił ogólne wiadomo ci o rodzinie storczykowatych, która liczy sobie ok. 25.000 gatunków. Jest
to druga pod wzgl dem liczebno ci rodzina wiata ro linnego.
Rocznie przybywa nawet kilkana cie gatunków, wci s odkrywane nowe. W Europie znajduje si ok.250 gatunków, w Polsce
ok.50. Najwi cej jest ich w lasach tropikalnych.
Storczyk to bardzo ciekawa ro lina. Wi kszo ć z nas nie zdaje
sobie sprawy, e u ywamy produktu pochodzenia storczykowego
w kuchni. Chodzi o wanilin pozyskiwan z wanili. Ju od czasów
prekolumbijskich w Ameryce Południowej przyrz dzano j z zeschni tych owoców storczyków. Suszono i moczono w roztworze
wodnym lub alkoholowym. W ten sposób uzyskiwano wanili .
Tak te nazywa si storczyk, z którego ten produkt pochodzi.
Ma kilkana cie metrów wysoko ci, wygl dem przypomina lian .
Rodzinnym miejscem wyst powania tego gatunku jest Ameryka
Południowa.
Kolejn ciekawostk zwi zan ze storczykami jest tzw. salep,
czyli lisie j dra. Nazwa ta pochodzi z j zyka arabskiego i nawi zuje do dwóch kulistych, niewielkich bulw, które znajduj si pod
powierzchni ziemi i pozwalaj storczykowi przetrwać.
Salep wykorzystywany był jako lek na wszystko, zwłaszcza
w zaburzeniach pokarmowych, biegunkach u dzieci. Niezwykłe
jest to, e salepu u ywano równie jako afrodyzjaku. Zapiski na
ten temat znajduj si w starych dykcjonarzach ro linnych, pochodz cych z XVII i XVIII w. Autorzy staropolskim j zykiem wychwalali zalety tego specyiku. Jednak w tym czasie koszt takiego
lekarstwa był bardzo wysoki, gdy trzeba było je sprowadzać
z odległych krajów. Dzi ki odkryciom europejskich botaników
okazało si , e nasze polskie gatunki storczyków s równie
skuteczne, jak te tropikalne. Takim zamiennikiem oryginalnego
salepu jest storczyk blady. Dzi nie przywi zuje si ju do tego
takiej wagi. Moda na storczykowy afrodyzjak dawno min ła.
Storczyki poza obszarami pustynnymi wyst puj prawie
wsz dzie, na powierzchni ziemi i pod powierzchni . Jest kilka
wyj tkowych gatunków, które całkowicie rozwijaj si pod powierzchni ziemi i zapylane s przez mrówki. Storczyki wyst puj te na skałach, gał ziach drzew, wysoko nad ziemi . Wod
niezb dn do ycia czerpi z pary wodnej. Na takiej wysoko ci
łatwiej jest te o zapylaczy, czyli owady i kolibry, które rzadko
schodz do warstwy runa.
Wszystkie nasze polskie storczyki s pod ochron prawn . Ich
zrywanie jest zabronione. Nie przeszkodziło to jednak wymrzeć
niektórym gatunkom. We lorze polskiej na 50 znanych gatunków
25 jest wpisanych do tzw. czerwonej ksi gi ro lin. Jest to wydawnictwo, które mniej wi cej co 10 lat ka de pa stwo publikuje
i umieszcza tam gatunki zagro one wymarciem.
Region, w którym yjemy, posiada najwi cej gatunków storczyków.
W otaczaj cej nas przyrodzie mo emy zauwa yć a 36 gatunków, a na przykład w Tatrza skim Parku Narodowym tylko 22.
Bogactwo naszego regionu jest uderzaj ce. Nie dzieje si tak
bez powodu.
Ziemia cieszy ska charakteryzuje si bardzo ciekaw budow
geologiczn . Zawiera zło a wapienne, a cz ć storczyków woli
wła nie tak gleb . O bogactwie storczyków na naszym terenie
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M. Fiedor.

Fot. w. Suchta

decyduje te zachowanie tradycyjnej gospodarki ł kowej. Niestety cz ć gatunków uzale niła si przez to od człowieka. Storczyki
naszej strefy klimatycznej zapylane s przez owady. Niektóre
z nich, eby przywi zać do siebie owady, wytworzyły dla nich
specjalne l dowiska (war ki). Owady siadaj na tych l dowiskach
by pobrać nektar, w mi dzyczasie dotykaj czułkami kwiatu
i w ten sposób wyci gaj pyłek tych ro lin. Odwiedzaj c inne
kwiaty dokonuj zapylenia. Czasami zwi zek kwiatu z owadem
jest tak mocny, e konkretny storczyk wybiera sobie tylko jednego
konkretnego owada. Je li jednak owad ten zostanie wyeliminowany ze rodowiska oznacza to mierć dla kwiatu.
Storczyki maj ogromny potencjał rozwojowy. Niewielka
torebka storczyka zawiera w sobie nawet kilkadziesi t tysi cy
ziaren, które przy najl ejszym podmuchu wiatru potrai si przenosić na kilka kilometrów. Jednak eby z takiego ziarenka mogła
wyrosn ć dojrzała ro lina, musi si pojawić grzyb. Bardzo długo
badacze zastanawiali si dlaczego wykopane z ziemi storczyki
przeniesione w inne miejsce umieraj . Dopiero po odkryciu tego
cislego zwi zku mi dzy grzybami i storczykami, zacz ły si
pojawiać w poradnikach zielarskich informacje, eby storczyki przenosić razem z otaczaj c je ziemi . Dzi ki temu udało
si te doprowadzić do hodowli storczyków na masow skal
i kwiaty te przestały być tak strasznie drogie. Kiedy posiadanie
storczyków było synonimem bogactwa. Kosztowały równowarto ć dzisiejszego domu czy samochodu. Dzi nadal s to jedne
z dro szych kwiatów w kwiaciarni, ale prawie ka dy z nas mo e
sobie pozwolić by zasadzić je w ogródku.
eby obejrzeć sobie cz ć z prezentowanych na fotograiach
storczyków, nie trzeba zbyt daleko ruszać si z domu. Na terenie Ustronia znajdziemy kilka gatunków. Znajdziemy je tak e
w okolicach Cisownicy, góry Tuł, Kopie ca. Najcz ciej wyst puje tam storczyk blady. Je li wybierzemy si na spacer ko cem
lub pocz tkiem maja, b dziemy mogli zaobserwować ółte runo
lasu i charakterystyczny zapach, który z niego dobiega.
Po tej niezwykle ciekawej prelekcji uczestnicy spotkania
mieli jeszcze kilka pyta do Marka Fiedora. Interesowało ich
przede wszystkim jak odró nić storczyk od innych ro lin na ł ce.
M. Fiedor wyja nił, e storczyki maj bardzo charakterystycznie
zbudowane wn trze kwiatu. Pojawiły si te pytania dotycz ce
piel gnacji tych ro lin. Okazało si , e storczyki najlepiej podlewać do ć obicie raz w tygodniu, nie przesadzać ich, bo tego
nie lubi . Je li zachowamy te kilka podstawowych warunków,
b dziemy mogli cieszyć nimi oko, b d kwitn ć przez cały rok.
Anna Rokosz
11 pa dziernika 2007 r.

druHowIe w akCjI

29 wrze nia na stadionie Ku ni odbyły si Powiatowe Zawody
Sportowo-Po arnicze. Wystartowały 23 m skie dru yny OSP,
niestety nie dojechali stra acy z Zebrzydowic. Były te trzy druyny kobiece. Komendantem placu był Damian legierski z PSP
w Polanie i to on na pocz tku zło ył meldunek komendantowi
powiatowemu PSP Janowi kielochowi.
Zawody składały si ze sztafety i ćwiczenia bojowego. Wszystko bacznie obserwowali s dziowie z PSP, a przewodniczył im
Piotr karolak. Zawody obserwowali m.in. wójt Goleszowa zbigniew Wacławik, wójcina Chybia el bieta Duba ska-Przemyk,
burmistrz Ireneusz Szarzec, radny powiatowy Czesław Gluza.
W ród dru yn kobiecych puchar wywalczyły panie z OSP
w Koniakowie, przed OSP z Cisownicy i OSP z Kostkowic.
W ród m czyzn zwyci yła dru yna OSP z Mnicha, druga była
OSP Chybie, trzecia OSP Koniaków. Startowały dwie dru yny
z Ustronia. Druhowie z Lipowca zaj li czwarte miejsce, a do podium
zabrakło im jednego punktu. OSP Centrum zaj ła 12 miejsce.
Najlepszym nagrody puchary i dyplomy wr czali: wiceprezes
zarz du Wojewódzkiego OSP w Katowicach Rafał Glajcar, Jan
kieloch i przewodnicz cy Rady Miasta Stanisław Malina.
- Chciałbym podzi kować druhom jednostek OSP z Ustronia za
przygotowanie zawodów i zabezpieczenie techniczne, medyczne
i kwatermistrzowskie - mówi komendant miejski OSP w Ustroniu
Mirosław Melcer. - Pogoda dopisała, a poziom zawodów wysoki.
Najlepsze dru yny osi gały wyniki podobne do tych na zawodach
szczebla wojewódzkiego.
Wojsław Suchta

oSP Lipowiec w ćwiczeniu bojowym.
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Cz sto strzelaj bez efektu.

Fot. w. Suchta

NIESKUTECZNI
Spójnia zebrzydowice - Nierodzim : (0:0)
Po dwóch wygranych, tym
razem piłkarze z Nierodzimia
powrócili do maniery sprzed
kilku tygodni i razili nieskuteczno ci , a trzy punkty wymkn ły im si w ostatnich minutach meczu. Grano w sobot
6 pa dziernika w Zebrzydowicach w meczu o mistrzostwo
klasy „A”. Pogoda dopisała
w przeciwie stwie do kibiców,
których niewielu zjawiło si na
trybunach.
Ju w pierwszych pi ciu minutach Nierodzim mógł strzelić
trzy bramki, ale kolejno doskonałe okazje marnuj Rafał Bystro, Janusz Ihas i Piotr Wójcik.
Przewaga Nierodzimia trwa
przez cał pierwsz połow ,
niestety bez skutku bramkowego. Pocz tek drugiej połowy
to bramka dla Nierodzimia.
J. Ihas strzela w poprzeczk ,

a piłk kieruje do siatki Mateusz Gralewski. Nierodzim ma
cały czas przewag , ale nie
potrai jej wykorzystać. Natomiast Spójnia wykorzystuje bł d
w rodku boiska i na pi ć minut
przed ko cem wyrównuje.(ws)
1 Błyskawica Drogomy l 24
2 Wisła Strumień
20
3 Wisła Ustronianka
19
4 Tempo Puńców
18
5 Błyskawica Kończyce W. 16
6 Beskid Brenna
16
7 Orzeł Zabłocie
14
8 Spójnia Zebrzydowice 13
9 Kończyce Małe
12
10 Victoria Ha lach
11
11 Lutnia Zamarski
10
12 Nierodzim
10
13 Wi lica
7
14 Ochaby 96
7

25:6
32:11
29:17
23:14
26:20
12:13
19:18
13:19
7:13
19:22
16:19
16:25
12:29
76:30

Fot. w. Suchta
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kUltURA

14.10

godz. 15.00

16.10

godz. 9.00

19.10

godz. 18.00

SPORt

14.10
Lepszy kanarek pod łap ...
Zatrudni krawcow . 0-600-610654.
Promocja okien PCV F.H.”Besta”
Ustro , ul. Skoczowska 47e, 033854-53-98.

Fot. w. Suchta

12-18.10

godz.18.15

Pokój do wynaj cia.
0-512-122-095 po 16.

12-18.10

godz.19.45

Mieszkanie do wynaj cia. 0-692741-763.

Pokój do wynaj cia z kuchenka
dla studentki. 033-858-75-61.

Zatrudni do pracy w Le nym
Parku zootechnika – rolnika.
0-505-922-001.

Sprzedam pralk Bosch za 150 zł.
033-854-70-43.

Sprzedam drzewo opałowe.
0-509-150-061.

12-14.10 - Centrum
15-17.10 - Pod Najad
18-20.10 - Na Szlaku

Mecz piłki no nej: Nierodzim - Wi
sła Strumie , stadion w Nierodzimiu.
Miło ć i inne nieszcz cia, komedia
romantyczna,15 lat,USA.
Czarna Dalia, kryminał,18 lat,
USA.

Ustro , dom tanio do wynaj cia.
0-601-491-124.
Kupi monety. Ustro ,
0-887-025-886.

Pokój do wynaj cia w Ustroniu
(młodej osobie). 0-606-117-349.

kINO

Pokój do wynaj cia od listopada.
033-854-71-37.

M-3 Ustro , sprzedam. 0-601491-124.

Ziemniaki z własnego gospodarstwa bardzo smaczny gatunek
z dowozem do klienta. Ustro , 033
852-28-80, 033 854-11-71.

godz. 11.00

Po egnanie sezonu. Wyst pi DeR
Równica i zespół Szkoły ta ca „ Pas
de bourre’e” z Cieszyna, amiteatr.
„Muzyczne podró e - W gry i Rumunia - audycja muzyczna Filharmonii l skiej dla klas II gimnazjal
nych, Pra akówka
Ustro ska Jesie Muzyczna - kolorowy wiat rewii czyli wieczór w Moulin Rogue, MDK Pra akówka, Cena
biletu 20 zł.

Do wynaj cia mieszkanie 50 m2
Goleszów – 400 zł.
0-606-236-608.
Poszukuj opiekunki do osoby
starszej – codziennie ok. 2 godziny
wieczorem. 033-854-42-51.
Zatrudni osob na stanowisko
krawcowej. Oferuj atrakcyjne warunki pracy. Tel. 0-665-856-661.

ul. daszy skiego 8
ul. 3 Maja 13
ul. 3 Maja 46

tel. 854-57-76
tel. 854-24-59
tel. 854-14-73

wieczorem dy ur rozpoczyna si z chwil zamkni cia ostatniej apteki.

dziesi ć lat temu
Zbyt szybka jazda po w skich drogach w Dobce mo e zako czyć
si tragicznie. 30 wrze nia o godz. 12.30 wła nie w Dobce „maluch” nie zmie cił si w zakr cie i wpadł do potoku. Nieszcz liwie
było to miejsce jak na ten potok gł bokie i „maluch” znalazł
si całkowicie pod wod . Poinformowana o wypadku jednostka
Ratowniczo Ga nicza z Polany błyskawicznie wysłała do Dobki
ratowników. Niestety było zbyt gł boko, by stra acy bez specjalistycznego sprz tu mogli wydobyć znajduj ce si w samochodzie
osoby, tym bardziej, e drzwi zablokowały kamienie.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Otrzymali my ju sygnały, e nie najlepiej pilnuj swoich pupili
wła ciciele psów. Funkcjonariusze stra y miejskiej co jaki czas
rejestruj przypadki wał saj cych si psów, przyjmuj zgłoszenia
od osób, które ucierpiały przy spotkaniu ze swobodnie biegaj cymi czworonogami.
Uroczy cie wmurowano kamie w gielny pod pomnik ustroniaka, bohaterskiego lotnika RAF Jana Cholewy. Pami ć o Małym
Janku w Ustroniu mimo upływu lat jest ci gle ywa. Wła nie jego
imi przybrali harcerze ze Szkoły Podstawowej w Polanie.
Na pocz tku wrze nia pensjonariusze Miejskiego Domu Spokojnej Staro ci spotkali si na ognisku pod Czantori . Uznano,
e kolacja u Jonka zamiast na Słonecznej b dzie dla nich miła
atrakcj . Tak te si stało. W towarzystwie wszystkich pracowników domu, a tak e zaproszonych go ci: przewodnicz cego
Rady Miejskiej Franciszka Korcza oraz burmistrzów Kazimierza
Hanusa i Tadeusza Dudy, bawili si znakomicie.
Pole namiotowe w Dobce po raz kolejny było miejscem spotkania kół mniejszo ci niemieckiej w Polsce. W sobot 27 wrze nia
w Dobce spotkanie przy ognisku zorganizowały sobie koła z Siemianowic Jastrz bia, Wodzisławia, Radlina, Mysłowic, Rybnika,
Bielska Białej, Cieszyna, Skoczowa, Ustronia.
Interweniowano na jednej z posesji przy ul. Daszy skiego w sprawie
wypuszczania psa bez odpowiednich zabezpiecze . Pies zostanie poddany obserwacji, gdy pogryzł jednego z mieszka ców Ustronia.

... ni jego kuzyni luzem.
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Po otrzymaniu zgłoszenia z Tarnowa przyst piono do poszukiwania zagubionej osoby. Osob odnaleziono, po czym przekazano
jej informacj od rodziny oraz poinstruowano, jak mo e wrócić do
domu.
(ar)
11 pa dziernika 2007 r.

A wi c sejm sam wystawił sobie ocen
niedostateczn . Przy okazji równie premier postanowił wystawić oceny swoim
ministrom składaj c wniosek o ich odwołanie. O wiadczył tym samym, e nie nadaj si do spełniania funkcji rz dowych.
A wi c, podobnie jak posłowie, otrzymali
ocen niedostateczn . W tej sprawie niejako premier zgodził si z opozycj . Niemal
natychmiast jednak o wiadczył, e owi
odwołani ministrowie znakomicie nadaj
si do tego rz du. Nie ma bowiem lepszych
od nich…
Kiedy jednak przyszło chwalić si sukcesami tego rz du okazało si , e nie
bardzo jest czym. A wymieniane zasługi
w znacznej cz ci okazały si dorobkiem
kogo innego. Dowiedzieli my si przy
okazji, e zasług rz dz cej partii jest
nawet to, przeciwko czemu wyst powała
i przeciwko czemu głosowała. I tak ewidentn kl sk parlamentu i rz du przedstawia si jako wspaniały sukces i zwyci stwo. Zmarnowany czas, niedotrzymane
obietnice przedwyborcze, nieumiej tno ć
rz dzenia przedstawia si jako wspaniałe
pasmo sukcesów. I eby nie było w tpliwo ci w kampanii przedwyborczej powtarzane s te same obietnice, te same hasła
wyborcze, te same plany i zamiary…
Wszystko to zgodnie z zasad wypowiedzian przez głównego propagandzist
partii rz dz cej, szczerego a do bólu, e
„ciemny naród to kupi”. Wystarczy od-

wołać si do drzemi cych w owym ciemnym narodzie nieprzebranych pokładów
niech ci i nie yczliwo ci wobec innych,
zawi ci wobec tych, którym powiodło
si lepiej, czy posiadaj wi cej, a ju
zagłosuje za tymi, którzy mu obiecuj , e
pogn bi bogatych, odsun na bok m drych, rozprawi si z my l cymi inaczej,
zniszcz uznanych za autorytety, w wietle
kamer aresztuj tych, którym powiodło
si lepiej. Bo przecie ciemny naród da
si ponie ć zawi ci i niech ci do innych.
A przy okazji mo na obudzić w nim demony nienawi ci do innych narodów, ludzi
obcych, inaczej wygl daj cych, wierz cych czy my l cych. To, e to wszystko
mo e na pa stwo przynie ć tylko zniszczenie i kl sk , e mo emy spa ć do poziomu
trzeciego wiata, to nie jest wa ne. Wa ny
jest tylko ...
I tak sobie my l , e w tych wyborach
nie chodzi tylko o to, jaki b dzie skład nowego sejmu, ale tak e o to, jacy jeste my
my, wyborcy. Czy naprawd jeste my tym
„ciemnym narodem, który wszystko kupi”,
czy te jeste my m drym narodem, który
potrai odró nić dobro od zła, m dro ć od
głupoty, i nie da si za lepić najciemniejszym instynktom, zawi ci i nienawi ci?
Czy naprawd ci, którzy zabiegaj o nasze
głosy maj podstawy do gł bokiej pogardy
wobec wyborców wyra onej w owym
wyborczym ha le „ciemny naród wszystko
kupi”?
Jerzy bór

Manhatan

tak płyt w NRF ( jak głoszono wtedy:
w tej gorszej cz ci Niemiec) i nazwano
j tajemniczo WK –70. Podobno z takiej
płyty tam budowano obory, ale tym si nikt
nie przejmował. Nikt si nie zastanawiał
si nad tym, e przez szpary pomi dzy tymi
płytami i pod oknami balkonowymi ucie-

Na Manhatanie mo esz dzi kupić
mieszkanie za symboliczn „złotówk ”, to
wiadomo ć wr cz sensacyjna nadaj ca si
na wielki tytuł do ka dej gazety. Oczywicie, dotyczy to ustro skiego Manhatanu,
czyli mieszka w 10-cio pi trowych blokach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”. No i mog to zrobić tylko ci, co nie
po pieszyli si i nie wykupili wcze niej
swoich mieszka . A co mog zrobić ci co
ju wykupili mieszkania? Ano „psinco”!
Moja suczka Lola, znaj ca si jak nikt na
prawie, wie co zrobić!
Najpierw dla młodszego pokolenia czytelników nale y si wyja nienie, sk d
wzi ło si to osiedle i jego nazwa Mahatan. Ano było to tak, najpierw osiedle
to nazwane było osiedlem 35-lecia PRL,
gdy taka nazwa miała odzwierciedlać fakt
wybudowania go, w chwili kiedy nasza
ludowa rzeczpospolita obchodziła wła nie
tyle lat. Bardzo szybko powstało to osiedle
zło one z dziesi ciu dziesi ciopi trowych
bloków. Ówczesna propaganda głosiła,
e jeste my dziesi ta pot g gospodarcz
wiata! St d mo e ten system dziesi tny!
Wybudowano je w okresie „gierkowskiego boomu mieszkaniowego”. Wtedy
budowano w takim tempie, e nie było
czasu na układanie cegieł, lecz wznoszono wielkie bloki z tzw. „wielkiej płyty”.
Wcze niej bowiem zakupiono licencj na

kało prawie połow ciepła. Z nastaniem
przemian ustrojowo – gospodarczych,
czyli normalnej gospodarki rynkowej,
kiedy to wreszcie ustalono, ile kosztuje
doprowadzenie do mieszka ciepła, wody,
energii elektrycznej, gazu, a tak e odprowadzenie cieków i wywóz nieczysto ci,
szybko przyst piono do ocieplenia tych
budynków, zało enia liczników wody,
energooszcz dnych arówek, segrego-

wania mieci, itd. Najpierw wykonano
tzw. „olkitowanie”, czyli zapchanie szpar
takim kitem, co si nazywał „olkit”. Potem
dokonano ocieplenia tych płyt i wymiany
cianek pod balkonami. Wszystko za pieni dze spółdzielców!
Pierwsza samorz dowa rada miasta postanowiła zmienić nazw osiedla. Wtedy
to przeprowadzono w ród jego mieszka ców swoiste referendum. Mianowicie
w piekarni osiedlowej (dzi ju zamkni tej
i strasz cej swym widokiem) wystawiono
ankiet , w której wpisywało si proponowan now nazw osiedla. Ankiety
wrzucano do takiego tekturowego pudła po
butach! Jak si okazało najwi cej było propozycji, aby nowa nazwa osiedla brzmiała
„ Manhattan”, tak jak powszechnie nazywano te dziesi ć dziesi ciopi trowych
bloków. Rada miasta uwzgl dniła głos
mieszka ców i uchwaliła, e wła nie tak
b dzie brzmieć nowa nazwa osiedla. Aby
jednak odró nić si od słynnego Manhattanu i nie być pos dzona o plagiat, wyrzuciła
z nazwy jedno „t” i nikt nie mógł nam nic
zarzucić. St d wła nie mamy ustro ski
Manhatan.
Teraz sprzedaje si tam mieszkania „za
złotówk ”. W my l, bierzcie, ale szybko,
a potem martwcie si wspólnie, (oczywicie we wspólnotach mieszkaniowych),
co b dzie dalej! Jak wszyscy wykupi
mieszkania na ustro skim Manhatanie, to
b dziemy mieli pełny kapitalizm! Tak jak
na Manhattanie!
Ju dzisiaj ceny naszych mieszka
goni ceny z Nowego Jorku.
Póki co, wi c pytanie: Za ile mo na
kupić mieszkanie na ustro skim Manhatanie?
Andrzej Georg

FELIETON
tak sobie my l

Ciemny naród to kupi?
Przyszło mi w yciu nieraz oceniać
innych i wystawiać im oceny. Nale ało to
do moich obowi zków. Przyznam, e nie
lubiłem tego wystawiania ocen. I ciesz
si , e ju tego robić nie musz . Wol
jak za mnie czyni to inni. Najlepiej ci,
których to dotyczy. Wyra ona samoocena
mo e być najbardziej trafna, słuszna i sprawiedliwa. Tym bardziej, je li dokonywana
jest równocze nie przez kilkaset osób.
Tak jest z ocen sejmu zako czonej
niespodziewanie, przed czasem, ostatniej kadencji. Posłowie głosuj c nad samorozwi zaniem sejmu wystawili sobie
samym mia d c ocen . Jest to ocena
jednoznaczna i widać zasłu ona, kiedy
głosowało za ni 377. posłów. Wyszło na
to, e sami posłowie uznali, e ten sejm
jest tak niesprawny, nieporadny, niezdolny
do działania, e nadaje si tylko do rozwi zania. Zreszt podobnie oceniało go
społecze stwo. Wskazywał na to fakt, e
niewiele osób deklarowało swoje zaufanie
do sejmu tej kadencji.

FELIETON
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kolejne okienko r. Haratyka.

Fot. w. Suchta

ograLI góraLI
ku nia Ustro - Czarni Góral ywiec : (:)

W sobot , 6 pa dziernika Ku nia podejmowała na własnym boisku piłkarzy
z ywca w meczu o mistrzostwo ligi okr gowej. Nieco gro nie wygl dały policyjne
wozy w okolicach stadionu. Spodziewano
si przybycia do Ustronia grupy szalikowców z ywca. Pocz tkowo na stadion
weszło jedenastu, pó niej wzmocnieni
zostali o jeszcze czterech. Byli wulgarni,
chamscy, ale mimo przegranej, nie pobili
nikogo. Policja nie interweniowała, choć
cały czas trzymała r k na pulsie. Kibiców
w ogóle niewielu.
Mecz rozpoczyna si bardzo dobrze dla
Ku ni. Po faulu w polu karnym na Robercie Haratyku s dzia dyktuje karnego.
Pewnie strzela Rafał Pod orski. S dzia
chyba jednak nie był zadowolony ze swej
decyzji, bo przez kilkana cie minut pozwalał graczom z Górala na do ć ostre faule.
Co prawda odgwizdywał je, ale kartki nie
pokazał. wietnej okazji dla Ku ni nie
wykorzystuje Tomasz Ko do strzelaj c
obok z kilku metrów, maj c przed sob

tylko bramkarza. Wyrównanie pada w 29
min. Po do rodkowaniu piłkarz Górala
umiej tnie strzela głow . Najładniejszego gola zdobywa Robert Haratyk, który
był wyró niaj cym si piłkarzem w tym
meczu. Otrzymał piłk w polu karnym,
spokojnie przymierzył i technicznie strzelił
nie do obrony.
Druga polowa to raczej broni ca si
Ku nia i raczej atakuj cy Góral. Raz
Ku ni przed strat bramki ratuje poprzeczka.
Wyra nie w tym meczu nie radził sobie
s dzia Marek Stro ski. Nie zauwa ał
fauli, choć stał nieopodal. Dziwne te , e
jest wystawiany na mecz Górala, skoro
z wi kszo ci zawodników z tej dru yny
jest na ty. S dzić tak mo na po wypowiedziach piłkarzy z ywca brzmi cych np.:
„Ty ....” (niestety zacytować drugiej cz ci
wypowiedzi si nie
godzi.)
Po meczu powiedzieli:

Trener Czarnych-Górala Piotr tymi ski:
- Mecz w miar wyrównany. Zadecydowały dwa nasze bł dy. Rzut karny i le rozegrany rzut wolny. Pó niej du o sytuacji nie
wykorzystanych w drugiej połowie. Myl , e remis byłby bardziej sprawiedliwy.
Sam mecz był do ć przeci tnym widowiskiem. Mamy bardzo młod dru yn . Dzi
w składzie mieli my sze ciu juniorów,
wi c jest to zespół perspektywiczny. Gdy
jest szansa grać w cisłej czołówce, zawsze
jest to przyjemniejsze. O co si walczy.
Trener Ku ni krzysztof Sornat: - Pierwsza połowa dobra, a potem chyba co było
w pod wiadomo ci. Wygrywali my 2:1
i nie mogli my si odkrywać. Czekali my
na kontr i to nie wyszło, ale te nie stracili my bramki i wynik utrzymał si do
ko ca. Mimo ubytków, nie grali Mateusz
ebrowski i Stefan Chrapek, młodzi zawodnicy podj li walk i za to nale im
si słowa uznania. Sprawdzili si . Cieszmy
si z tego. Z czasem powinni coraz wi cej
grac i b dziemy mieć z nich pociech .
Szkoda, e nie wykorzystali my w pierwszej połowie sytuacji bramkowych. My l ,
e mecz mógł si podobać kibicom. Du o
nerwów, ale w tym meczu punkty były
najwa niejsze.
Wojswław Suchta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

BTS Rekord Bielsko-Biała 24
MRKS Czechowice-Dziedzice 24
LKS Zapora Porąbka
22
LKS Pasjonat Dankowice 18
TS Czarni-Góral ywiec
16
LKS Sokół Zabrzeg
16
TS Podbeskidzie II BB
16
ks ku nia ustroń
16
KS Spójnia Landek
14
RKS Cukrownik Chybie
14
TS Mieszko-Piast Cieszyn 14
LKS Drzewiarz Jasienica 12
GKS Morcinek Kaczyce
10
LKS Bestwina
5
LKS Podhalanka Milówka 4
LKS Radziechowy
0

Piłkarze z ywca polowali na nogi rywali.

32:9
27:12
28:12
14:9
20:10
26:18
20:12
17:12
17:13
18:19
12:14
12:20
11:19
6:28
11:35
11:40

Fot. w. Suchta

Tygodnik Rady Miejskiej. Redaguje Zespół. Redaktor Naczelny: Wojsław Suchta. Rada Programowa: Olga kisiała, bogusława
Ro nowicz, Stefan bałdys, Józef zahraj. Adres redakcji: 4-450 Ustro , Rynek 4 (budynek byłej ilii liceum), na półpi trze.
tel. 854-4-67, 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 odpowiedzialno ci za tre ć ogłosze i reklam. Skład: Gazeta Ustro ska;
Druk: bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „teatr Grodzki”, ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 33 4965219.
Indeks nr 359912. Numer zamkni to 5.10.2007 r. Termin zamkni cia kolejnego n-ru: 5.12.2007 r.

Gazeta Ustro ska 6

11 pa dziernika 2007 r.

