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USA W USTRONIU

WYBORY

Rozmowa z dr. Markiem Rembierzem

Wszystko rozstrzygnie si 21 pa dziernika, gdy staniemy
przed konieczno ci wyboru posła i senatorów. Nasze pogl dy
polityczne w najwi kszej mierze kształtuje telewizja, pó niej
prasa ogólnopolska, radio. Wiedza, o tym doskonale sztaby wyborcze poszczególnych partii i komitetów wyborczych. Dlatego
rezygnuje si z prezentacji swych kandydatów w rodowiskach
lokalnych licz c, ze wszystko załatwi szklany ekran.
W tych wyborach z Ustronia b dziemy mieli czterech kandydatów:
Radosława Sławomirskiego – nauczyciela startuj cego z 10
miejsca na li cie LPR,
Katarzyne Raszk -Sodzawiczny – dziennikark startuj c
z 9 miejsca listy PO,
Czesława Gluz – samorz dowca startuj cego z 15 miejsca
listy PO,

W PRL studiowało tylko kilka procent młodzie y. Dzi studiuje
o wiele wi cej. Czy odbija si to na jako ci nauczania?
Pytanie zasadnicze brzmi: Ile procent mo e zdać matur i i ć na
studia? Je eli funkcjonuje chory, demoralizuj cy pomysł amnestii
maturalnej, po której mo na być przyj tym na studia bez egzaminów wst pnych, to system zatraca sw podstawow cech :
selekcj . Teraz ka dy - wedle swego upodobania - mo e i ć gdzie
chce. Tu mamy problem, jak osi gać po dan jako ć w systemie
kształcenia w tej pseudoliberalizacji. Selekcja nie dotyczy dzielenia ludzi na lepszych i gorszych. Ludzie dojrzali maj swe plany
yciowe. Dawniej ci, którzy chcieli si kształcić, patrzyli na sw
przyszło ć pod tym k tem; ci, którzy wybierali ycie praktyczne
przyjmowali jego wymogi. Dzi mamy ludzi zaanga owanych
praktycznie i studiuj cych. Ma to walory: pozwala ł czyć prac
(dok. na str. 2)
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USA W USTRONIU
(dok. ze str. 1)
i osobisty rozwój. Jednak daje te niepo dane efekty, czyli
„szans ” dla tych, którzy udaj , e robi co zawodowo i udaj , e
studiuj . O ile warto podnosić scholaryzacj społecze stwa, czyli
ilo ć osób osi gaj cych wykształcenie na poziomie wy szym,
o tyle nie nale y tego robić na skróty, bo powstaje gra pozorów:
przybywa ilo ć wydanych tytułów, a nie wiedza.
Bo najwa niejszy jest papier?
Na szcz cie nie; nie dla wszystkich. S ludzie wietnie przygotowani, znaj cy j zyki, wykorzystuj cy rodki techniki, maj cy
obycie w wiecie. To nowa jako ć, któr trzeba zagospodarować.
W kształceniu zbyt mało uwzgl dnia si , e wi kszo ć ucz cych
si to ludzie obyci w wiecie. Mówi studentom, by tworzyli
mi dzynarodowe grupy internetowe: dyskutujcie w nich nad problemami, którymi zajmujecie si na studiach. Tym samym zajmuj
si przecie studenci w Brazylii, Hong-Kongu, we Włoszech. Jest
współczesna łacina, czyli j zyk angielski i da si tworzyć mi dzynarodowe seminaria, konwersatoria. Teraz to obycie w wiecie
trzeba wykorzystać edukacyjnie. Praktycznie wykorzystuje si to
przemierzaj c w celach zarobkowych Europ , natomiast sposób
studiowania w du ej mierze pozostaje do ć „za ciankowy”.
Nie wiem czy to stereotyp, ale dzieli si uczelnie na te lepsze
i gorsze. Jak jest to postrzegane w rodowisku naukowym?
Owszem, renoma to renoma. Tylko, gdy lepsze uczelnie wchodz
w system macdonaldyzacji, to być mo e małe uczelnie, na których
pracuj ci sami profesorowie, daj wi ksze mo liwo ci kontaktu
z profesorem, na indywidualizacj studiów. To podstawowe pytanie: W jakich warunkach jest dzi mo liwa indywidualizacja
studiów? Jest tendencja do wykładów bez ćwicze , czyli brak
indywidualizacji. Student powinien w imi swego interesu d yć
do spotkania i dyskusji. Tymczasem społeczny nacisk grupy to

M. Rembierz.

Fot. W. Suchta

Teatr w Cieszynie od trzech lat
ma klimatyzacj . Koszt modernizacji systemu grzewczego
wyniósł ponad 400 tys. zł.

*

*

*

1750 członków skupionych
w kołach szkolnych i terenowych, liczy Liga Ochrony Przyrody w cieszy skim regionie.
Nale y do najlepiej pracuj cych
w Beskidach. Organizowane s
rajdy i liczne konkursy popularyzatorskie dla młodzie y.
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Cieszyn, stolica regionu, nie
ma amiteatru. W dawnej niecce zadomowiło si „trunkowe
towarzystwo”, z widowni zostały resztki. Pomysłu na wykorzystanie tego miejsca lub
zbudowanie amiteatru - brak.

*

*

*

*

zasypana ziemi . Studnia ma
kamienne ocembrowanie, a do
lustra wody jest ok. 20 m.

*

Popularny bar „Beczka” na
Kubalonce w latach 30. miał
zgoła inny wygl d ni obecnie. Stała tam poka nych rozmiarów browarna beka i spełniała rol bufetu. Przykryta
była blaszanym dachem na
drewnianych słupach, zwie czonym... miniatur Wie y
Piastowskiej.

władzy zadbało Towarzystwo
Miło ników Skoczowa.

*

*

*

Hrabia Krzysztoforski był
pierwszym wła cicielem kamieniołomu w Wi le Obła cu.
Kamie zacz to pozyskiwać
tam prawie 80 lat temu na polu
wykupionym od Józefa liwki.
Skał kruszono r cznie przy
pomocy łomów i kilofów, natomiast widłami ładowano kawałki na wózki.

*

Za budynkiem Urz du Miejskiego przy ul. Kochanowskiego w Cieszynie, kilka lat temu
podczas robót ziemnych, natraiono na zabytkow studni .
Przykrywała j elbetowa płyta

Gliwickie Zakłady Urz dze
Technicznych wykonały odlew pomnika l zaczki, która
na powrót stan ła na skwerze
przed cieszy skim Zamkiem.
Trwaj roboty wyko czeniowe. Pomnik ma być uroczy cie
odsłoni ty w listopadzie.

*

d enie do mimikry. Ukryć si ; przeczekać. Do tego przygotowuj przepełnione szkoły - podstawowa i rednia. Klasy w szkole
powinny liczyć 10-12 uczniów, a licz 30. Mo na przez te etapy
kształcenia przej ć niezauwa onym. Uczniowie to podchwytuj ,
poniewa ka dy ma praktyczn racjonalno ć sprowadzaj c si
do odpowiedzi na pytanie, jak sobie ułatwić i tak trudne ycie.
Ułatwieniem nie jest pokazanie swej twarzy o wyra nym proilu,
ale mimikra - przej cie bezpiecznie ukrytym w tłumie. Jak pó niej
na studiach rozbić ten silnie uguntowany nawyk mimikry?
A studia to przedłu enie szkoły?
Student powinien samodzielnie studiować, a nie nadal jedynie
uczyć si . Wróćmy do matury. Dawniej nazywał si to „egzamin
dojrzało ci”. Je eli we miemy dawne wiadectwo maturalne (np.
J. Szczepa skiego z ustro skiego Muzeum), to ko czy si sentencj : „Jest dojrzały do podj cia studiów”. To daje do my lenia. Na
studiach nie było młodzie y, tylko doro li ludzie. Przynajmniej
nominalnie. Nieszcz ciem s dwa u ywane okre lenia – slogany:
„dzieciaki” i „młodzie ”. Kto to jest faktycznie „młodzie ”?
Cz sto ludzie pod sze ćdziesi tk i wi cej.
Tak, „młodzie ” to ludzie młodzi duchem, niezale nie od wieku.
A po egzaminie dojrzało ci powinni być ludzie dojrzali. Jednak
do dorosło ci trzeba dorosn ć i tego bezwzgl dnie wymagaj
studia. Amnesti maturaln minister-polityk odbiera ludziom
prawo do dojrzało ci. Amnestia to akt łaski, a dojrzało ć osi ga
si swymi siłami. Ta amnestia to jedna z form infantylizowania
ludzi. Ludzie kształtowani w ten sposób prezentuj niedojrzało ć
sankcjonowan prawem. Mówi si o „kulturowej formacji ludzi
niedojrzałych”. Jak w tej sytuacji prowadzić studia akademickie,
aby były to studia dla ludzi dojrzałych?
Jest pan etykiem. Czym wła ciwie si pan zajmuje?
Dzi z poj ciem etyki generalnie mamy problem. Po pierwsze:
wszystko si rozmywa, relatywizuje i mówi si , e ka dy ma
„własn etyk ”, co zazwyczaj oznacza, e etyki nie ma. W etyce
musi być moment wspólny i to w wyrazistej postaci. Po drugie:
etyk zast puje si regulacjami prawnymi. Gdyby porównać
prawo sprzed kilkudziesi ciu lat z dzisiejszym, to prawo wchodzi
wsz dzie, nawet pod pozorem etyki w wielu kodeksach etycznych. Co jest instancj rozstrzygaj c w post powaniu etycznym?
W naszej kulturze przyj ło si , e sumienie. My l o etyce wi e si
z tym, co zwiemy głosem sumienia. Sokrates mawiał, e daimonion
mu mówi, i nie godzi si post pić w zły sposób. Poj cie sumienia
ma sw rang w chrze cija stwie i mo na przywołać ekumeniczn
wypowied z XIX w. kardynała Newmana: Gdy mówiono, aby
wznie ć puchar za zdrowie papie a, odpowiadał, e najpierw za
wolno ć sumienia, a pó niej za papie a. Sumienie jest instancj
podstawow . Człowiek musi kształtować swe sumienie.
Jeden z wykładowców etyki twierdził, e mo na to wykładać,
ale nale y te zobaczyć jak wygl da etyka w praktyce.
Etyka zwi zana jest z czym bliskim ka demu człowiekowi –
z do wiadczeniem moralnym. Releksja etyczna musi towarzyszyć
do wiadczeniu moralnemu. Je li kto tworzy systemy perfekcjonistyczne, nie bior c pod uwag do wiadczenia moralnego, to buja
w obłokach. Releksja etyczna ma słu yć moralnemu działaniu.
Dzi kuj za rozmow .
Rozmawiał: Wojsław Suchta

Burmistrz Skoczowa dopiero od
paru lat szczyci si ła cuchem
z herbem miasta. O insygnia
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Wyst pom piłkarzy Trójwsi
Istebna zawsze towarzyszy
grupa wiernych kibiców. Jako
jedyni dopinguj swoich graczy
przy pomocy... trombity. (nik)
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NA LUBNyM KoBieRCU StAN Li:
Sylwia Niemczyk z Ustronia i Dawid Cie lar z Goleszowa,
Marzena Małysz z Ustronia i Mariusz Skałecki z Ustronia.

*

*

Brak parkingu przy nowym pawilonie.

*

*

*

*
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zWyCi yłA SP-
Odbyły si Mistrzostwa Ustronia w piłce no nej szkół podstawowych. Wzi ły udział wszystkie ustro skie podstawówki.
W inale znalazły si dru yny SP-1, SP-2 i SP-3. Wyniki meczów
inałowych: SP-1 – SP-3 2:1, SP-2 – SP-3 4:1, SP-1 – SP-2 1:9.
Tym samym zwyci yła SP-2 przed SP-1 i SP-3. Zwyci zcy
wyst pili w składzie: Mateusz Puchała, Mateusz Matuszek,
Remigiusz Bil, Damian Majtczak, Piotr Zawada, Dawid Heller,
Mateusz Szczotka, Mateusz Freifeld, Zbigniew Krysta. SP-2
b dzie reprezentować Ustro w rozgrywkach powiatowych.

*

*

*

*

*

*

DBAJ o PSA
Zacz ły si pierwsze przymrozki. W zwi zku z tym zwracam
si w imieniu moich czworono nych przyjaciół, od których otrzymałem tak wiele dobrego, z apelem. Psom przebywaj cym cały
rok w budach najwy szy ju czas wymo cić je czym ciepłym.
Nale y równie sprawdzić, czy w budzie nie ma dziur, daszek
nie przecieka, itd. Psy takie na czas zimy powinny otrzymywać
wysokoenergetyczne po ywienie i mieć dost pn wod , lecz
nie lodowat tylko letni . Na ten okres zdejmijmy im ła cuchy.
W wi ksze mrozy mog one przecie przymarzn ć do sier ci psa
sprawiaj c im wiele bólu. To przecie ywe, odczuwaj ce ból
istoty, tak samo jak my. Na marginesie pragn dodać, e trzymanie psów na ła cuchach w krajach UE jest zabronione! Niestety
w naszym kraju od wielu lat w tej kwestii nic si nie zmienia.
W dalszym ci gu wielu ludzi traktuje swoje psy jak niewolników,
a nie przyjaciół człowieka.
Członek ustro skiego Koła Polskiego Klubu Ekologicznego.
Marcin Sztwiertnia

9.0.007 r.
Po południu na ul. Gra y skiego
kieruj cy oplem corsa mieszkaniec
Ustronia zderzył si ze skod octawi kierowan przez mieszka ca
Koniakowa.
8.0.007 r.
Nakazano uporz dkowanie drogi zabrudzonej ziemi i glin
przez prowadz cego budow na
ul. Sanatoryjnej. Droga została
uprz tni ta.
8.0.007 r.
W nocy na ul. Gra yny został
przewrócony kontener na mieci.
Nakazano uprz tni cie kontenera
i rozsypanych mieci.
9.0.007 r.
Otrzymano zgłoszenie o zanieczyszczeniu glin ul. ks. Kojzara
i Konopnickiej przez prowadz cych budow . Na kierownika budowy nało ono mandat i nakazano
uprz tni cie terenu.
0.0.007 r.
Przeprowadzono kontrole porz dkowe na os. w Nierodzimiu i w
Lipowcu. W jednym przypadku nakazano uprz tni cie całej posesji.
.0.007 r.
Sprawdzano czy prawidłowo rozwieszono plakaty wyborcze, ze
szczególnym zwróceniem uwagi
na tablice zawieraj ce obwieszczenia wyborcze. Pozdejmowano
du o plakatów powieszonych
w miejscach niedozwolonych.
.0.007 r.
Zabezpieczono do przyjazdu policji miejsce kolizji na skrzy owaniu
ul. Katowickiej i Kreta.

.0.007 r.
Na skrzy owaniu ul. Katowickiej z ul. Kreta kieruj cy lublinem skoczowianin doprowadził
do kolizji drogowej wymuszaj c
pierwsze stwo na mieszka cu
Goleszowa, który kierował mercedesem.
(ar)
-4.0.007 r.
Kontrolowano, czy prawidłowo
zawieszono reklamy i plakaty
wyborcze oraz sprawdzano zachowanie si młodzie y w parkach, na
bulwarach.
(ar)

SZKOŁA NARCIARSKA

LIve

8.0. o godz.  w Gospodzie pod Czantori
odb dzie si spotkanie dla
instruktorów narciarstwa
i snowboardu ch tnych
do pracy w sezonie zimowym.

SPotKANie z KołeM GoSPoDy WieJSKiCh
Muzeum Ustro skie zaprasza na spotkanie z Kołem Gospody Wiejskich w Cisownicy, które odb dzie si w czwartek 25
pa dziernika o godz. 17.00. Wyst pi zespół „Roztomiłe fajnule”
z koncertem i programem kabaretowym. Ponadto KGW przygotuje pocz stunek regionalny.

Serdeczne podzi kowania
za udział w uroczysto ci pogrzebowej

p. Franciszka Słotwi skiego
wszystkim uczestnikom pogrzebu

składa Rodzina.
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WYBORY
(dok. ze str. 1)
Jana Kubienia – ekonomist startuj cego z 18 miejsca
listy PSL.
Z powiatu cieszy skiego do
sejmu startuje 21 osób, najwi cej bo 5 z listy PSL.
Do senatu nie ma kandydata
z Ustronia, za z naszego
powiatu startuje tylko Ewa
Ranosz, pedagog z Wisły.
W sumie z naszego okr gu
wyborczego o 9 mandatów
poselskich ubiega si 125 kandydatów, za o 2 mandaty senatorskie 7 kandydatów.
Kandydaci nie prowadzili
jakiej szczególnie drapie nej
kampanii wyborczej na terenie
naszego miasta. Uczestniczyli

np. w zebraniach mieszka ców osiedli: Czesław Gluza
w Ustroniu Górnym i Hermanicach, Katarzyna RaszkaSodzawiczny w Nierodzimiu.
Jedynie PO przeprowadziła
dwie wyra nie propagandowe
imprezy przedwyborcze. Było
to po egnanie sezonu w amiteatrze, gdzie prezentowali si K.
Raszka Sodzawiczny i Cz. Gluza, oraz spotkanie przedwyborcze w hotelu Ustro , które prowadził wiceprzewodnicz cy
ogólnopolskiej i szef l skiej
PO Tomasz Tomczykiewicz.
Tu jednak przyszli prawie tylko sympatycy i członkowie
PO, a i tak kilkoro mówców
ostro skrytykowało władze PO.
I tu poza kandydatami z innych miast obecna była dwójka
z Ustronia. Ponadto kandydaci

uczestniczyli w ró nego rodzaju imprezach, starali si pokazywać, dotyczy to jednak ostatniego okresu przed wyborami.
Gwiazdy polityczne do Ustronia nie zawitały, przynajmniej
do chwili, gdy pisz te słowa.
Równie po zło eniu GU do
druku odbyło si spotkanie
z Janem Szwarcem, b d ce
podsumowaniem jego dwóch
kadencji w parlamencie. Na
tym spotkaniu tak e mieli być
prazentowani kandydaci na
parlamentarzystów.
W poprzednich wyborach do
sejmu w Ustroniu wygrała PO
- 27,8%, wyprzedzaj c PiS 22,9% i SLD - 22,6%. Okazuje
sie, e głosowali my na osoby,
gdy dwa pierwsze miejsca
zaj li ustroniacy - Jan Szwarc
zdobył 978 głosów i wyprze-

POROZUMIENIE
7 pa dziernika w ko ciele ewangelickim
Ap. Jakuba odbyło si nabo e stwo dzi kczynne za niwa. Z tej okazji pod ołtarzem
znalazły si koszyki paraian z tegorocznymi plonami. Nabo e stwo u wietnił
Chór Ewangelicki, a kazanie wygłosił ks.
Piotr Wowry. W czasie nabo e stwa podpisano umow partnersk pomi dzy parai ewangelicko-augsbursk w Ustroniu
a szwedzk parai lutera sk Hälsingtuna
i Rogsta. Przed uroczystym zło eniem
podpisów proboszcz Paraii Hälsingtuna
i Rogsta Bo Johansson mówił m.in.:
- Nasz Ko ciół szwedzki do wiadczał łaski
Bo ej w swojej historii oraz w czasach
współczesnych. Mamy nasz spu cizn
po Reformacji tak jak i wy, tutaj w Polsce.
My mieli my dobr sytuacj ekonomiczn
w naszych paraiach, dzi ki czemu moglimy wła ciwie zarz dzać i dbać o wygl d
naszych ko ciołów, zabytków sakralnych
i kulturalnych. Byli my w stanie budować
i odnawiać nasze paraie w ci gu ostatnich
trzydziestu lat jak nigdy przedtem. Darem
łaski w czasach dzisiejszych jest równie
to, e istnieje zapotrzebowanie na udział
Ko cioła i chrze cijan w słu bie zdrowia, ko ciołach przyszpitalnych. Ko ciół
odgrywa te wa n rol w opiece nad
starszymi osobami. (...) Ko ciół ewangelicko-augsburski w Polsce posiada równie
dary łaski, którymi si szczodrze podzielił
z nami w Szwecji. Mógł o ywić spu cizn
Reformacji w tak wyra ny dla nas sposób,
mógł do wiadczyć, czym jest Duch mocy,
miło ci, pow ci gliwo ci. Nie zawahał si
godnie wiadczyć o naszym Panu Jezusie
Chrystusie. Darem łaski s równie czyny
ka dego z nas, które wzbogacaj nasz
chrze cija sk wspólnot . Nasze osobiste
do wiadczenie zbli a nas do Boga przez
jego Słowo i sakrament. Tam, gdzie wiara
jest prawdziwa, yj ca i gł boka, gdzie
mo e znale ć podobn wiar u chrze cijan z innych krajów, tam mo e nast pić
prawdziwe spotkanie. Chrystus sam b dzie
obecny poprzez wiar , jak mówi Luter.
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Nast pnie pod porozumieniem zło ono
podpisy, a uczynili to: proboszcz PEA
Ustro Piotr Wowry, proboszcz Paraii
Hälsingtuna i Rogsta Bo Johansson, kurator PEA Ustro Edward Markuzel, kurator
Paraii Hälsingtuna i Rogsta Solfrid Fredriksson.
(ws)

*

*

*

Poni ej publikujemy tekst porozumienia.
PoRozUMieNie PARAFiALNe
W ramach przyjacielskiej współpracy pomi dzy Ko ciołem ewangelicko-Augsburskim w Polsce a Diecezj Uppsalsk Ko cioła Lutera skiego
w Szwecji podpisuje si porozumienie
pomi dzy Parai ewangelicko-Augsbursk w Ustroniu a Parai Lutera sk
hälsingtuna i Rogsta
Porozumienie to oznacza, i jako siostry i bracia w wierze, b dziemy nie ć
sobie wzajemnie ró nego rodzaju pomoc
i wsparcie, wyra ane w naszych mod-

Porozumienie podpisuje Bo Johansson

dził Andrzeja Georga, na którego głosowało 436 osób.
Jeszcze wyra niej wygrał
J. Szwarc w 2001 r. gdy to
zdobył 2.512 głosów, co stanowiło 36,7% głosów oddanych
w naszym mie cie. Wygrał wówczas SLD - 57,3%, PO zaj ła
drugie miejsce -12,2%. (ws)

litwach przyczynnych o siebie nawzajem oraz poprzez wymian do wiadcze
i poprzez szkolenia w ró nych dziedzinach.
Współpraca paraialna mo e si rozwijać
w obszarach współpracy, które zostały
okre lone w porozumieniu pomi dzy
Ko ciołem Ewangelicko-Augsburskim
w RP a Diecezj Uppsalsk .
Przykładowe dziedziny współpracy:
1. Seminaria i rozmowy na tematy teologiczne i pastoralne.
2. Diakonia na ró nych płaszczyznach np.
wspólne projekty, szkolenia oraz wymiana
do wiadcze .
3. Wymiana grup dzieci i młodzie y oraz
tworzenie stron internetowych.
4. Wymiana naukowa dot. budowli sakralnych ze szczególnym uwzgl dnieniem nowych ekologicznych programów
oszcz dnego ogrzewania.
5. Szczególne wsparcie dla studentów oraz
młodzie y ucz cej si i pracuj cej w Polsce i na terenie Diecezji Uppsalskiej.
6. Udzielanie wsparcia oraz nawi zywanie
kontaktów pomi dzy paraiami (tworzenie
paraii partnerskich). Powy sze porozumienie zawarto na okres 2006-2009.

Fot. W. Such-
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Wi to edukacJi
14 pa dziernika obchodzili my Dzie
Edukacji Narodowej. Tym razem wypadł on w niedziel , wi c oicjalne uroczysto ci odbywały si w pi tek. Tego
dnia mo na było zobaczyć nauczycieli
wychodz cych ze szkoły z bukietami
kwiatów podarowanych przez wdzi cznych uczniów i wychowanków. T ci k ,
niezwykle odpowiedzialn prac docenili
nie tylko uczniowie. W pi tek 12 wrze nia
efekty tej pracy docenił burmistrz ireneusz Szarzec, wr czaj c zasłu onym
pracownikom o wiaty nagrody. Doroczne
spotkania nauczycieli z władzami miasta
stały si ju tradycj . Do tej pory odbywały si one MDK „Pra akówka”, jednak w
tym roku nauczyciele zaproszeni zostali
do niedawno otwartego lokalu „Wrzos”.
Spotkanie otwarła naczelnik Wydziału
O wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Danuta Koenig. Powitała zebranych
nauczycieli, dyrektorów placówek o wiatowych, władze miasta, które reprezentował I. Szarzec, przewodnicz cy Rady
Miasta Stanisław Malina. Nast pnie
wyró nionym nauczycielom i dyrektorom
wr czono nagrody. Otrzymali je: Anna
Sikora - Gimnazjum nr 1, Marzena
Malina - Gimnazjum nr 2, Józefa Kubica
- Szkoła Podstawowa nr 1, ewa Sztwiertnia - Szkoła Podstawowa nr 2, iwona
łakomska - Szkoła Podstawowa nr 3,
Jolanta Szafraniec - Szkoła Podstawowa
nr 5, Janina heczko - Przedszkole nr 1,
Jolanta heller - Przedszkole nr 7. Ka da
z pa otrzymała tak e czerwon ró .
Specjalne gratulacje otrzymał dyrektor
Gimnazjum nr 1 Leszek Szczypka, który
dzie wcze niej zdobył Nagrod Kuratora
O wiaty.

- Chciałem Pa stwu zło yć serdeczne
yczenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dzisiaj mamy okazj spotkać si
z pracownikami pedagogicznymi, z nauczycielami. Chc Pa stwu yczyć, aby
to codzienne trudne dzieło, które prowadzicie, wiemy, e proces edukacji to jest
wielkie wyzwanie i obowi zek, przynosiło
wam jak najwi cej satysfakcji. eby wasze
po wi cenie przypłacone niejednokrotnie
ka dy najlepiej wie, jakimi własnymi prywatnymi problemami, kłopotami, zostało
w takich dniach jak dzisiaj nagrodzone.
eby cie czuli, e warto si po wi cać
i warto pracować w ró nych, czasami trudnych warunkach, nie tylko inansowych.
– mówił I. Szarzec.
Przypomniał równie , e praca nauczyciela
nie jest prac odtwórcz , wpływa na nasz
przyszło ć, przyszło ci naszych dzieci. Podzi kował za po wi cenie i zaanga owanie
nauczycieli, za to, e s na ka de zawołanie,
e nie ma problemów w tym mie cie zwi zanych z wykonywaniem tej ci kiej pracy.
Ogromnie cieszy fakt, e mamy tak
wspaniałych nauczycieli, e to, co dzieje
si w innych miastach lub pa stwach nie
dotyczy Ustronia. Czy tak b dzie zawsze,
to w du ej mierze zale y od pracowników
o wiaty, nauczycieli. Oczywi cie nie
mo na zapominać o tym, e niew tpliwy
wpływ na przyszło ć dzieci maj tak e
rodzice. Szkoła jest wa nym elementem,
ale nie mo na wykluczyć rodziny.
- Uwa am, e mamy wietn kadr , czego
wiadectwem s przyznawane dzisiaj nagrody - podsumował I. Szarzec.
Na koniec L. Szczypka podzi kował burmistrzowi za to, e wyst pił
o nagrod dla niego.
Anna Rokosz

7 pa dziernika w ko ciele pw. chrystusa króla Wszech wiata na zawodziu po niedzielnej
mszy wyst pił młodzie owy zespół wokalny Sunrise. kierownikiem zespołu jest urszula
liwka, kierownikiem artystycznym Jan zachar, a poza nim w zespole piewaj : Magda zborek, Joanna R pel, Maria Górniok, Laura Misztal, aneta Szarzec, aron Hławiczka, Sławomir
ku , Paweł Lazar. W repertuarze znalazły si pie ni gospel.

18 pa dziernika 2007 r.

Zdaniem
Burmistrza
Na ostatniej sesji Rada Miejska uchwaliła
niektóre opłaty i podatki na 2008 r. Uchwały
komentuje burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

*

*

W tym roku po raz pierwszy udało
si uchwalić stawki podatku od nieruchomo ci na 2008 r. ju we wrze niu
2007 r. Spowodowane zostało to tym,
e po raz pierwszy rz d tak wcze nie
wydał rozporz dzenie okre laj ce górne
stawki tych podatków. System dochodów samorz dów jest tak skonstruowany,
e zasad jest uchwalanie podatków do
górnych wysoko ci okre lonych przez
Ministra Finansów. Wszystkie ulgi i obni ki przyj te przez Rad Miasta skutkuj
ni szymi dochodami otrzymywanymi
z bud etu pa stwa. Bardzo niekorzystne
dla samorz dów s du e ulgi, bo podwójnie trac - jako bezpo redni wpływ z podatków i otrzymuj c ni sz dotacj z bud etu
pa stwa. Rada uchwalaj c podatki na 2008
r. brała pod uwag zarówno t okoliczno ć,
jak te inlacj i inne czynniki. Generalnie
została przyj ta zasada, e podatki od nieruchomo ci, czyli dotycz ce bezpo rednio
mieszka ców, nie zostały podniesione
i utrzymano stawki z roku 2007. Dotyczy
to zarówno podatku od gruntu, jak i podatku od budynków. Natomiast o wzro cie
o stop inlacji mo emy mówić w przypadku pozostałych stawek i tu mamy takie
stawki jak budynki zwi zane z obrotem
kwalifikowanym materiałem siewnym
- wzrost o 2,3%. W Ustroniu jest tylko jeden taki budynek. Je eli chodzi o budynki
zwi zane z udzielaniem wiadcze zdrowotnych to mamy wzrost o 2,4%. Zreszt
obie te stawki zostały okre lone moc
ustawy na bardzo niskim poziomie. Wzrosty dotycz te pokoi go cinnych. Przez
kilka lat stosowano w naszym mie cie
wysokie ulgi, przy czym pokoje go cinne
s klasyikowane w kategorii działalno ci
gospodarczej. St d najwi kszy wzrost
i powrót do zasad dotycz cych wszystkich
obiektów zwi zanych z działalno ci
gospodarcz . Mamy tu wzrost z 11 na 15
zł. Oczywi cie s kategorie podatkowe,
gdzie stosujemy maksymalnie stawki, jak
np. grunty pod jeziorami nie wyst puj ce
w Ustroniu. Chodzi o to, by nie wykazać
ulg podatkowych. Zmodyfikowany te
został podatek od gruntów zwi zanych
z działalno ci gospodarcz . Wzrost z 64
gr na 68 gr. Dotyczy to tylko gruntów,
a nie budynków i budowli.
Chciałbym podkre lić, e generaln
zasad , było mieszczenie si w granicach
inlacyjnych, za wyj tkiem mieszka ców,
gdzie nie ma podwy ek. Z ró nych ródeł
wiadomo, e od przyszłego roku czekaj
nas podwy ki zwi zane z gospodark
mieciami i mediami. To, co w tym roku
zaproponowała Rada Miasta ma na celu
odci enie podwy ek, które w przyszłym
roku dotkn nas wszystkich.
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ODDAJ KREW
W poniedziałek, 22 pa dziernika, po raz ostatni w tym roku,
ambulans z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Oddziału Terenowego w Bielsku-Białej przyjedzie do
Ustronia. Tym razem stacjonować b dzie na parkingu obok hotelu
Równica, na przeciw Ratusza. Aby zach cić ustroniaków do oddawania krwi przeprowadzili my rozmow z Ew Piks – lekarzem
sprawuj cym opiek medyczn podczas lipcowej akcji.
Czy oddawanie krwi szkodzi zdrowiu?
Zasadniczo oddawanie krwi nie szkodzi zdrowiu. Krew jest tkank
odnawialn i nasz organizm wietnie radzi sobie z ubytkiem 450
ml krwi. Aczkolwiek mo e si zdarzyć, i oddawanie krwi nie
jest wskazane dla danej osoby, gdy stanowiłoby ryzyko dla jej
zdrowia. Dlatego wła nie przed oddaniem krwi nale y wypełnić
ankiet i sumiennie odpowiedzieć na zawarte w niej pytania, co
pozwoli lekarzowi kwaliikuj cemu okre lić przeciwwskazania,
w których oddawanie krwi stanowiłoby zagro enie dla zdrowia
dawcy.
Czy oddawanie krwi powoduje w przymus ci głego oddawania krwi w przyszło ci?
Nie, jest to straszliwy mit przekazywany w naszym społecze stwie. Absolutnie bezpodstawny.
Kto mo e zostać krwiodawc ?
Ka dy zdrowy człowiek pomi dzy 18 a 60 rokiem ycia, o ci arze ciała powy ej 50 kg. Osoba nie choruj ca na adne choroby
przewlekłe.
A czy mo na oddać krew maj c lat 7?
Widełki wiekowe kwaliikuj ce kandydata na dawc bez dodatkowych warunków to 18-60 lat. Dawcy w wieku 17 lat musz
uzyskać pisemn zgod rodziców lub opiekunów.
Na stronie internetowej przeczytałam, e krwiodawca mo e
uzyskać bezpłatne wyniki swoich bada laboratoryjnych.
Wyniki bada mo na uzyskać ju nast pnego dnia po oddaniu
krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Katowicach lub w Oddziale Terenowym RCKiK w BielskuBiałej.
Jaka grupa wiekowa najch tniej oddaje krew?
Nie ma niestety statystyk. Z moich obserwacji wynika, e s to
najcz ciej ludzie po 40 roku ycia.
Czy przyjmuj c rodki antykoncepcyjne mo na oddawać
krew?
Przyjmowanie rodków antykoncepcyjnych nie jest przeciwwskazaniem do oddawania krwi.
ile czasu po porodzie mo na oddać krew?
6 miesi cy po porodzie lub zako czeniu ci y mo na zacz ć
oddawać krew.
Jakie choroby mo na wykryć w czasie badania krwi?
Badania jakie wykonujemy u ka dego dawcy pozwalaj zdiagnozować wyst powanie zaka e wirusowych takich jak: wirusowe
zapalenie w troby typu B i C, HIV. Sprawdzamy tak e odczyny
kiłowe. Ponadto badamy enzymy w trobowe, które pozwalaj
nam okre lić stan tego narz du. Badania hematologiczne pozwalaj wychwycić nieprawidłowo ci w układzie krzepni cia, układzie

Gazeta Ustro ska 

odporno ciowym oraz niedokrwisto ć. Badania przesiewowe, jeeli wychodz dodatnie, s za ka dym razem potwierdzane bardzo
szczegółowymi badaniami molekularnymi. W razie jakichkolwiek
nieprawidłowo ci dawca otrzymuje wezwanie do RCKiK.
Czy oddaj c krew w ambulansie mo na zaznaczyć, e jest to
krew dla konkretnej osoby, np. kogo z rodziny przybywaj cego w tym czasie w szpitalu?
Oczywi cie, działa to zupełnie tak samo jak w centrum krwiodawstwa czy oddziale terenowym.
Czy to prawda, e honorowi dawcy krwi ponownie uzyskali
prawo do odliczania od dochodu warto ci honorowo oddanej
krwi? Jaka to kwota?
Tak. Od 1 stycznia 2007 roku istnieje taka mo liwo ć. Od dawców
wiem, e jest to 130 zł za litr oddanej krwi.
Co Pani zdaniem nale ało by zrobić, aby zach cić ludzi do
oddawania krwi?
Podstaw jest informowanie społecze stwa o korzy ciach
i ryzyku jakie ponosz oddaj c krew. O tym, i nie istnieje mo liwo ć „uzale nienia” si od oddawania krwi. Nale y podkre lić,
e krew jest „lekiem” niezast pionym nadal w ratowaniu ycia
i ka dy z nas mo e go potrzebować, dzi ty ratujesz ewentualnie
jutro kto, inny ciebie.

*

*

*

Reasumuj c, je eli jeste w wieku od 18 do 65 roku ycia
i wa ysz co najmniej 50 kilogramów, je eli w ci gu ostatnich
6 miesi cy nie wykonano u ciebie akupunktury, tatua u, przekłucia uszu lub innych cz ci ciała, je eli w ci gu ostatnich
6 miesi cy nie miałe wykonanych diagnostycznych bada
i zabiegów endoskopowych (gastroskopii, panendoskopii, arthroskopii, laparoskopii), je eli w ci gu ostatnich 6 miesi cy nie byłe leczony
krwi i jej składnikami mo esz zostać honorowym dawc krwi.
Nie nale y oddawać krwi w okresie miesi czkowania i 3 dni
po zako czeniu miesi czki, tak e 7 dni po usuni ciu z ba, 24
godziny po leczeniu zachowawczym u stomatologa.
Nie mog oddawać krwi osoby odbywaj ce kar pozbawienia
wolno ci i w okresie 6 miesi cy po opuszczeniu zakładu karnego.
Osoby, które przebywały w Afryce rodkowej i Zachodniej oraz
Tajlandii mog oddać krew po 6 miesi cach od powrotu, je eli nie
zauwa yły u siebie adnych objawów chorobowych. Nie wolno
oddawać krwi podczas ci y i w okresie karmienia piersi oraz
6 miesi cy po porodzie, 3 miesi ce po zaprzestaniu karmienia
piersi , 6 tygodni po poronieniu.
Nie mog oddawać krwi: osoby, które przebyły lub s chore
na ółtaczk zaka n , nosiciele wirusa HIV i chorzy na AIDS,
choroby weneryczne, gru lic , padaczk , choroby nowotworowe,
choroby układu kr enia, alkoholicy, narkomani, chorzy na cukrzyc , łuszczyc , osoby, które przebywały w okresie 1.01.1980 r.
do 31.12.1996 r. ł cznie przez 6 miesi cy lub dłu ej w Wielkiej
Brytanii, Francji, Irlandii, chorzy na chorob Creutzfeldta-Jakoba
(CJD), osoby leczone hormonem wzrostu, osoby po przeszczepie rogówki, opony twardej lub komórek o rodkowego układu
nerwowego, chorzy na malari lub osoby, które przyjmuj leki
przeciwmalaryczne, osoby po resekcji oł dka, po usuni ciu
tarczycy lub nerki, chorzy z mia d yc , po udarach mózgowych
i osoby z rozległymi ylakami.
Magdalena Piechowiak
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uStRo Ska JeSie
9.0. pi tek,

godz.8.00

Kolorowy wiat rewii, czyli wieczór w Moulin Rogue w wykonaniu artystów scen l skich, cena biletu 20 zł.

.0. pi tek, godz.8.00

Korowód - koncert piosenek Marka Grechuty w wykonaniu Joachima Perlika, Ludmiły Małeckiej, zespołu Projekt
Niemen, cena biletu 20 zł.

4.. niedziela, godz.8.00

Recital fortepianowy Adama Makowicza koncert charytatywny, cena biletu 30 zł.

9.. pi tek ,

godz.8.00

Niezapomniane melodie - koncert przy wiecach w wykonaniu zespołu Maes-Trio, na fortepian, skrzypce i klarnet, wst p wolny.

MuzyczNa

Przedsprzeda biletów:
Miejski Dom Kultury „Pra akówka” w Ustroniu, ul. Daszy skiego 28, Miejska Informacja Turystyczna w Ustroniu, Rynek 2.

iMPRezy toWARzySz Ce
Live Music Club Angel’s
w MDK „Pra akówka” – godz. 0.0
.0. pi tek

Puste Biuro

9.0. pi tek

Kasia Skiba trio

.0. pi tek

Grzech Piotrowski Kwintet

.. pi tek

Mr. Blues

Koncert Młodych talentów z udziałem wykonawców z miast
partnerskich, wst p wolny.

Przedsprzeda biletów:
Miejski Dom Kultury „Pra akówka” w Ustroniu, ul. Daszy skiego 28, Miejska Informacja Turystyczna w Ustroniu, Rynek 2.

I znów powracamy do pami tkowych uj ć z lat szkolnych.
Fotograia przedstawia klas siódm , czyli ko cz c Szkoł
Podstawow nr 2 w 1948 r. W pierwszym rz dzie od lewej:
Jan Sztwiertnia, Józef Gruszczyk, Wilhelm Chra cina, Andrzej
Szewczyk, Karol Wantulok, Józef Starzyk, Mieczysław Ferfecki,
Józef Pietroszek, w drugim rz dzie: Zoia Kostka, Anna Sikora,

Leopoldyna Matuszek, Krystyna Pszczółka, Jan Lasota – kierownik szkoły, Otton Chlebik – nauczyciel, Anna Stanieczek,
Maria Kawa, Helena Zmełty, Anna Kubala, w trzecim rz dzie:
Aurelia Hladki, Anna Cholewa, Janina Staniek, Stefania Krysta,
Aleksandra Sikora, Barbara Biłko, Stefania Tyrna, Stefania Janny,
Balcarek, Anna Niedoba, Helena Badura, w czwartym rz dzie:
Wiktor Cichy, Bronisław Piszkiewicz, Zoia Jastrz bska, Helena
Cicha, Gertruda Maciejczek, Halina Rakowska, Aniela Matuszek, Krystyna Czekaj, Julia Cichy, Helena Czy , Jan Jakubiec,
Jan Niedoba, w pi tym rz dzie: Paweł Dustor, Józef Cie lar,
Władysław Wałaski, Józef Szafarz, Gustaw Szarzec, Tadeusz
Maciejczek, Otton Cie lar, Gustaw liwka i Tadeusz Suszkiewicz.
Fotograi opisała Anna Czy z domu Niedoba, wyst puj ca
równie na tym uj ciu.
Lidia Szkaradnik

7.. sobota, godz.8.00
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Wi to SzkoŁy

Pasuje dyr. e. Gruszczyk.

Jesienne wi to Szkoły w ,,Dwójce”
na stałe wpisało si w kalendarz szkolnych imprez i uroczysto ci. Jest to dzie
radosny, wesoły, pełen wra e i zawsze
niecierpliwie oczekiwany przez cał społeczno ć szkoln , bo te wiele si wtedy
dzieje na szkolnych korytarzach, w klasach
i na sali gimnastycznej.
W sobotni poranek, 6 pa dziernika,
przybyli do szkoły go cie, nauczyciele,
rodzice i uczniowie. Najwi ksz trem w tym dniu odczuwali pierwszacy.
W obecno ci zaproszonych go ci: wiceburmistrz Jolanty Krajewskiej-Gojny,

Fot. W. Suchta

wiceprzewodnicz cej Rady Miasta Marzeny Szczotki, przewodnicz cego Rady
Rodziców Marcina Janika, w obecno ci
wychowawców, rodziców oraz starszych
kolegów i kole anek, mieli zostać pasowani na uczniów.
Po przywitaniu go ci wprowadzono
sztandar szkoły oraz od piewano hymn
narodowy. Dyrektor szkoły ewa Gruszczyk, zwracaj c si do pierwszaków i ich
rodziców stwierdziła, e droga ucznia do
upragnionego celu, jakim jest zdobycie
wykształcenia, to pasmo nieprzerwanych
zmaga z własnymi słabo ciami, pasmo

zwyci stw, ale i pora ek. Jednak nawet
i te ostatnie kształtuj młode charaktery,
bowiem, jak mówi przysłowie: ,,Co nas nie
złamie, to nas wzmocni.” Starsi uczniowie,
przedstawiciele samorz du szkolnego,
obiecali pomagać uczniom klas pierwszych i otoczyć ich opiek . Po uroczystym
lubowaniu nast pił obrz d pasowania. Na
ramieniu ka dego ucznia spocz ł wielki
ołówek i w ten sposób pierwszaki zostały
przyj te do braci uczniowskiej. Cała uroczysto ć okraszona była wyst pami dzieci.
Pierwszaki mogły podziwiać ywiołowe
ta ce, niezwykłe popisy akrobatyczne,
posłuchać piosenek i wierszy w wykonaniu
starszych uczniów. Same równie , przygotowane przez swoje wychowawczynie:
Wiesław herman, Czesław Chlebek
i Gra yn Pilch, zaprezentowały si po raz
pierwszy na szkolnej scenie udowadniaj c,
e zasłu yły na granatowy mundurek
z logo Dwójki oraz słodki róg obito ci. Po
tej miłej uroczysto ci czekała na pierwszaków niespodzianka – wspólna zabawa, do
której zostali zaproszeni przez sympatyczn , bajkow wró k .
W tym czasie na szkolnych korytarzach
było gwarno i tłoczno, trwał tradycyjny festyn. Nie zabrało szkolnej loterii fantowej.
Ka da klasa przygotowała stoisko, przecigaj c si w pomysłach, jak przyci gn ć
klientów. Domowe ciasta, sałatki, kanapki,
origami, igurki, własnor cznie wykonane
kartki, a wi c dla ka dego co fajnego.
Zarobione pieni dze zostan przeznaczone
na doinansowanie wycieczek i imprez
klasowych. W przygotowanie stoisk anga uj si dzieci, rodzice i wychowawcy
klas. Wysiłek wło ony w organizacj
kiermaszu oraz po wi cony czas, a dzi ki
temu frekwencja na stoisku i zarobione
klasowe pieni dze, s dla uczniów wietn
nauk , e bez pracy nie ma kołaczy.
Monika Cywi ska

ZA TRUD

za kwiaty i yczenia dziekuje J. Balcar.
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Fot. W. Suchta

15 pa dziernika w Muzeum Ustro skim
emerytowani pracownicy o wiaty obchodzili Dzie Edukacji Narodowej. Przybyło
kilkadziesi t osób, a wszystkich witała
naczelnik Danuta Koenig.
Burmistrz ireneusz Szarzec składaj c serdeczne yczenia mówił m.in.:
Czas biegnie do przodu, nasze dzieci
coraz pi kniej wygl daj , s coraz lepiej
przygotowane. Tworzyli cie pa stwo
przez wiele lat ten klimat, który teraz
warto kontynuować, wracać do niego.
Mo na si cieszyć tym co było i tym
co jest.
Burmistrz zło ył symboliczn wi zank kwiatów na r ce nestora ustro skich
nauczycieli dyrektora Józefa Balcara. Z
kolei koordynator do spraw emerytów, dyrektor SP-1 Bogusława Czy -tomiczek,
wr czyła kwiaty najmłodszej emerytce.
Specjalny program artystyczny przygotowany został przez uczniów ze Szkoły
Podstawowej z Polany. Na zako czenie
yczenia składał radny powiatowy Czesław Gluza.
(ws)
18 pa dziernika 2007 r.
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ul. My liwska.

4 pa dziernika odbyło si zebranie wyborcze osiedla Ustro Górny. Sko czyła
si kadencja przewodnicz cego i Zarz du
Osiedla, a eby wybrać nowych przedstawicieli osiedla, w zebraniu powinno
uczestniczyć co najmniej 3% uprawnionych do dokonania wyboru, czyli 37 osób.
Było 45, wi c wyboru dokonano.
Sprawozdanie z czteroletniej kadencji
zło ył przewodnicz cy Zarz du Osiedla
Arkadiusz Gawlik. Stwierdził, e na
pierwsze zebrania po wyborach przychodziło 1% mieszka ców, teraz jest to 3-4%,
ale po dana byłaby obecno ć 10% mieszka ców i do tego nale y d yć. Zarz d
przedło ył Radzie Miasta cztery uchwały
z wnioskami do bud etu miasta w kolejnych latach oraz 107 wniosków. 49
wniosków zrealizowano. Nie udało si
załatwić drogi pod skarp i remontu Wielkich Domów. Członkowie Zarz du Osiedla
przeznaczali swe diety na posiłki dla dzieci
w stołówce szkolnej.
A. Gawlik odczytał te odpowiedzi na
pisma kierowane przez Zarz d Osiedla do
władz miasta.
Wybrano przewodnicz cego Zarz du
Osiedla i ponownie został nim A. Gawlik.
Członkami Zarz du wybrano: Andrzeja
Białonia, Jacka Kami skiego, Krzysztofa łazarza, Kazimierza Słotwi skiego.
Nast pnie przyst piono do dyskusji nad
aktualnymi sprawami dzielnicy. Okazało
si , e najwi cej czasu po wi cono ul. Myliwskiej. Burmistrz ireneusz Szarzec odpowiadał, e jest to spora inwestycja, gdy
chodzi o cz ć tej ulicy nad obwodnic .
Najpierw trzeba stworzyć projekt, zastanowić si nad najlepszym rozwi zaniem.
Wszelkie roboty prowizoryczne b d si
ko czyć tym, e po ka dej wi kszej ulewie
wszystko b dzie spływać, a droga b dzie
znowu nieprzejezdna. Pod uwag nale y
te brać niebagatelne koszty budowy
takiej drogi.
Zastanawiano si te nad skrzy owaniem ul. My liwskiej z ul. Jelenica. Zdaniem niektórych mieszka ców bardziej
korzystne byłoby rozwi zanie z pierw18 pa dziernika 2007 r.
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sze stwem przejazdu z ul. My liwskiej.
Mówiono te o przej ciu dla pieszych nad
obwodnic dla id cych ul. My liwsk .
Na zebraniu poruszono te inne problemy dzielnicy. Stwierdzono, e dobrze si
dzieje, gdy przy powstaj cych obiektach
usługowych jednocze nie powstaj parkingi. Miasto powinno dbać o ten warunek,
a niestety powstał nowoczesny pawilon
na ul. Gra y skiego bez miejsc parkingowych. Pochwalono natomiast nowe progi
ograniczaj ce pr dko ć samochodów na
ul. Brody, jednocze nie twierdz c, e to
w skie gardło, ulica jest za w ska i nale y
si zastanowić nad zabudowaniem cieku
wodnego płyn cego wzdłu tej ulicy.
Pytano czy powstanie dalsza cz ć chodnika na ul. Jelenica. Nie podobało si zakłócanie spokoju w letnie wieczory przez zbyt
gło n muzyk w restauracjach i barach.
Poruszano te sprawy drobniejsze, jak
brak tabliczek z nazwami ulic, konieczne
niewielkie remonty.

I. Szarzec odpowiadał mówi c m.in.
od drodze pod skarp , e liczy na to, i
w tym roku zostanie zbudowany mostek
na ul. Partyzantów, a opó nienie wzi ło
si z wyroku NSA uchylaj cego decyzje
o wywłaszczeniu, gdy zdaniem s du nie
skorzystano przy wywłaszczaniu z wszystkich dost pnych rodków. Dopiero teraz
otrzymano te zgod na wyci cie drzew.
Na mostek ogłoszono przetarg, jednak nie
wpłyn ła ani jedna oferta. Dla irm budowlanych jest to zbyt mała robota. Ogłoszono
kolejny przetarg i jest szansa, e zostanie
on rozstrzygni ty.
Przewodnicz cy RM Stanisław Malina wyraził wdzi czno ć za to, e pochwalone zostały nowe garby na ul. Brody,
twierdz c przy tym, e nie jest pewny,
jak takie garby zostałyby przyj te na ul.
My liwskiej, co wcze niej postulowano.
W zebraniu uczestniczył radny powiatowy Czesław Gluza, który przedstawił
plany robót na drogach powiatowych
w Ustroniu, m.in. mówił o generalnym remoncie ul. Daszy skiego mi dzy rondami.
Na zako czenie podj to uchwał o zadaniach priorytetowych osiedla Ustro
Górny i o zabezpieczeniu rodków inansowych na:
- budow drogi pod skarp ,
- budow kanalizacji w rejonie ul. Sko
wronków i ul. Partyzantów,
- remont Wielkich Domów,
- doko czenie remontu ul. 3 Maja do
przystanku na Brzegach,
- kontynuacj budowy chodnika na
ul. Jelenica,
- opracowanie problemów komunikacyjnych na ul. Partyzantów, ul. My liwskiej
i ul. Jelenica.
Uchwał podj to jednogło nie.
O charakterze zebrania i ilo ci poruszonych problemów niech wiadczy, e na
48 obecnych mieszka ców głos zabrało
ponad 30.
Wojsław Suchta

W wyborach tajnych głosowano na przewodnicz cego i zarz d.

Fot. W. Suchta
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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
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.

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.

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.

oddział 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.

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:
poniedzia³ek 14.00-18.00, roda 9.00- 13.00
- psychoterapeuta:
poniedzia³ek 14.00-16.00 i 18.00-20.00
oraz kluby dzia³aj¹ce w szko³ach: SP 1 (kl. I-III) wt. - godz. 12.00-15.00
SP 2 (kl. I-III) r. - godz. 13.00-16.00,
SP 3 (kl. I-III) czw. - godz. 12.30-15.30, (kl. IV-VI) r. - godz. 13.30-16.30
SP 6 (kl. I-III) pn. - godz. 12.30-15.30, SP 5 (kl. I-III) czw. - godz. 13.00-15.00,
GIM 1(kl. I-III) wt. - godz. 13.20-16.20, GIM 2 (kl. I-III) r. - godz. 12.30-15.30.
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.

galeria sztuki współCzesnej „zawodzie”
ul. Sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488.
Galeria czynna:
od poniedzia³ku do pi¹tku 9 - 16, w soboty 9 - 13.
BIURO PROMOCJI I WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Rynek 3A, tel. 854-54-58, e-mail bpiwa@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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Jeszcze na pastwiskach.

Fot. W. Suchta
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Ludeczkowie roztomili

Sanatorium Uzdrowiskowe „RÓ A”
„Hotel Ró a” Sp. z o.o.
ul.Szpitalna 1, 43-450 Ustro
tel. 0- 84 8 4, 84  7

zatrudni

e-mail: roza@roza.com.pl

ReCePCJoNiStK /ReCePCJoNiSt

- bardzo dobra znajomo ć j zyka niemieckiego pozwalaj ca
na swobodn komunikacj
- do wiadczenie na podobnym stanowisku /min. 6 miesi cy/
- bardzo dobra organizacja pracy, samodzielno ć w działaniu
- doskonałe umi j tno ci interpersonalne
- dobra znajomo ć obsługi komputera.
W zamian oferujemy:
- atrakcyjne warunki zatrudnienia
- prac w dynamicznym zespole.

ograniczenia na ul. kojzara.

Co powiycie na ty niedzielne wybory? Rozmy locie te
ło tym, czy i zagłosować, czy to osmolić? Tó telkownych
piniyndzy na pewno to wszystko kosztuje, wiela papióru za
zniszczyli na ty plakaty wyborcze, co jich pełno sie szolónto
po mie cie, a kogo ze znómych pytóm, to jyno machnie
rynkóm i prawi, e szkoda czasu na taki cyrk, e ta naszo
polityka to jedno wielki g....... i e do wyborów nie pujdzie.
Jo te tak my loł, ale doprowdy nie wiym co zrobić – i ,
czy dać se spokuj.
Wiela nóm emerytóm ycio pozostało? Tó mo ne w tej
ałosnej rzeczywisto ci jakosi przetrwómy, ale co majóm
mówić ludzie młodzi? Dyć ka dy kiery mo dziecka, wnuki
to rozmy lo, co ich w tym naszym kraju czako. A przeca
moc młodych je za granicóm i na wybory specjalnie nie
przijadóm. Ale dejmy na to choćbych szeł na ty wybory, to
doista nie wiym na kogo zagłosować? Wiym jyno na kogo
nie głosować. Człowiek ju downo sie w tym potracił jak
przisłowiowo starka w Czechach. Dyby to były wybory
prezydyncki, to bych mo ne pryndzyj wiedzioł na kogo.
Głosowołbych isto na tego samego co łostatnio, bo chłop
sie bardziyj wyrobił i je bardziyj przekónuj cy. Ale kto wiy,
czy byłby bardziyj skuteczny i czy za jego rzóndów byłoby
lepi? Tego sie mo ne nigdy nie dowiym.
Łoglóndołech te łostatnióm debate telewizyjnóm. Nie
liczyłech na nic ekstra móndrego, ale i tak mie zawiydli.
Dyć ci nejwa niejsi ani bardzo nie łobiecowali jak poprawióm te Polske, ale spóminali jako jedyn do drugigo mierził
z pistoleta w windzie. Niby wszyscy my ju prziwykli do tego
poziómu naszej władzy, ale jednakowo fórt serce boli. Mój
Bo e, na co nóm to prziszło i za jaki grzychy takóm ga be
trzeja znosić?
Zastarany ustróniok

Fot. W. Suchta

PozioMo: ) produkuje jajka, 4) trzech muzyków,
) imi włoskiej piosenkarki Zadory, 8) w ostrokole stercz ,
9) ptak symbol m dro ci, 0) krajobrazy pejza e, ) punkt
handlowy, ) miasto we Francji, ) jedzonko dla bobasa,
4) metalowy odpad, drewniany te , ) szkoła rednia,
) ... Domini 2007, 7) nocna mara, 8) dowodził Ark ,
9) popularne imi e skie, 0) coraz wy sze w sklepach.
PioNoWo: ) urz dnik grodzki, ) niesamowite wiadomoci, ) za arty bój, 4) młodsza od kina, ) strachliwe drzewo,
) błaganie o co , 7) du e krokodyle, ) grana w teatrze,
) wcinaj traw na pastwisku, 7) symbol chemiczny
cynku.

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 26 pa dziernika br.
Rozwi zanie Krzy ówki z nr 40
JeSieNNA SłotA
Nagrod w wysoko ci 30 zł otrzymuje: Jan Cienciała,
Ustro , ul. Traugutta 15. Zapraszamy do redakcji.
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Przedstawiane dotychczas na tych łamach grzyby o „dziwnych” kształtach,
mimo swego jak e mało grzybowego wygl du, okazywały si grzybami jadalnymi.
Oczywi cie, nie ka dy jadalny grzyb musi
zostać koniecznie zjedzony, zwłaszcza
je li nale y do gatunku obj tego ochron
prawn . Mam nadziej , e uwa ni Czytelnicy Ustro skiej pami taj , e zarówno
smakowite smardze jadalne, jak i podobne
do koralowców soplówki
to grzyby ci le chronione, bezpiecznie objadać
si mo na natomiast kotletami z ółciaka. Dzi
zapoznamy si z dwoma
kolejnymi grzybowymi
dziwol gami, które dla
odmiany s niejadalne. Chocia , jak znam
ycie, człowiek to zwierz , które gotowe
jest pokosztować i zje ć wszystko co yje,
bez wzgl du na konsekwencje.
Do do ć pospolitych mieszka ców lasów,
zwłaszcza tych suchych i piaszczystych,
nale y grzyb cz sto mylony z purchawkami, a nawet z… trulami. Grzyb ten, zwany
t goskórem pospolitym, wygl da niczym
bulwa czy nieregularna kulka rzucona na
ziemi . Cz sto bulwiaste owocniki t goskóra osi gaj spore rozmiary, dorastaj c
nawet do 15 cm rednicy. Z wierzchu
owocnik pokryty jest jakby skórk , pop kan na „poletka”, które mog odstawać
niczym łuski. Barwa owocników jest do ć
zró nicowana, w ró nych odcieniach ółci
i br zu, czasem z odcieniem wpadaj cym
w kolor pomara czowy b d cytrynowy.
Je li przekroić tak grzybow kul – mo na to robić miało, bowiem gatunek ten
nie podlega ochronie – zobaczymy dwie
warstwy grzybni. Zewn trzna jest jasna,
o grubo ci kilku milimetrów. Wewn trzna
warstwa natomiast, zwana gleb , wypełnia
cały owocnik, a jej barwa zmienia si wraz
z wiekiem owocnika. Pocz tkowo gleba
jest biała i w miar zbita, dojrzewaj c ioletowieje, pó niej staje si szaroczarna lub
ciemnozielonkawa, a sw struktur przypomina mocno stłoczone i zmielone nasiona
maku. Ostatnim etapem dojrzewania gleby
jest jej rozpad na pył, czyli całe mnóstwo

drobniutkich zarodników. Wówczas te
w zewn trznej warstwie owocnika powstaje na jego szczycie nieregularny otwór,
przez który dojrzałe zarodniki pyl si „na
wiat”. Z grubsza rzecz bior c powy sza
charakterystyka przypomina nieco bardziej
znane purchawki czy purchawice (to dwa
odr bne gatunki!), dlatego te dzieciaki
i co poniektórzy doro li próbuj t goskóra
potraktować niczym purchawk , czyli

brutalna – cz ć atlasów grzybów uznaje
t goskóra za „jedynie” nieszkodliwego
dla zdrowia, w innych gatunek ten jest
traktowany jako truj cy.
Zupełnie odmiennie wygl daj owocniki
grzyba, który lubi rosn ć na rozkładaj cych
si pniakach lub kłodach drzew iglastych,
zwłaszcza wierków. Z długiego i przypominaj cego korze trzonu, gł boko wro ni tego w drewno, wyrastaj niedu e, na
ogół do 10 cm wysoko ci, owocniki wygl daj ce niczym, hm… krzaczki składaj ce
si z rozgał zionych na szczytach ro ków,
gał zek czy te patyczków. Same rozgał zienia s lekko spłaszczone lub cylindryczne, lepkie i maj zaostrzone wierzchołki.
Owocniki s elastyczne i nie daj si łatwo
złamać. Mimo niewielkich rozmiarów,
grzyby te rzucaj si w oczy sw jaskraw ,
ółtaw (owocniki młodsze) lub pomara czow (starsze) barw . Z racji swych cech
– kształt przypominaj cy rozwidlone jelenie rogi, lepkie ko cówki, wyra ny kolor
– grzyb ten nazwany został pi knorogiem
lepkim. Jest to gatunek do ć pospolity,
a jego charakterystyczne owocniki znale ć
mo na w lasach od czerwca do listopada.
Bardzo podobne do pi knonoga lepkiego s
inne gatunki pi knorogów, m.in. widlasty
oraz szydłowaty, który jednak upodobał
sobie drewno drzew li ciastych. Pi knorogi
mo na natomiast pomylić z owocnikami
gał ziaków lub go dzie ców. Oczywicie, mam na my li wył cznie pomyłk
w zakresie rozpoznania
i nazwania odnalezionego
grzyba, bowiem pi knoróg
nale y do grzybów niejadalnych, wi c o pomyłce
kulinarnej mowy być raczej nie mo e.
Najbardziej w obu przedstawionych
powy ej grzybach podobaj mi si ich nazwy, zwłaszcza wymawiane razem. Prosz
zreszt spróbować samemu powiedzieć
gło no: twardoskór i pi knoróg. Czy nie
przebrzmiewaj w tych nazwach imiona
tajemniczych i gro nych bohaterów legend
i mitów, opowie ci o elfach, gnomach
i krasnoludach?
Tekst i zdj cia: Aleksander Dorda

t GoSkóR i Pi kNoRóG
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nadepn ć, by wywołać wybuch i chmur
zarodników.
Owocniki t goskóra pospolitego spotkać
mo na od maja do listopada, mniej lub
bardziej zagł bione w ziemi. Grzyby te
maj silny i aromatyczny zapach. Chyba
to jest powodem, e zdarzaj si amatorzy
grzybów, którzy bior twarde i niedojrzałe
owocniki za trufle. Rzeczywisto ć jest
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Niezawodny R. Haratyk.

Fot. W. Suchta

oStRzaŁ kaczyc
Morcinek Kaczyce - Ku nia Ustro : (0:0)

Bardzo dobre spotkanie rozegrała Ku nia w Kaczycach o
mistrzostwo ligi okr gowej. W
sobot 13 pa dziernika od pocz tku stwarzała gro ne sytuacje. W 18 min. po podaniu Rafała Pod orskiego piłka odbija
si od obro cy, przejmuje j
Stefan Chrapek i z 16 metrów
strzela pierwsz bramk . Morcinek wyrównuje po sze ciu
minutach po rzucie wolnym
i zamieszaniu w polu karnym.
Ku nia mogła zdobyć gola
do szatni, ale strzał Roberta
haratyka odbija si od poprzeczki.
W drugiej połowie Rafał Pod orski strzela z 30 m
w słupek i ten sam zawodnik nie
wykorzystuje rzutu karnego po
faulu na Mateuszu ebrowskim. Decyduj c o zwyci stwie bramk zdobywa R. Ha-
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ratyk umiej tnie lobuj c piłk
z ostrego k ta nad bramkarzem.
O przewadze Ku ni niech
wiadczy fakt, e Kaczyce
w tym meczu oddały jedynie
dwa celne strzały.
(ws)
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MRKS Czechowice-Dziedzice 27
BTS Rekord Bielsko-Biała 25
LKS Zapora Porąbka
23
TS Czarni-Góral ywiec
19
TS Podbeskidzie II B-B
19
ks ku nia ustroń
19
LKS Pasjonat Dankowice 19
LKS Sokół Zabrzeg
17
LKS Drzewiarz Jasienica 15
KS Spójnia Landek
14
RKS Cukrownik Chybie
14
TS Mieszko-Piast Cieszyn 14
GKS Morcinek Kaczyce
10
LKS Bestwina
8
LKS Podhalanka Milówka 4
LKS Radziechowy
0

29:12
32:9
28:12
26:11
25:12
19:13
15:10
27:19
14:20
18:19
18:21
12:16
12:21
10:29
11:40
12:44
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KULtURA

19.10

godz. 18.00

SPoRt

20.10

godz. 15.00

KiNo

19-25.10

godz.17.15

19-25.10

godz.18.45

Ustro ska Jesie Muzyczna - Kolorowy wiat rewii, czyli wieczór w Moulin Rogue, MDK Pra akówka, Cena
biletu 20 zł.
Mecz piłki no nej: Ku nia Ustro
- zapora Por bka, stadion Ku ni.
Shrek trzeci, komedia animowana,
bo,USA.
twarda sztuka, komediodramat,15 lat,
USA.

18-20.10 - Na Szlaku
ul. 3 Maja 46
21-23.10 - Na zawodziu ul. Sanatoryjna 7
24-26.10 - elba
ul. cieszy ska 2

tel. 854-14-73
tel. 854-46-58
tel.854-21-02

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

dziesi ć lat temu
czym zainteresowanych?

Fot. W. Suchta
Kupi monety. Ustro , 0-887025-886.

Zatrudni krawcow .
0-600-610-654.

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

Promocja okien PCV F.H.”Besta”
Ustro , ul. Skoczowska 47e, 033854-53-98.

Do wynaj cia mieszkanie 50 m2
Goleszów – 400 zł. 0-606-236608.

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

Do wynaj cia mieszkanie oraz
gara e. 0-608-365-316.

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

Poszukuj M-2 lub M-3 do wynaj cia bez umeblowania. 0-885634-862.

Sprzedam drzewo opałowe.
0-509-150-061.
Pokój do wynaj cia od listopada.
033-854-71-37.
Pokój do wynaj cia. 0-512-122095 po 16.
Ustro , dom tanio do wynaj cia.
0-601-491-124.

Opiekunka do dzieci poszukuje
pracy. 0-663-902-119.
Kupi monety. Ustro , 0-887025-886.
Sprzedam Audi A4, 1,9 TDI, 130
KM, 2002, srebrny, cena 48 000
zł do uzgodnienia. Tel. 0-501122-076.

W niedziel 5 pa dziernika zako czono w naszym mie cie
sezon rowerów górskich 1. Wy cigiem Dookoła Ustronia. Dzie
wcze niej padał deszcz i organizatorzy zmuszeni byli skrócić tras .
Zawodnicy nie wje d ali na Mał i Du Czantori . Obawiano si
szczególnie zjazdu z du ej Czantorii po rozmi kłym podło u, co
w przypadku rowerów górskich, gdzie na zjazdach osi ga si pr dko ci przekraczaj ce 80 km/h, jest szczególnie niebezpieczne.
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*

*

*

*
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*

Rejonowy Urz d Pracy poinformował, e 30 wrze nia w Ustroniu było 228 bezrobotnych, w tym 163 kobiety.
26 wrze nia odbył si wernisa wystawy malarstwa Jewgienija
Afanasjewa. Obrazy artysty zawisły na cianach Oddziału Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”, a w pi tek po południu obejrzało
je ponad 20 osób.
Wydział Zamiejscowy Górno l skiego Centrum Rehabilitacji
„Repty” w Ustroniu, nale cy do Europejskiej Sieci Szpitali Promuj cych Zdrowie, 26 wrze nia go cił 80 uczestników spotkania
z cyklu „Rehabilitacja i promocja zdrowia”.
Bardzo dobrze spisuj si od pocz tku tego roku szkolnego młode
lekkoatletki ze Szkoły Podstawowej w Lipowcu. Na Mistrzostwach
Makroregionu uczennica 8 klasy Magdalena Konowoł, zaj ła 3
miejsce w skoku wzwy osi gaj c bardzo dobry rezultat – 155
cm.
Na terenie miasta Ustro działaj cztery terenowe jednostki
Ochotniczych Stra y Po arnych, wszystkie kategorii S-1 (posiadaj na wyposa eniu jeden samochód bojowy), a s to:
OSP Ustro Centrum – stan osobowy 26 stra aków czynnych,
OSP Ustro Polana – stan osobowy 34 stra aków czynnych,
OSP Ustro Lipowiec – stan osobowy 39 stra aków czynnych,
OSP Ustro Nierodzim – stan osobowy 41 stra aków czynnych,
oraz jedna Zakładowa Ochotnicza Stra Po arna kategorii S-2
(posiada dwa samochody bojowe), a jest to : ZOSP Ustro Ku nia
ze stanem osobowym 27 stra aków czynnych.
Stra Miejska: W trakcie kontroli okolic Szpitala Uzdrowiskowego zatrzymano dwie osoby narodowo ci słowackiej, które
handlowały alkoholem.
(ar)
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FELIETON
tak sobie my l

Pami ć o tych,
którzy odeszli

Znane przysłowie powiada, e „wszystkie drogi prowadz do Rzymu”. Przynajmniej na jeden dzie w roku nale ałoby
je zmienić. Chodzi o wi to Zmarłych,
obchodzone w naszym kraju 1 listopada.
W ten dzie naprawd „wszystkie drogi
prowadz na cmentarze”. Wokół cmentarzy i na cmentarzach robi si tego dnia
tłoczno. Potrzebne s odpowiednie objazdy i dodatkowe parkingi. I tak mimo ich
wprowadzenia cz sto trudno przejechać
obok cmentarza a jeszcze trudniej znale ć
blisko cmentarza miejsce do parkowania.
Cmentarze tego dnia s od wi tnie
ustrojone. Niemal na wszystkich grobach
znajduj si wie ce, doniczki z kwiatami
i inne przedmioty słu ce do ozdobienia
grobów. Przed 1 listopada odbywa si
generalne sprz tanie grobów, czyszczenie
pomników, itp. A kiedy ko czy si coraz

FELIETON
Wybory
O czym tu pisać jak nie o wyborach.
Jako, e mam ju prawie 60 lat, nie mog
doliczyć si ile to razy pod ałem do
lokali wyborczych, aby wybierać do sejmu. Chyba trzyna cie razy. Sze ć razy
w PRL-u, (a wstyd si przyznawać!).
Siedem razy, (a jednak wi cej razy!), w
wolnej Polsce! Najpierw dla młodego pokolenia wyborców kilka słów o wyborach
w PRL-u. Dla tych, co chodzili do wyborów, sprawa była prosta. Ordynacja wyborcza przewidywała bowiem głosowania
bez skre le . A zatem, kto oddał głos bez
skre lenia, „wybierał” tych kandydatów,
którzy byli na tzw. „miejscach mandatowych”. Czyli oddawał głos na tych,
których władze PZPR-u ze swoimi sojusznikami SD i ZSL wcze niej ju wybrały.
Dla tych, którzy nie chodzili do wyborów
sprawa była gorsza. Jako „aspołeczni”,
byli szykanowani: w pracy, na studiach,
w ogóle w yciu. Nie mogli, np. otrzymać
talonu na samochód, telewizor, pralk ,
itd. Głosuj c bez skre le nie trzeba było
chodzić do kabin. O obowi zku tajnego
głosowania dowiedziałem si dopiero na
III roku studiów, gdy zacz łem uczyć si
prawa mi dzynarodowego pa stwowego.
Z kabin do głosowania korzystali wówczas
jedynie dysydenci, którzy skre lali przede
wszystkim tych z mandatowych miejsc
albo po prostu wszystkich oraz ksi a,
zakonnicy i zakonnice, którzy w kabinach
do głosowania oddawali głos na tych z nie
mandatowych miejsc. W ka dym razie
nikt z obecnych w lokalach wyborczych
nie mógł im zarzucić, e wspieraj re im.
18 pa dziernika 2007 r.

krótszy jesienny dzie , cz sto pochmurny,
w ciemno ciach wieczoru szczególny widok przedstawiaj cmentarze roz wietlone
niezliczonymi zapalonymi zniczami.
Kto tylko mo e zjawia si tego dnia przy
grobach swoich bliskich. Tych, którzy odeszli ze wiata ywych. Bywa, e po to, aby
znale ć si przy grobach swoich bliskich,
trzeba przejechać wiele kilometrów. Dlatego te tego dnia drogi zapełnione s jad cymi, a nieraz te stoj cymi w korkach,
samochodami. Przepełnione s poci gi
i autobusy. Odbywa si powtarzaj ca si
co roku „w drówka ludów”.
Ten dzie wiadczy wymownie o tym,
e pami tamy o tych, którzy odeszli. Nie
zapomnieli my o nich, choć nieraz upłyn ło ju wiele lat od ich mierci i pogrzebu.
Przypominamy sobie tego dnia o tych
wszystkich, którzy kiedy wiele znaczyli
dla nas, dla naszych bliskich, dla naszego
narodu. rodki masowego przekazu pełne
s wspominania wybitnych zmarłych.
Szczególnie tych, którzy odeszli z tego
wiata w minionym roku. Wielu ich było…
A w ród nich tak e tacy, których odej cie
oznacza wielk strat dla kultury, o wiaty,
polityki czy sportu…
Pami tamy o tych, którzy odeszli. Zachowujemy ich we wdzi cznej pami ci.

Przypominamy ich yciowy dorobek.
Z miło ci wspominamy dobro, które od
nich do wiadczyli my. Tak jest na pewno
w całym naszym kraju w dzie 1 listopada.
Jest te w dni poprzedzaj ce to wi to
Zmarłych i jeszcze co najmniej jeden dzie
po tym wi cie.
Odnosz przy tym nieraz wra enie,
e o tych którzy od nas odeszli, pami ta
si tylko raz do roku w ów dzie wi ta Zmarłych. Jak e wymowny pod tym
wzgl dem bywa wygl d wielu grobów na
naszych cmentarzach; zadbany i od wi tny
w wi to Zmarłych, a nieraz zaniedbany,
opuszczony i zapomniany w inne dni roku.
A przecie rok ma oprócz tego, jednego
dnia, 364, a co cztery lata nawet 365 innych
dni. Czy nasi zmarli zasługuj na pami ć
tylko podczas jednego dnia w roku? Czy
groby i cmentarze maj wygl dać przyzwoicie tylko w ci gu jednego dnia w roku?
Wszak cmentarze, miasta umarłych wiadcz o ywych. O ich pami ci, ich przywi zaniu, miło ci do tych wszystkich ukochanych i bliskich, którzy odeszli ze wiata
ywych. S dz przy tym, e o tym jak jest
z ow pami ci , przywi zaniem i miło ci ,
wiadczy wygl d grobów i cmentarzy,
nie 1 listopada, ale we wszystkie inne dni
w roku.
Jerzy Bór

Do kabin chodził tak e, jak to władze
okre lały, tzw. „element”, który dopisywał
na kartach do głosowania ró ne przesłania
dla ówczesnej władzy, m. in. dotycz ce
samych kandydatów, albo swój stosunek
do ówczesnej rzeczywisto ci zawieraj cy
si w krótkim stwierdzeniu np: „ Mam to
w d ....”, „Pocałujcie mnie ..”, itp. Głosowanie w kabinie to była jedyna mo liwo ć,
aby w tak uroczysty sposób wypowiedzieć
si o władzy ludowej.
W pami tnych wyborach 4 czerwca
1989 roku do sejmu mo na było w wolnych wyborach wybrać 65% składu sejmu
i 100% senatu. To był prawdziwy festiwal
„Solidarno ci”. Wiedzieli my na kogo

wało si zawsze od kilku do kilkunastu
kandydatów. Tym razem jest ich czterech,
z czego trzech jest mieszka cami Ustronia,
a jeden tu pracuje. W 2001 roku z Ustronia został wybrany na posła Jan Szwarc,
ówczesny burmistrz miasta. Swój sukces
powtórzył w 2005 roku. W wyborach 2007
roku pró no szukać jego nazwiska na
listach kandydatów. W ostatni niedziel
w ustro skim amiteatrze, podczas koncertu „Po egnanie lata”, po egnał si
z nami jako poseł na Sejm, ycz c obecnym na koncercie ustro skim kandydatom
Katarzynie Raszce –Sodzawiczny i Czesławowi Gluzie sukcesu wyborczego. Nic
w tym nie byłoby dziwnego, gdyby nie
to, e kandydaci ci nie s jego kolegami
partyjnymi!!? Moja suczka Lola, która naprawd zna si na polityce, nie wie co ma o
tym my leć, przecie , póki co, przywódca
partii naszego posła i przewodnicz cy
partii ustro skich kandydatów nie chc
koalicji!!? Ale wróćmy do wyborów. Przez
dwie ostatnie kadencje, a wła ciwie przez
półtora kadencji parlamentu, mieli my po
dwóch posłów z ziemi cieszy skiej. Wówczas wybrano tych, którzy wcale nie byli
liderami list, niektórzy zajmowali nawet
dalekie miejsca na listach, a jednak głosy
mieszka ców naszego miasta i powiatu
zdecydowały o ich zwyci stwie.
Czy teraz uda nam si powtórzyć ten
wynik?
Trzy razy nie miałem kłopotu z wyborem, bo moje nazwisko znajdowało si na
listach kandydatów. Teraz musz si zastanowić. Sytuacja polityczna jest w wielu
aspektach podobna do tej sprzed dwóch lat.
Te same partie przewodz w sonda ach.
Na listach wyborczych znajdziecie te same
nazwiska, ale s i nowe. Uwa nie patrzcie
na listy wyborcze swoich partii. Szukajcie
naszych na listach. Dokonajcie wła ciwego wyboru.
Andrzej Georg

głosować. Po prostu tak od siebie. Wybrali my 100% przyznanych nam miejsc
w sejmie i 99% w senacie. Potem ju były
tylko wolne wybory z wieloma partiami.
Wybierali my według ró nych ordynacji
wyborczych, wprawdzie zawsze proporcjonalnych, ale liczonych według ró nych
systemów. Pami tam posła Kazimierza
Wilka z Ustronia, który został wybrany
bodaj e 287 głosami!! Na dodatek wcale
nie wygrał w Ustroniu. Z naszego miasta
na listach wyborczych do sejmu znajdo-
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z młodzie , mo na powiedzieć, e zaczynamy od podstaw. Pocz tek rozgrywek
mieli my niezły, teraz dochodz kartki,
kontuzje i nie wygl da to najlepiej.
Trener Nierodzimia tadeusz Malerz:
- Ci ki mecz. Szkoda, e nie mamy zawodników potrai cych wykorzystywać
dobre sytuacje. Zreszt okazało si , e
obie dru yny nie miały strzelców. Wynik
sprawiedliwy. Na pewno du o walki, ale
czasem zbyt du o bezpa skich piłek. Ćwiczymy to na treningach, a gdy przychodzi
mecz, nic nie wychodzi. Nie mamy zawodnika potrai cego gr przytrzymać, a kiedy
trzeba przyspieszyć. Przynajmniej obrona
lepiej gra i nie tracimy tylu bramek. (ws)

Pocz tkowo piłkarzy Strumienia jakby było wi cej.

Fot. W. Suchta

SPRAWIEDLIWIE
Nierodzim - Wisła Strumie : (0:0)
Nierodzim w niedziel 14 pa dziernika
podejmował Wisł Strumie w meczu
o mistrzostwo klasy „A”. Strumie był
na drugim miejscu w tabeli, Nierodzim
na trzecim od ko ca. W pierwszej połowie Strumie ma przewag . Po faulu ma
nawet rzut karny, ale doskonale spisuje
si w bramce Jarosław Legierski i broni.
Bramkarz Nierodzimia miał w tym meczu
kilka bardzo dobrych interwencji i ratował dru yn przed strat gola. Gdy w 57
min. Strumie strzela bramk wydawać
si mogło, e pewnie wygra. Ale wtedy
gro ne ataki przeprowadza Nierodzim.
Czasem brakowało zimnej krwi, czasem
dokładno ci. Na kwadrans przed ko cem
w sytuacji sam na sam z bramkarzem znajduje si Janusz ihas. Obro ca Strumienia
podcina go z tyłu i mamy rzut karny. Sam
poszkodowany doprowadza do wyrównania. Potem w ostatnich minutach obie
dru yny miały okazje bramkowe, ale nie
potraiły ich wykorzystać.
Trener Strumienia henryk Skorupa:
- Mieli my przewag , ale niestety, nie

wykorzystali my karnego, bramk stracili my po bł dach i o czym tu wi cej
mówić. Mecz dobry. Wydaje si , e remis
zasłu ony. Jedna i druga dru yna miała
sporo sytuacji. Nierodzim wzniósł si na
wy yny, a my grali my niekonsekwentnie.
Budujemy dru yn , wzi li my si za prac

karnego strzela J. ihas.
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LKS Błyskawica Drogomy l
KS Wisła Ustronianka
LKS Wisła Strumień
LKS Tempo Puńców
LKS Błyskawica Kończyce W.
LKS Beskid Brenna
LKS Orzeł Zabłocie
LKS Lutnia Zamarski
KKS Spójnia Zebrzydowice
LKS Kończyce Małe
LKS Victoria Ha lach
KS Nierodzim
LKS Wi lica
LKS Ochaby 96
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33:12
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15:13
21:21
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7:16
20:26
17:26
12:32
6:37

Fot. W. Suchta
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