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poTrzebNy kapITał Napad Na STacj
beNzyNoW
Rozmowa z dr. Dariuszem Luboniem,
prezesem PU „Ustro ” S.A.

W relacji z ostatniej sesji Rady Miasta napisali my, e jest pan
zwolennikiem prywatyzacji Przedsi biorswa Uzdrowiskowego „Ustro ” S.A. Czy podtrzymuje pan ten pogl d?
Tak, choć kwota inwestycji podana w tej relacji nie wypłyn ła
z moich ust. Nie wiem sk d wdzieli cie kwot 60 milionów
złotych pisz c: „D. Lubo odpowiadał, e jest jedynym sposobem zdobycia pieni dzy, których potrzeba nawet 60 milionów”. Natomiast pozostaj zwolennikiem prywatyzacji, ale nie
w sensie ideologicznym, tylko potrzeb naszego przedsi biorstwa.
Zdaj c sobie spraw , co si dzieje wokół, nasze przedsi biorstwo
wymaga prywatyzacji. Znaj c realia ekonomiczne, zdaj sobie
spraw , e nas nie stać w najbli szym czasie na wielomilionowe
inwestycje. Jedynym wyj ciem, by nie wypa ć z rynku, nie stracić

9 pa dziernika o godz. 21.35 dwaj zamaskowani m czy ni
wkroczyli do sklepu na stacji benzynowej przy ul. Katowickiej.
Sterroryzowali i obezwładnili pracowników obsługi u ywaj c
przedmiotów wygl dem przypominaj cych bro paln . Ukradli
pieni dze i karty na doładowanie telefonów komórkowych. Sprawcy
pozostaj nieznani. Osoby, które w pi tkowy wieczór tankowały na
stacji Orlen, przeje d ały w jej okolicach lub posiadaj jakiekolwiek
informacje mog ce si przyczynić do uj cia bandytów proszone
s o kontakt z Komisariatem Policji w Ustroniu.
(mn)

(cd. na str. 2)
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poTrzebNy kapITał

(cd. ze str. 1)
marki, jest dokapitalizowanie. Z tego co widz , jedyn mo liwoci jest pozyskiwanie inwestora strategicznego, co pozwoli na
polepszenie bazy i rozszerzenie oferty.
Trudno sobie wyobrazić, by kto kupował przedsi biorstwo
i jeszcze do niego dopłacał, nie maj c gwarancji, e te pieni dze odzyska.
Dlaczego pan tak uwa a?
Skoro pan mówi, e przedsi biorstwo nie wypracowuje odpowiednich zysków, to po co w nie inwestować.
Chodzi o to, e nasze potrzeby, przedstawione równie na stronach internetowych Ministerstwa Skarbu Pa stwa, to około 28
milionów złotych. Przedsi biorstwo nie jest w złej kondycji i-

d. Lubo .

produktom regionalnym. Otrzymało ja dot d kilkudziesi ciu
wytwórców z obu stron Olzy.

*

Od blisko dwóch lat Urz d
Skarbowy w Cieszynie funkcjonuje w nowej siedzibie przy
ulicy Kraszewskiego. Dla potrzeb fiskusa zaadaptowany
został budynek zajmowany
poprzednio przez celników.
Podatnicy zyskali na komforcie obsługi. Gorzej jest z miejscami do parkowania, których
po prostu brakuje.

*

*

*

Marka pod nazw „Górolsko
Swoboda” jest przyznawana
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*

*

Psy rejestrowane w Cieszynie
maj znaczki identyikacyjne. Wła ciciele czworonogów otrzymuj znaczki po
opłaceniu podatku za swojego
pupila. Wpływy z podatków
s przekazywane na funkcjonowanie schroniska dla
zwierz t.

*

*

*

Nie ma ladu po chemicznej
produkcji „Polifarbu”. Budynki na Małej Ł ce w Cieszynie przeszły gruntown
modernizacj i działa tam
teraz Centrum Edukacji So-

nansowej bie cej, ale wypracowywany zysk, nie pozwala my leć
o zaci gni ciu wielomilionowego kredytu, który byłby potrzebny
na najbli szych kilka lat.
Trudno wyobrazić sobie kogo , kto kupi przedsi biorstwo
niewypracowuj ce odpowiednich zysków. Przecie przez sam
fakt prywatyzacji zyski si nie zwi ksz na tyle, by odzyskać
to, co si zainwestuje.
Wszystko zale y od tego, w jakiej formie prywatyzacja zostanie
przeprowadzona i jaka zostanie podpisana umowa prywatyzacyjna. Nie za wszystko trzeba płacić gotówk . Mo e być tak, e
kto cz ć zapłaci gotówk , a reszt zobowi e si zainwestować
w ci gu najbli szych lat.
Chyba nie ma warunkowej sprzeda y. Kupuj c bułk
sprzedawca nie mo e zastrzec, e nie da jej pan te ciowej.
Bułka, to zły przykład. W tego rodzaju przedsi wzi ciach prywatyzacyjnych jest wszystko okre lone, ł cznie z tym, e trzeba
utrzymać stan zatrudnienia, e konieczny jest pakiet socjalny,
e przez ile lat b dzie utrzymany zakres działalno ci, poza tym
15% pozostanie własno ci załogi.
To znaczy, e w umowie o sprzeda y mo na zawrzeć warunki?
Oczywi cie, e tak. To nie jest prosta sprzeda domu.
Mieli my na miejscu przykłady prywatyzacji i to chyba b dzie
pierwsze przedsi biorstwo z takimi warunkami prywatyzacji, e utrzymany zostanie proil działania w sprzedanym
maj tku.
Nieprawda. Mnóstwo rzeczy jest tak w Polsce sprzedawanych.
Na pewno nie mo na sprzedać tego typu przedsi biorstwa,
nie obwarowuj c tego warunkami. Nie jest tak, e kto wyda
okre lon sum pieni dzy i to ju nie b dzie sanatorium, a pi ć
hoteli. Zreszt to nie jest pytanie do mnie, bo to nie ja decyduj
o prywatyzacji.
Czy s ju zainteresowani kupnem?
Na pewno tak, tylko nie mam szczegółowej wiedzy. Zgodnie
z ustaw o zamówieniach publicznych został wyłoniony doradca
prywatyzacyjny, który na polecenie wła ciciela przygotował
analiz przedprywatyzacyjn , analiz prawn , memorandum
dla potencjalnych partnerów, analiz rodowiskow . Na tej podstawie ministerstwo podejmie dalsze decyzje odno nie procesu
prywatyzacyjnego.
Czy dopuszcza si sprzeda maj tku w cz ciach kilku nabywcom?
Nie ma takiej mo liwo ci. Tego przedsi biorstwa nie da si
sprzedać na cz ci. Jest zagro enie, e niewła ciwy inwestor
strategiczny b dzie miał zamysł podziału. Konieczny jest silny
partner, z zało enia zwi zany z lecznictwem uzdrowiskowym,
który ma plan kontynuowania tego przedsi wzi cia poprzez dokapitalizowanie, popraw standardu, a tym samym zwi kszenia
ceny. Nasze usługi dla zagranicznych kuracjuszy s niezwykle tanie. Przyszło ci tego przedsi biorstwa jest medycyna, mo e być
te dodatkowa oferta jak kosmetologia, medycyna kosmetyczna
itp. Gdyby my mieli rodki, od razu robiliby my SPA.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
(Za tydzie ci g dalszy rozmowy)
cjalnej, prowadzone przez
Stowarzyszenie „Być Razem”. Na utworzenie CES
miasto wyło yło ponad 6,5
mln zł. Placówka pomaga
stan ć na własnych nogach
osobom, które znalazły si
w trudnej sytuacji yciowej.

*

*

*

Kupca znalazł pałac w Ko czycach Wielkich. Dawn
rezydencj hrabiny Gabrieli
von Thun, nabyli ponad rok
temu trzej prywatni inwestorzy
z Mazowsza, z zamiarem urz dzenia hotelu w pałacowych
wn trzach. Powiat cieszy ski
zarobił na transakcji 1,6 mln
zł. Jak dot d pałacowe wn trza
stoj puste.

W gminie Skoczów pod koniec
ubiegłego roku zamieszkali
repatrianci zza wschodniej granicy. Miasto zapewniło czteroosobowej rodzinie z Kazachstanu dom w Wi licy. To druga
rodzina repatriantów przyj ta przez skoczowsk gmin .
Pierwsza przyjechała tu przed
o miu laty.

*

*

*

Budowa drogi ł cz cej ulice
Słowicz i Wi la sk w Cieszynie, uj ta jest w wieloletnim
planie inwestycyjnym. Ł cznik ten poprawi komunikacj
z dzielnicy Mnisztwo w kierunku drogi ekspresowej oraz
w stron Ustronia i Wisły.
(nik)
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Najserdeczniejsze yczenia z okazji

20 rocznicy lubu,
aby cie dalej szli przez ycie trzymaj c si mocno
za r ce zawsze u miechni ci.

Kochanym Rodzicom
Natalia i Dominika

ZEbRANiE MiESZKA CóW PONiWCA
Zarz d Osiedla Poniwiec i radna Marzena Szczotka zapraszaj
na zebranie mieszka ców, które odbedzie si 16 pa dzernika
o godz. 17 w Nadle nictwie. Zebranie b dzie po wi cone propozycjom do bud etu w 2010
* r. * *
NA LUbNYM KObiERCU STAN Li:
Joanna Cie lar z Ustronia
* i Andrzej
* * Wójcik z Dzi gielowa
PRZYRODA KORSYKi
Polski Klub Ekologiczny zaprasza na prelekcj Marka Fiedora
„Przyroda Korsyki”, która odb dzie si 22 pa dziernika o godz.
17, w Izbie Historyczno-Le nej Nadle nictwa.

*

*

*

AUTORYTET ME CZYZNY
17 pa dziernika odb dzie si Konferencja dla M czyzn „Autorytet m czyzny – Nowa jako ć wpływu”, w Hotelu Goł biewski
w Wi le, organizowana przez Chrze cija sk Fundacj ycie i Misja.
Wykładowcami b d : Ashley Schmierer (Australia), Paweł Wieja
i Henryk Wieja. Koszt konferencji: 70 zł. Zgłoszenia do 9 pa dziernika na stronie internetowej: www.misja.org.pl lub telefonicznie pod numerem: 33 *854 45
* 22 *(wew. 31).
WALNE KU Ni
21 pa dziernika o godz. 17 w wietlicy Szkoły Podstawowej
nr 1 odb dzie si walne zebranie
* * KS*Ku nia Ustro .
WYKłAD W MUZEUM
Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” zaprasza na wykład Haliny
Szotek pt. „Kwestia polsko-czeska 1918-2008”, który odb dzie
si 21 pa dziernika o godz. 17.

*

*

7.0.009 r.
O godz. 9.10 na ul. 3 Maja zatrzymano nietrze wego mieszka ca
Ustronia, który kierował rowerem.
09.0.009 r.
Na ul. Sanatoryjnej w trakcie
dyskoteki w lokalu Vena neznani
sprawcy dokonali kradzie y telefonu komórkowego na szkod
mieszka ca Tychów.
.0.009 r.
W Ustroniu na ul. Katowickiej
kieruj cy samochodem daewoo lanos mieszkaniec Ustronia nie dostosował pr dko ci
do warunków panuj cych na
jezdni i doprowadził do kolizji
z samochodem opel corsa kierowanym przez mieszka ca Bielska-Białej.

06.0.009 r.
O godz. 6.55 na ul. Gra y skiego
kieruj cy samochodem rover mieszkaniec Myszkowa nie dostosował
pr dko ci do istniej cych warunków doprowadzaj c do
kolizji z hond kierowan przez
mieszkank Cieszyna.
06.0.009 r.
O 20.50 na ul. Skoczowskiej
kieruj cy fordem mieszkaniec Ustronia wymuszał pierwsze stwo
na daewoo lanos kierowanym
przez mieszka ca Ustronia.
06/07.0.009 r.
Z terenu prywatnej posesji przy ul.
Osiedlowej skradziono skuter marki CM JP 45 koloru srebrnego.

5.0.009 r.
Mieszkaniec Ustronia poinformował, e w okolicach ul. Lipowskiej
wał sa si bezpa ski pies. Po
interwencji stra y pies został zabrany do schroniska dla zwierz t
w Cieszynie.
5.0.009 r.
W trakcie prowadzenia kontroli
porz dkowych w centrum miasta,
nakazano zaprowadzenie porz dku
na posesji przy ul. Słonecznej.
8.0.009 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia w sprawie padni tej sarny przy ul. Góreckiej, stra miejska wezwała
pogotowie sanitarne z Cieszyna.
Sarn zabrano do utylizacji.
8.0.009 r.
Kilkakrotnie interweniowano
w sprawie palenia li ci. Upominano mieszka ców mi dzy
innymi przy ul Dominika skiej
i Pola skiej.
0.0.009 r.
Stra nicy zostali wezwani na
ul. Szpitaln , gdzie pies pogryzł
owc . Ustalono do kogo nale y
pies i ukarano wła ciciela mandatem w wysoko ci 200 zł. (mn)

20.30
co piątek muzyka na ywo

16.10 - B. & C. Duet
Gitarowy duet
Zbigniewa Bałdysa

Standardy jazzowe, wy mienity
warsztat gry. Doskonałe by się
zasłuchać.
10.10. Sobotnie Duety
Karolina ledziak
& Przemek Strączek
"Jazzująco" Wstęp wolny!

23.10 - Folkoperacja

*

MEDALE i CUDA Z SUSZONYCh KWiATóW
W Oddziale Muzeum Ustro skiego „Zbiory Marii Skalickiej”
czynna jest wystawa pod tytułem „Troch wiosny jesieni ”. Swoje
prace przedstawia Ewa B k, a s to obrazy tworzone z suszonych
kwiatów. Mo na je ogl dać przez cały pa dziernik i listopad. eby
obejrzeć drug ciekaw wystaw równie trzeba si wybrać do
Muzeum na Brzegach. Tam wyeksponowano kolekcj Janusza
Niemczynowicza z Gliwic, zatytułowan „Ludzie pióra w medalierstwie”. Wystawa czynna b dzie do ko ca grudnia.

*

*

*

KONCERT MłODYCh TALENTóW
Urz d Miasta Ustro , Miejski Dom Kultury „Pra akówka”,
Towarzystwo Kontaktów Zagranicznych zapraszaj na Koncert
Młodych Talentów z udziałem go ci z miast partnerskich i miasta
zaprzyja nionego: Hajdúnánás: Ágnes Horváth, Lotti Timári,
Benjamin Bíró, Budapest: soli ci, Frenštát: duet akordeonowy
Jana Eliášová i Pavla Cibulová, trio d te: Šimon Novák, Stanislav Blažek, Michal Gemrot. A tak e soli ci z Ustronia: Maria
Kieco , Sylwia Cie lar, Izabela Ku , Zdzisław Baguda oraz
Karolina Kido z zespołem „Puste Biuro”. Koncert odb dzie si
17 pa dziernika (sobota) w sali widowiskowej Miejskiego Domu
Kultury „Pra akówka” o godz. 18.
15 pa dziernika 2009 r.

przy Sp-1 powstaje hala sportowa.

Fot. W. Suchta
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Dzi kuj c za na zako czenie nabo e stwa za yczenia ks. S. Dorda mówił:
- Có mog wam powiedzieć? Jedyne słowa, które mi teraz przychodz na my l, to
słowa: Bo e b d miło ciw mnie grzesznemu.
Po nabo e stwie wychodz cym z kocioła rozdawano chleby.
(ws)

Ks. Stanisław Dorda

Na nabo e stwo przystrojono ołtarz płodami rolnymi.

Fot. W. Suchta

SzacuNek dLa chLeba

- Dzisiaj wi to niw. Dzi kujemy Bogu
za wszystkie dary - i te materialne, i te
duchowe. Dzisiejsze nabo e stwo jest
tak e dzi kczynieniem za jubileusz pi ćdziesi ciolecia ordynacji ks. Stanisława
Dordy - mówił na pocz tku niedzielnego nabo e stwa 27 wrze nia w ko ciele
ewangelicko-augsburskim ap. Jakuba jego
proboszcz ks. Piotr Wowry.
Ko ciół tego dnia przystrojono płodami
z tegorocznych zbiorów, a nabo e stwo
u wietnił swym piewem Chór Ewangelicki. Kazanie wygłosił ks. P. Wowry
mówi c m.in.:
- Gdyby my chcieli wyliczać znaki cechuj ce ludzi naszych czasów, musieliby my
chyba zacz ć od niezadowolenia. Jest to
znami ogólno wiatowe, bez wzgl du na
panuj ce systemy społeczne, bogactwo
czy ubóstwo, poło enie geograficzne.
Ogl daj c telewizj zauwa amy, e cz sto
powtarzaj si oznaki niezadowolenia,
zamieszki, demonstracje. Ró ni si tylko
sceneria i kolor skóry demonstrantów. Có
to si dzieje? Czy nie ma na dzisiejszym
wiecie zadowolonych ludzi? Przecie
problemy istniały zawsze. Ró nice mi dzy
lud mi równie , a jednak nikt nie manifestował swego niezadowolenia, gdy co
si mu nie podobało. ycie mija szybko
i szybko chcemy wszystko osi gn ć. Nie
obchodz nas takie czy inne uwarunkowania, jeste my niecierpliwi, skłonni do
wymagania i skłonni do agresji. My l ,
e oznaki niepokojów ł cz si z brakiem
wdzi czno ci. Ludzie niewdzi czni s
niezadowoleni z ycia. Gdyby my tak e,
gdy nam co dolega, odczuwali brak czego , pomy leli o tym, jak mimo wszystko
mamy wiele powodów do dzi kowania
Bogu, prawdopodobnie łatwiej by było
nam yć i zachować spokój wewn trzny.
A On jest podstaw wszelkiego zadowolenia. Wiedz c, e Bóg daje chleb
powszedni bez pro by naszej, to jednak
my, którzy uznajemy, e wszelkie dary od
Boga pochodz , czujemy potrzeb , eby
Mu podzi kować za to, e raczył znów
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otworzyć r k Swoj , e raczył pobłogosławić r k rolnika, tak by ziemia dała
plony, a niektóre z nich mogły znale ć si
na naszym ołtarzu. Nasze dzi kowanie
musi i ć z serca i wychodzić przez usta
i przez r ce nasze. Z serca id przez usta
słowa wdzi czno ci, a przez r ce uczynki
wdzi czno ci.
yczenia jubilatowi składała delegacja
Rady Parafialnej i ustro skiego samorz du.
Przewodnicz cy Rady Miasta Stanisław
Malina wr czaj c ks. S. Dordzie dyplom
gratulacyjny mówił, e to dzie szczególny
dla paraii, gdy si dzi kuje za tegoroczne
zbiory, ale jest szczególny równie z okazji
jubileuszu.
Przed spowiedzi ks. S. Dorda mówił:
- Powinni my zachować w naszych domach przekazywany z pokolenia na pokolenie szacunek dla pracy, szacunek dla
chleba, miło ć do Ko cioła. Tak post puj c
b dziemy budować, odbudowywać fundamenty poło one przez poprzedników.

przy wyj ciu rozdawano chleby.

Proboszcz parafii ewangelickiej
w Ustroniu. Urodzony 22.10.1935 r.
w Nawsiu, jako syn Pawła i Zuzanny z d.
Dorda. W 1953 r. uko czył nauk w Liceum Ogólnokształc cym w Wi le. Studia
w Chrze cija skiej Akademii Teologicznej w Warszawie zako czył w 1959 r.
z tytułem magistra teologii ewangelickiej. Ordynowany 27 wrze nia tego roku
w Wi le przez ks. biskupa Andrzeja Wantul , rodem z Ustronia.
W latach 1959-60 był wikariuszem
w miejscowo ci Zalewo na Mazurach. Od
1960 r. pracował w paraii ewangelickiej
w Ustroniu, pocz tkowo jako wikariusz,
potem jako II proboszcz i proboszcz.
W tym czasie studiował prawo na Uniwersytecie Jagiello skim. Za czasów
kierowania przez niego parafi ustro sk wybudowano ko cioły w Cisownicy
i Polanie oraz rozpocz to budow plebani
i przebudow kaplicy w Górkach. Był
współzało ycielem Kameralnego Zespołu
Wokalnego „Ustro ”.
W 1976 r. pracował jako duszpasterz
w Londynie w Polskim Ko ciele Ewangelicko - Augsburskim na Obczy nie pod
kierunkiem ks. biskupa Władysława Fierli
i współpracował przy redakcji „Posła
Ewangelickiego”.
W latach 1983 - 2000 był proboszczem
paraii w Bytomiu i Laryszowie. W tym
czasie wykonano remont kapitalny kaplicy
paraialnej oraz ko cioła w Laryszowie.
W 2000 r. przeszedł na emerytur .
Jego przemówienia religijne s emitowane w ramach cyklicznej Lutera skiej
Audycji Radiowej „Głos ycia” oraz na
łamach „Zwiastuna”.
onaty z Mari z d. Bocek, ma dwoje
dzieci.

Fot. W. Suchta
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Zdaniem
Burmistrza
o zamówieniach publicznych mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

W piecach rozpalono ogie .

Fot. W. Suchta

komuNaLNe grzaNIe

Po uchwale Rady Miasta zakupiono
kotłowni od Ku ni Polskiej. Gdy dyskutowano o zakupie na sesji Rady Miasta,
jako główny argument podnoszono ogrzewanie osiedla mieszkaniowego i szkoły.
Kotłownia została przej ta na wiosn
i w formie aportu w czerwcu przekazana
spółce miejskiej Przedsi biorstwu Komunalnemu.
- Sezon grzewczy rozpocz li my
6 pa dziernika, gdy takie było yczenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”
– mówi prezes PK Alojzy Sikora. – Do
sezonu grzewczego przygotowywali my
si starannie. Trzeba było wykonać szereg
remontów w samym obiekcie jak równie
na sieci, gdzie wcze niej zrobiono przegl d i wymieniono zawory. Niestety jest
to stara sieć, zawsze mo na spodziewać
si niespodzianek i dlatego planujemy
w przyszłym roku jej wymian . Trudno
podać jakie s straty ciepła na tej instalacji, naszym zdaniem si gaj około 15%.
Tak szacujemy na podstawie informacji
otrzymanych od poprzedniego wła ciciela. Po wymianie sieci straty nie powinny
przekroczyć 3%. Aktualnie zatrudniamy
w kotłowni na stałe siedem osób, przy czym
w sezonie grzewczym o dwie wi cej.
Kotłownia jest opalana w glem. Na
ten sezon zamówiono 1000 ton w gla,
a do przetargu zgłosiło si 17 dostawców.
Pierwsza dostawa 400 ton została ju
zrealizowana. Ostatnia planowana jest na
stycze .
Kotłownia ogrzewa os. Cieszy skie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”,
Szkoł Podstawow nr 2, Gimnazjum nr
2, MDK Pra akówk , sal gimnastyczn
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz
cztery obiekty na terenie byłej Ku ni.
Obecnie Ku nia Polska prowadzi roz15 pa dziernika 2009 r.

mowy o sprzeda y kolejnych obiektów
i prawdopodobnie b d one równie korzystały z ciepła kotłowni.
- W najbli szym czasie zlecimy opracowanie koncepcji ogrzewania miasta
– mówi A. Sikora. – Obecnie gaz jest
do ć niepewnym no nikiem energii, mog
nast pić wył czenia, natomiast w giel jest
do ć łatwo dost pny. Zainteresowanie
naszym ciepłem wyra a Towarzystwo
Budownictwa Społecznego, irmy zlokalizowane przy ul Sportowej. Niewykluczone
jest równie ogrzewanie innych osiedli
w Ustroniu, w tym os. Manhatan, bloków
komunalnych i wspólnoty mieszkaniowej
przy ul. Cieszy skiej.
Wszystkie przej te kotły były sprawne,
ale wymagały remontów, konieczna była
te wymiana komina. W sumie spółka
wydała na remonty około 100.000 zł. Jak
podkre la prezes, w kotłowni pracuj nadal
fachowcy wysokiej klasy, wi c wi kszo ć
remontów mo na było wykonać własnymi
siłami.
Spółka d y do uzyskania zysku. Czy
uda si to w przypadku kotłowni?
- Przy obło eniu pi ćdziesi cioprocentowym prowadzenie kotłowni powinno si
opłacać – mówi A. Sikora. – Wszystko
te zale y od pogody. Trudno mi jednak
w tej chwili snuć prognozy, gdy musimy
to przećwiczyć. Po sezonie grzewczym
zobaczymy, jakie s rzeczywiste koszty.
Otrzymali my pewne informacje, ale nie
wszystkie. Po prostu przy sprzeda y nie
o wszystkim si mówi. Jest to kolejna
działalno ć, o któr zwi kszamy nasz
ofert .
Kotłownia została ogrodzona, wykonano dojazd, bram , ale te trzeba było
wybudować studni zaopatruj c w wod
przemysłow .
Wojsław Suchta

*

*

Od kilkunastu lat wszystkie zakupy
dokonywane przez miasto Ustro s realizowane na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych. Ustawa reguluje
tryby i sposoby realizacji zakupów przez
wszystkie szczeble administracji rz dowej
i samorz dowej. Rozró nia si trzy typy
zamówie , na usługi, dostawy i roboty budowlane. W ustawie s te okre lone procedury zale ne od warto ci zamówienia.
Na tej podstawie zamówienia do 14.000
euro pozostaj poza ustaw , od 14.000
do 206.000 euro obowi zuje uproszczona procedura na usługi i dostawy, natomiast na roboty budowlane górn granic
uproszczonej procedury jest 5.150.000
euro. Powy ej górnych granic obowi zuje
pełna procedura ł cznie z ogłoszeniem
w biuletynie Unii Europejskiej. Kurs
euro obowi zuj cy w zamówieniach publicznych ustanawiany jest na dwa lata.
Obecny, od 1 stycznia 2008 r., to 3,8771
zł za jedno euro.
W Ustroniu zamówienia w UM i podległych mu jednostkach reguluje dodatkowo
zarz dzenie burmistrza, na podstawie
którego zamówienia do 10.000 zł realizowane s na podstawie negocjacji, powy ej
10.000 zł na podstawie konkursu.
W tym roku do ko ca sierpnia rozstrzygni to w Ustroniu 32 zamówienia publiczne w formie przetargu nieograniczonego.
Ewentualni oferenci i dostawcy zapoznaj
si ze szczegółami zamówienia, kosztorysami, wymaganiami. W odró nieniu od
roku ubiegłego, sytuacja na rynku poprawiła si je eli chodzi o zamawiaj cego,
co zwi zane jest ze spadkiem cen, przede
wszystkim na roboty budowlane.
Niestety procedury przetargowe s długotrwałe, zwłaszcza gdy chodzi o du e
inwestycje. Przeprowadzenie przetargu na
sal gimnastyczn przy SP-1 i G-1, ł cznie
z zapytaniami, trwało cztery miesi ce, co
zwi zane było głównie z mo liwo ci
zadawania pyta przez oferentów. Mielimy wiele pyta , a nawet pyta do pyta .
Przygotowuje si zmiany w ustawie, by
wyeliminować nieko cz ce si pytania
i wprowadzić od pyta odpłatno ć.
W Ustroniu je li chodzi o oprotestowane
przetargi, to w ostatnich latach było ich
kilka, a dotyczyły głównie domniemania
uchybie w ofercie konkurenta. Protesty
ko czyły si na etapie wyja nie i ani
jeden nie zako czył si w s dzie.
Po latach do wiadcze mo na powiedzieć, e przetargi komplikuj ycie zamawiaj cemu, tym niemniej porz dkuj działalno ć inwestycyjn i inansow miasta,
stwarzaj bezpieczne ramy, w których si
poruszamy. Wszystko jest jawne i ka dy
ma mo liwo ć sprawdzenia jak przetarg
przebiegał.
Notował: (ws)
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Sztandarowa impreza mru - festiwal No Name.

Fot. a. Werpachowska

WNIoSek o LodoWISko
Podczas pierwszej sesji Młodzie owej Rady Ustronia przewodnicz cym
MRU został dotychczasowy wiceprzewodnicz cy Jacek Nieurzyła, wiceprzewodnicz cymi: Natalie Magnuszewska, Natalia Pilch, bartłomiej Luber.
W Federacji Młodzie owych Samorz dów Lokalnych Ustro reprezentować
b dzie Justyna Warmuzi ska.
O tym, dlaczego młodzi ludzie chc działać, co ich inspiruje, a co blokuje i co ma
zamiar zrobić w tym roku młodzie owa
rada rozmawiamy z przewodnicz cym
J. Nieurzył i barbar Szlauer, która
w tym roku po raz pierwszy została
radn MRU.
Mam wra enie, e za poprzedniej Młodzie owej Rady Ustronia po raz pierwszy widać było działania młodzie y. Czy
mam racj i co spowodowało wyj cie
młodych z podziemia?
J. N.: - Zło yło si na to kilka czynników.
Na pewno w radzie znalazło si grono
osób, które powa nie traktowały swoje
zadanie i nie tylko tryskało pomysłami, ale
te umiało je realizować. Poza tym udało
nam si uzyskać rodki z Unii Europejskiej na projekt „Rezonans – propozycja
współpracy dla wszystkich”. Kiedy za te
pieni dze zorganizowali my warsztaty
teatralne, plener malarski, zabaw w Halloween, sprz tanie ustro skich cmentarzy
i wydali my gazetk , to trudno, eby my
nie byli zauwa eni. Zło yli my tak e
wniosek do Rady Miasta o przyznanie nam
pieni dzy z bud etu Ustronia i te pieni dze
te udało nam si uzyskać. Słyszałem,
e w poprzednich kadencjach był kłopot
z frekwencj na spotkaniach i zaanga owaniem si w prac . Kiedy zostałem wybrany
do MRU w 2006 roku nie było problemu.
To byli ludzie, którzy naprawd chcieli
co zrobić.
B. S.: - Ja zdecydowałam si kandydować
w tym roku, bo przekonałam si , e MRU
to nie jaki mityczny twór, powołany po
to, eby statystyki wypadły lepiej, ale e
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s to ludzie, którzy potrai co zrobić.
Znałam ich wcze niej, pomagałam przy
organizacji Festiwalu „No Name” i postanowiłam spróbować.
Jak jeste cie postrzegani przez swoich
rówie ników? Członkostwo w MRU to
nobilitacja czy obciach?
J. N.: - Ludzie s zadowoleni, e maj
kogo do roboty. Jak chodziłem jeszcze
do gimnazjum, to cz sto słyszałem, e co
trzeba zrobić, ale jak przychodziło co do
czego, to brakowało r k do pracy. Wi c
teraz rada jest od realizowania pomysłów
i robienia tego, czego chc młodzi. Wiadomo do kogo trzeba przyj ć, eby odbyła
si dyskoteka, czy koncert.
Teraz oboje jeste cie uczniami Liceum
Ogólnokształc cego w Wi le. Młodzie
cz sto integruje si ze szkoł ponadgimnazjaln , zostawiaj c miejskie sprawy
za sob . Wy chcecie działać w swoim
mie cie. Dlaczego?
J. N.: - W Wi le nic si nie dzieje, je li
chodzi o sprawy młodzie y. Moi koledzy
narzekaj na t sytuacj , jednocze nie
zazdroszcz , e my w Ustroniu mo emy
si wykazać. Nas to mobilizuje.
B. S.: - Podoba mi si , e nasza młodzieowa rada mo e co faktycznie zrobić.
W Wi le te działa MRU, ale nikt nie chce
tam kandydować, uczniowie głosuj , bo
musz i nic z tego nie wynika. S pomysły,
ale nie ma kto ich realizować.
Nie mogli cie zostać tam liderami
i rozruszać rodowisko wi la skie?
J. N.: - Młodzie owe rady skupiaj mieszka ców danego miasta. My jako ustroniacy nie mo emy działać w wi la skiej ra-

dzie. Musz w ród siebie znale ć liderów.
W Ustroniu działać mog tylko ustroniacy,
a czasem szkoda. W ubiegłej kadencji dobrze pracował Piotrek Pytel, który nie jest
mieszka cem naszego miasta. Działał, bo
chodził do ustro skiego gimnazjum, ale
kiedy zacz ł szkoł ponadgimnazjaln ,
to ju nie mógł kandydować.
B. S.: - Wydaje mi si , e sytuacj mo e
zmienić jeden człowiek, który we mie
na siebie odpowiedzialno ć i zmobilizuje
ludzi do pracy. Taki lider wła nie.
J. N.: - Zgadzam si z tym, bo taka włanie sytuacja była u nas. W zeszłym roku
za rad wzi ła si jej przewodnicz ca
Agnieszka Kozieł. Pilnowała terminów,
frekwencji, rozdawała zadania i sprawdzała realizacj . Widzieli my, e pracuje,
stara si i traktuje t działalno ć powa nie.
Zaraziła nas.
Wspomniałe , e napisali cie wniosek
i dostali cie pieni dze z Unii na projekt. Wszyscy uwa aj , e to nie takie
proste.
J. N.: - Mieli my pomysł i pomagał
nam bezpłatnie konsultant z firmy,
która zajmuje si pisaniem wniosków
o fundusze. Poprawiał wniosek, mówił co
nale y zmienić, ale wła ciwie pisali my
wszystko sami. Wysłali my i dostali my
pieni dze, choć wcale si tego nie spodziewali my.
Nie zakwaliikowano waszego wniosku
o fundusze na współprac z Rosjanami.
Wiecie dlaczego?
J. N.: - Nie dostali my oicjalnego wyja nienia, ale domy lamy si , e chodzi o to, i
według wniosku mniejsza liczba młodych
ludzi skorzystałaby z projektu. Poza tym
mieli my tylko faks z Rosji potwierdzaj cy
wol współpracy, wi c było to chyba za
mało. Ale nie poddajemy si . Jeszcze w tym
roku składamy podobny wniosek i mamy
nadziej , e tym razem si uda.
Czego, oprócz wyborów dotyczyła ta
pierwsza sesja MRU?
B. S.: Omawiali my plan działania na
przyszły rok. W najbli szym czasie zorganizujemy dyskotek z okazji andrzejek.
Latem odb dzie si kolejna edycja festiwalu No Name, a razem z Towarzystwem
Kształcenia Artystycznego zorganizujemy
warsztaty artystyczne, w tym fotograiczne. Tradycyjnie czekaj nas spotkania
z kolegami z miast partnerskich.
J. N.: - Niezrealizowanym naszym pomysłem pozostaje lodowisko. Zło ymy wniosek do Rady Miasta o utworzenie miejskiej
lizgawki na stawie kajakowym. Naszym
zdaniem jest to bardzo potrzebna inwestycja, bo zim jest du o mniej mo liwo ci zagospodarowania wolnego czasu ni latem.
Jeste my pewni, e dzieci, młodzie , ale
równie doro li, ch tnie by takie miejsce
odwiedzali. Z tego co si orientowali my
zorganizowanie lodowiska kosztowałoby
ok. 10.000 złotych, wi c chyba nie jest to
du a kwota za rozrywk przez cał zim
dla mieszka ców i wczasowiczów.
B. S.: - Poza zim te chcemy działać na
sportowo, bo planujemy jeszcze turniej
tenisa ziemnego dla młodzie y i lig piłki
no nej.
Dzi kuj za rozmow .
Rozmawiała: Monika Niemiec
15 pa dziernika 2009 r.

List otwarty
Na kolejnym zebraniu Emerytów byłego Zakładu Ku ni Ustro
rozpatrywano z gł bokim smutkiem spraw dalszych poczyna ,
maj cych na uwadze przekazanie potomno ci wiedzy o historii
Zakładów Ku niczych. W obecnie zaistniałej sytuacji wypada
stwierdzić, e zarz dzanie Ku ni Ustro odbywało si na zasadzie najgorszej odmiany kapitalizmu, co wyra a si tym, e
wszystko to, co nie przynosi natychmiastowego zysku, co nie da
si spieni yć, co nie da si sprzedać jest niewa ne. I takie post powanie, które mo na okre lić ekonomicznym kanibalizmem,
nie byłoby najgorsze. Nie udost pnienie muzeum a tak e ludziom,
pragn cym wykorzystać te resztki jako pami tki dla potomno ci,
oddanie hołdu tym, którzy t Ku ni budowali, Ku ni - ywicielk
bez mała połowy społeczno ci ustro skiej, jest zupełnie niezrozumiałym faktem. Nie tylko nie udost pnia si tych pami tek, tych
resztek, ale nawet zamyka si dost p do obejrzenia pozostałych,
nielicznych pami tek.

Takie releksje nasuwaj si szczególnie po obejrzeniu audycji
w telewizji, gdzie resztki po Stadionie Dziesi ciolecia, skromne
zreszt - kawałek furtki, kawałek barierki - Pani Kustosz okreliła jako cenne pami tki, które trzeba przekazać do muzeum,
aby potomno ci przekazać, dać informacj , e co takiego jak
Stadion istniało.
A w naszym przypadku, gdzie zakład reprezentuje bez mała
ćwierć tysi clecia historii, wkroczyli ludzie i zamkn li dost p
dla tych, którzy bezinteresownie chcieliby co uratować dla muzeum. Tym bardziej jest to smutne, a wr cz przera aj ce, bo dla
nich te pami tki nie przedstawiaj adnej warto ci i nie ponios
uszczerbku ekonomicznego. W innych krajach powstaj skanseny
przemysłowe, a nawet w naszym województwie mamy przykłady wyodr bniania cz ci parku maszynowego, zabytkowego
z przeznaczeniem dla zwiedzaj cych, który mo e słu yć do celów
edukacyjnych.
Powstaje teraz pytanie, czy tak musi być i do kogo si zwrócić
by tak nie było.
Podsumowuj c, aby nie być gołosłownym przytaczamy dwa
argumenty:
- po pierwsze — pisma dotycz ce przekazania eksponatów do
Muzeum Ustro skiego na które nie ma odpowiedzi,
- po drugie – przedstawicielom muzeum nie pozwolono nawet
na obejrzenie którego z eksponatów, maszyn, wszystkie poci to
na złom i dla groszowych zysków spieni ono.
Na zako czenie nasuwa si pytanie gdzie i do kogo si zwrócić
z zapytaniem, czy to jest normalne. A mo e wybrani przez nas
przedstawiciele, panie i panowie posłowie, radni, zabior na
ten temat głos?

Ka dy z nas ma prawo do zachowania ró nych prze yć, aby we
wspólnocie kształtować swoje ycie. Cz sto wspomnienia dotycz
czasu minionego, który nacechowany był osi gni ciami przedsi biorstw działaj cych na terenie naszego miasta. Warto zaznaczyć,
e jednym ze znacz cych zakładów maj cych pozytywny wpływ
na ycie naszej społeczno ci była Powszechna Spółdzielnia Spo-

ywców. Mimo wielu zawirowa i obecnej trudnej sytuacji na
rynku „szalonej konkurencji”, Spółdzielnia przetrwała i stara si
o utrzymanie na ustro skim rynku. Przy okazji trzeba podkre lić
fakt, e w roku przyszłym obchodzony b dzie jubileusz 90 lecia
jej istnienia. Powracaj c do tematyki z rubryki „W dawnym
Ustroniu” chc wspomnieć p. Rudolfa Kru ołka, który równie
zwi zany był z Powszechn Spółdzielni Spo ywców. W latach
70-tych pełnił funkcj kierownika wietlicy na tzw. „Pustelnikówce”. W tej placówce prowadzona była w szerokim zakresie
działalno ć kulturalno - o wiatowa w ród dzieci i młodzie y.
Na zdj ciu wystawa kółka majsterkowiczów, prowadzonego
przez Leona St powskiego w roku 1969. Z lewej strony: Marta
Górniak-Folwarczny, Rudolf Kru ołek, Bo ena Czy -Buława,
Leon St powski, Piotr Stec.
Cecylia Albrewczy ska

LISTy do redakcjI
Na kolejnym spotkaniu emerytów i byłych pracowników
Ku ni 5.0.009 r. wyst pił Józef Szymaniak, z propozycj
wysłania listu otwartego, w sprawie ochrony oraz przekazania do Muzeum Ustro skiego pami tek po zamkni tym
zakładzie. Po dyskusji zebrani zaakceptowali tre ć listu,
a o publikacj poprosili Gazet Ustro sk .
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kwiaty dla nauczycieli zło ono na r ce j. balcara

Fot. m. Niemiec

ScepTyk I Luzak

13 pa dziernika w Muzeum Ustro skim emerytowani pracownicy o wiaty
spotkali si z dziećmi i młodzie oraz
burmistrzem Ireneuszem Szarcem i naczelnik Wydziału O wiaty Danut Koenig. Uczniowie zabawiali wierszem i
piosenk , przedstawiciele władz składali
yczenia.
Na spotkanie z okazji Dnia Edukacji
Narodowej przybyli nauczyciele, głównie
nauczycielki, którzy wychowali wiele
pokole ustro skich dzieci. Burmistrz
mówił m.in.:
- Szkoła to drugi dom, a bywa, e i pierwszy. Nasze dzieci wiele si od was nauczyły, wychowywali cie, dawali cie
wskazówki, jak yć, jak funkcjonować
w społecze stwie. Jestem przekonany, e
nasza ustro ska młodzie dobrze na tym
wyszła.
Symbolicznie kwiaty zło ono na r ce
nestora nauczycielstwa ustro skiego Józefa Balcara, zasłu onego pedagoga, wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej
w Lipowcu.

Wyst p dla seniorów w rytmie samby.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2,
którzy pod opiek Aleksandry Pruszydło i
Moniki Cywi skiej przygotowali wyst p
na uroczysto ć, mieli bardzo mało miejsca. Mimo to udało im si zaprezentować
godnie i rozbawić publik . Program był
dowcipny, ładnie zagrany. Uczniowie
okazali si dobrymi wokalistami i aktorami. Mi dzy innymi zaprezentowali najbardziej charakterystyczne osobowo ci
nauczycielskie (przedstawiamy je obok).
Konferansjer podkre lał, e wszelkie
podobie stwa do osób powszechnie znanych s przypadkowe. Ka dy na pewno
miał przed oczami nauczycieli, którzy
wypisz, wymaluj, pasowali do przedstawionych typów osobowo ci.
Po wyst pach wr czono nauczycielom
karty z yczeniami przygotowane przez
uczniów podczas zaj ć wietlicowych.
Czuwały nad tym panie: Marcela Foltyn
i Dorota Werszner-Krzywo . Uroczysto ć
ko czył bankiet w salach muzealnych,
na którym wspominano dobre, szkolne
czasy.
Monika Niemiec

Fot. m. Niemiec

Typ i – Anioł – Jestem cierpliwa, nie
podnosz głosu, cz sto si u miecham,
co sprawia i niektórzy uczniowie
s dz , e wej cie mi na głow nie
b dzie sprawiało wi kszych trudno ci.
Ale uwaga, ten sam anioł, spokojnie
i bez nerwów mo e zakomunikować
ci, e wła nie dostałe jedynk lub
nagan . Zrobi to jednak w sposób tak
uprzejmy, e nie b dziesz mieć do mnie
pretensji. Co wi cej, mniej odporni
na mój urok uczniowie, mog uznać,
e wstawienie im jedynki, to tylko ich
wina i zaczn si uczyć.
Typ ii – Luzak – Ubieram si zgodnie z najnowszymi tendencjami w modzie. Na szkolnych dyskotekach ta cz
do upadłego i ogólnie rzecz bior c
lubi przebywać z uczniami. Niestety
moje zachowanie na lekcji jest dla
szkolnej braci bardzo stresuj ce. Najpierw powiem co miłego, wprowadz
dobry nastrój, a kiedy wszyscy my l ,
e ju nic złego si nie wydarzy, zaczynam pytać lub zapowiadam sprawdzian
i robi to miertelnie powa nie. Pomimo tego jestem bardzo lubiany, bo jak
nie lubić kogo , kto lubi uczniów.
Typ iii – Słu bistka – Zawsze elegancka, punktualna i dobrze zorganizowana. Mam doskonały wzrok i słuch
i u mnie nie ma szans na podpowiadanie i ci ganie, czym doprowadzam
uczniów do rozpaczy. Bo jak wiadomo,
nie ma nic gorszego od systematycznej
nauczycielki. Co gorsza, mam prywatny zeszyt z notatkami, wi c nie
mo na mi wmówić, e nic nie było
zadane. Moj wielk zalet jest to, e
jak co obiecam, to zawsze dotrzymuj
słowa. Niestety dotyczy to równie
klasówek.
Typ iV – Aktywistka – Wybieram
stroje swobodne, nie kr puj ce ruchów,
co ułatwia mi szybkie przemieszczanie
si po szkolnych korytarzach. Mo na
mnie rozpoznać po charakterystycznym, lekko nieprzytomnym wzroku, który mówi uczniom, e mam
wiele spraw na głowie. Lecz i ja bywam niebezpieczna, bo pojawiam si
w sposób najbardziej nieoczekiwany
w ró nych miejscach i wyłapuj szalej c w najlepsze brać szkoln . Jestem
lubiana przez uczniów za pomysłowo ć
i urozmaicanie ycia szkoły.
Typ V – Sceptyk – Jako osoba podchodz ca do ycia z du doz rezerwy,
wybieram stroje w ciemnych kolorach
i klasyczne w kroju. Z ogromn rezerw podchodz przede wszystkim do
poziomu wiedzy uczniów. Chc c si
upewnić, jak wiele umie wywołany
do odpowiedzi, magluj go choćby
cał lekcj . Zdobyta u mnie pi tka
lub czwórka jest powodem do dumy,
a kto , kto tak ocen otrzymał cieszy
si szacunkiem i uznaniem kolegów.
Sceptyk, który zajmuje si maglowaniem nie ma czasu na pogaduszki
z uczniami, ale z racji tego, e zawsze
traktuje ich powa nie, zaskarbia sobie
ich szacunek i sympati .
15 pa dziernika 2009 r.

co ma morS do bocIaNa
W pi tkowe pochmurne popołudnie Marek Radziszewski wjechał na drabinie wozu stra ackiego JRG Pa stwowej
Stra y Po arnej w Polanie pod ustro skie bocianie gniazdo
i zrobił tam generalne porz dki. Wizyta ornitologa w naszym miecie miała równie inny cel – k piel w Wi le. W pa dziernikowym
pływaniu wspierał go kolega Ludwik K dzior. Obaj panowie nale
do Klubu Morsów w Ostrowcu Wielkopolskim.
- Porz dki w gnie dzie mo na przeprowadzić, kiedy nie jest ono ju obj te
ochron czyli po przeprowadzce lokatorów
do Afryki – tłumaczy M. Radziszewski.
– Oczy cili my je, mi dzy innymi wyrzucaj c przyniesion przez ptaki szmat ,
która w jakim stopniu mogła zagra ać
bocianom. Sznurków na szcz cie nie
było. W tym roku mo na powiedzieć, e
jest ciepło, bo poprzednim razem padał lodowaty deszcz i r ce dr twiały z zimna.
Na co dzie M. Radziszewski działa na
terenie południowej Wielkopolski, swego
czasu obr czkował bociany białe i czarne. Podkre la, e ustro skie gniazdo jest
najbardziej wysuni te na południe. Generalnie ptaki te nie lubi terenów górskich.
Potrzebne s im podmokłe ł ki, pola, na
których mog znale ć aby, jaszczurki,
limaki, d d ownice. W Ustroniu ratuj
je stawy rybne.
Po pracy czas na relaks. „Normalni” ludzie id na obiad, kaw , spacer bulwarami,
a Marek Radziszewski i Ludwik K dzior
postanowili wyk pać si w Wi le. Stwierdzili nawet, e było troch za ciepło dla
„morsów”. Przed zanurzeniem konieczna
jest rozgrzewka, najlepiej w ubraniu.
- Kiedy bucha z nas ciepło, ale nie leje
si pot, mo na si rozebrać i wskoczyć
do wody – wyja nia M. Radziszewski.
– Ubrania powinny być takie, eby si
szybko rozebrać, a potem szybko ubrać. Po
k pieli równie wskazany jest ruch.
Jak pokonać strach przed wej ciem do
zimnej wody?
- Ka dy prze ywa wstrz s termiczny,
ale wła nie o ten wstrz s tak naprawd
chodzi – mówi L. K dzior. – Wtedy
niesamowite rzeczy dziej si w naszym
ciele. Mi dzy innymi wyzwalaj si endoriny odpowiedzialne za odczuwanie
przyjemno ci. Nikt z Morsów nie choruje
po k pielach ani na angin , ani na zapalenie płuc, co cz sto wró nam yczliwe
starsze panie.

W Ustroniu nikt przyjezdnych „morsów”
nie pouczał, ale ubrani w kurtki spacerowicze z niemałym zdziwieniem obserwowali
panów w k pielówkach, wskakuj cych
do rzeki.
A ci zgodnie twierdz , e najlepsze
warunki dla „morsów” to temperatura powietrza około 8 stopni poni ej zera, a wody
troch powy ej zera. Kiedy człowiek na
takim mrozie si rozbierze i potem wejdzie
do wody, to wydaje si ona ciepła.
Towarzysz ca „morsom” Monika Kosi ska, zajmuj ca si bocianami w naszym
mie cie, podsuwa jeszcze jeden temat
zwi zany z koleg Markiem.
W czwartek, w dniu kiedy uka e si
ten numer Gazety Ustro skiej ostrowskie

„morsy”, wyst pi w teleturnieju „Dzieciaki gór ”, który nadaje TVP 2.
- Marz , eby mieć takie bystre dzieciaki
– mówi M. Radziszewski. – Bo okazuje
si , e s tak samo wygadane, oczytane,
inteligentne w codziennych kontaktach jak
podczas teleturnieju. Próbowali my je podej ć, eby nam dały fory, ale si nie dały.
adne argumenty, takie jak du e pieni dze
do wygrania, nie traiały do nich. Potyczka
była ostra. Bo i niektóre z dzieciaków s
ostre i zadziorne. B dzie to szczególnie
widać w inałowym pytaniu, kiedy zmierz
si z Oliwk , najstarsz zawodniczk . Tam
b dzie widać presj i emocje. Na szcz cie atmosfer rozładowuje prowadz ca
Marzenka Rogalska, rewelacyjna kobieta.
miechem kwituje i nasze, i swoje wpadki.
Pozytywnie zakr cona kobieta, tak jak cała
ekipa teleturnieju.
Kiedy mówi , e trudno mi uwierzyć
w przegran dorosłych przy tak czasem
banalnych pytaniach, M. Radziszewski
tłumaczy:
- Swoje robi nerwy. Poza tym, je li jest
łatwe pytanie, dzieciaki bij nas releksem
i szybko ci .
Teleturniej „Dzieciaki gór ” z udziałem
Marka Radziszewskiego mo na obejrzeć
w czwartek, 15 pa dziernika o godz. 19.
Monika Niemiec

k piel w Wi le m. radziszewskiego i L. k dziora.

Fot. m. Niemiec

Urz d Miasta Ustro informuje,

e w dniu 09.0.009 r. na tablicy ogłosze został
wywieszony na okres  dni wykaz nieruchomo ci
przeznaczonych do najmu na cele reklamowe.

APiNG MARViN - UZDROWiCiEL Z FiLiPiN
- uleczy ci nawet z raka oraz innych chorób

je li oczywi cie i ty tego chcesz!

Zapisy tel. 0/98-57-0, 0508-775-560
15 pa dziernika 2009 r.
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m. rembierz podczas wykładu.

Fot. W. Suchta

mIejSca FumdameNTaLNe

mówimy, e co si dzieje w domu, dzieje si w nas samych, a sam
dom symbolizuje bezpiecze stwo, schronienie, ład i rodzin . pierwsze
znane domy powstawały około sze ć i pół tysi ca lat przed nasz er
w jerychu. dzi dom to blok mrówkowiec, kamienica czynszowa, rezydencja biznesmena czy wreszcie prosty dom jednorodzinny. gdy jednak
mówimy symbolicznie o domu, posługujemy si metafor , narzuca si
nam obraz domu drewnianego sprzed lat, w którym spokojne ycie wiedli
nasi pradziadowie. To taka sentymentalna symbolika, ale s te domy
dziecka, domy noclegowe, domy starców czy z drugiej strony domy pracy twórczej, nie mówi c o szklanych domach, domach towarowych, czy
w ko cu o domach uciech. Nie o tych ostatnich jednak mówił 7 pa dziernika
w oddziale muzeum zbiory marii Skalickiej dr marek rembierz, ilozof
z uniwersytetu l skiego wygłaszaj c wykład pt. „dom – zadomowienie
i bezdomno ć, jako metafory ludzkiego losu”. poni ej skromne fragmenty
pierwszej cz ci wykładu.
Dom, zadomowienie, bezdomno ć to
najmocniejsze z metafor, jakie s w zasi gu
człowieka. Wi
si z ludzkim do wiadczeniem zadomowienia lub bezdomno ci,
w sensie dosłownym przebywania w pewnej
przestrzeni, która jest nam zagwarantowana
obyczajowo, ale tak e w tej przestrzeni maj cej charakter niematerialny. Mianem domu
okre lana jest tak e przestrze duchowa jako
swoiste rodowisko, z którym człowiek czuje si zwi zany, które współtworzy. Mówimy
o zadomowieniu jako stanie ludzkiego ducha, gdy człowiek jest sob u siebie. Nie
tylko sob , jak si dzisiaj mówi, ale sob
u siebie, potrafi wytworzyć przestrze
swojsk , zorganizować j , odnale ć si
w niej i kultywować j , by si nie rozpadła.
Przeciwie stwem jest bezdomno ć.
Mówi si o kulturowej bezdomno ci
człowieka, o zagubieniu, o metaizycznej
bezdomno ci, gdy wiat, kosmos, staj
si sił wrog człowiekowi doznaj cemu dezorientacji. Nie mog c odnale ć si
w tym wiecie, rozpada si i ulega anomii.
Metafory zadomowienia i bezdomno ci
s bardzo no ne. Od staro ytnej Grecji po
dzie dzisiejszy, po dzisiejsze dysputy religijne. Trudno z tych metafor zrezygnować,
gdy przy ich pomocy człowiek próbuje
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lepiej zrozumieć siebie i swój los. Tak oto
dobitnie pisał Jan Szczepa ski:
Istnienie człowieka było uporz dkowane
według urz dzenia domu. Ka da czynno ć, ka da rzecz miała tu swoje miejsce,
dokonywała si w wyznaczonym czasie.
Doskonało ć gospodarstwa zale ała od
doskonało ci domu. Dom wi c musiał
być doskonały. Dzieci musiały dorastać
do jego doskonało ci. Dom zapewniał
nie tylko ci gło ć pokole , ale tak e ich
jako ć.
Gdy mówi si o miejscach fundamentalnych ludzkiej egzystencji, to rozpatrywane
s zazwyczaj cztery takie miejsca, w które
człowiek jest wpisany, w których dokonuje si ludzka egzystencja. Te miejsca
fundamentalne to dom, warsztat pracy,
wi tynia i cmentarz. Dzisiaj najwi kszej redukcji podlega to czwarte miejsce
- cmentarz. Współcze nie to miejsce wirtualne. Je eli wejdziemy do internetu,
zobaczymy, e tam zapala si znicze,
a cmentarz jako przestrze izyczna jest
kosztowny w utrzymaniu i problematyczny w umiejscowieniu. Dawne cmentarze
były domami zmarłych, dzisiaj odchodz
w niepami ć. Inne tempo ycia, inne przeywanie mierci i nie ma miejsca na dawny
obyczaj cmentarny. Dawne cmentarze

były rozbudowane niczym osiedla, osobne
dzielnice. Dzi w taki sposób cmentarzy
si nie funduje.
O wi tyni tocz si ywe dyskusje,
jak j rozumieć. To miejsce fundamentalne równie ulega pewnemu zachwianiu.
W Europie Zachodniej wi tynie sprzedawane s na dyskoteki. Jak to traktować,
jaka jest trwało ć wi tyni, gdy sprzedajemy w Europie takie miejsca?
Warsztat pracy wi e si z miejscem,
w którym człowiek pracuje. To miejsce
fundamentalne równie ulega zachwianiu. Mo na wszak wykonywać prac we
własnym fotelu przesyłaj c przez internet
informacje. To miejsce fundamentalne
ulega równie przekształceniu. Szczególnie widać to w porównaniu z tradycyjnym
warsztatem zwi zanym z rzemiosłem.
A dzi wi kszo ć wyrobów do nas dochodzi z anonimowej ta my w Chinach.
Obecnie wyroby mog powstawać anonimowo, nie s zwi zane z konkretnym
warsztatem.
Pozostaje to pierwsze miejsce fundamentalne - dom. A on równie mo e ulec
zanikowi. Człowiek mo e si stać istot ,
która nie jest ani zadomowiona, ani bezdomna. Jest poza domem. wiat ludzki
staje si wiatem poza domem, pozbawionym do wiadczenia domu.
Je li popatrzmy na ilmy przewiduj ce
przyszło ć ludzi w kosmosie, mieszkaj cych w jakich kapsułach, to widzimy,
e jest to odej cie od idei domu na rzecz
jakiego skoszarowania. Pytanie, czy człowiek taki stan mo e znie ć i jaki to b dzie
człowiek? Czy to b dzie taki, jak my sami
siebie postrzegamy?
Je li wi c patrzymy na miejsca fundamentalne i drogi je ł cz ce, to si gamy do
przeszło ci. Czerpiemy jakie elementy
buduj ce nasz społeczn to samo ć. Jan
Szczepa ski ujmuje to skrótowo:
Istnienie człowieka było uporz dkowane
według urz dzenia domu. Ka da czynno ć, ka da rzecz, miała tu swoje miejsce,
dokonywała si w wyznaczonym czasie,
spełniała dobrze okre lon funkcj .
Rygor miejsca, rygor czasu okre la miejsce człowieka. Jest to czynnik determinuj cy sposób ludzkiego działania według
okre lonych powinno ci, które odczytuje
si w przestrzeni domu. Doskonało ć gospodarstwa, czyli warsztatu, zale ała od doskonało ci domu. Dom musiał być doskonały. Człowiek zadomowiony, to człowiek
mierz cy si z doskonało ci , to człowiek
doskonal cy swój sposób istnienia.
Na pytanie, czy ostoi si dom jako instytucja społeczna, przestrze egzystencjalna,
trudno odpowiedzieć. Mo na jednak si zastanawiać jak nas ukształtował, jako ludzi
naznaczonych tradycj zadomowienia.
O domach opustoszałych przez lata
mówi si , e strasz . Ba nie, bajki przestrzegały dzieci przed strasz cymi domami. Dom ma być pełen obecno ci ludzi. Dzisiaj socjolodzy mówi o domach
z wybitymi oknami. Wystarczy wybić
jedno i jest to sygnał, e tu mo na dewastować. Bajki były ostrze eniem, by nie pustoszyć, by nie dewastować. Ta przestrze
ma si charakteryzować ładem daj cym
orientacj człowiekowi. Notował: (ws)
15 pa dziernika 2009 r.

WygraLI
halny Przyborów - Ku nia
Ustro :5 (:)

Mecz o mistrzostwo ligi okr gowej
w Przyborowie rozgrywano w ulewnym
deszczu na do ć w skim boisku. Obie
dru yny miały tyle samo punktów, zajmowały przedostatnie i trzecie od ko ca
miejsca w tabeli.
Ku nia bardzo dobrze rozpoczyna i ju
w 7 min. pierwszego gola strzela lobem
w okienko Damian Madzia. Halny wyrównuje i tak ko czy si pierwsza połowa.
W drugiej strzela Ku nia. W 56 min. po
długim rajdzie gola zdobywa Paweł Wydra, a jedena cie minut pó niej ponownie
trafia do siatki D. Madzia, tym razem
z ostrego k ta. Dwie ostatnie bramki tego
dnia s autorstwa Tomasza Jaworskiego
w 70 i 72 min. Pierwsz zdobywa, po
do rodkowaniu Dariusza Szpernola strzelaj c nie do obrony, a ostatni bramk
w tym meczu T. Jaworski zdobywa strzałem z dystansu.
Przed nami mecz z Tempem Pu ców. Po
tym meczu b dzie mo na powiedzieć, czy
Ku nia faktycznie otrz sn ła si z letargu,
czy wygrana w Przyborowie była wypadkiem przy pracy.
Wojsław Suchta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

LKS Sokół Zabrzeg
GKS Morcinek Kaczyce
TS Czarni-Góral ywiec
TS Podbeskidzie II BB
LKS Radziechowy
LKS wit Cięcina
TS Koszarawa ywiec
KS Spójnia Landek
LKS Tempo Puńców
LKS Błyskawica Drogomy l
KS Wisła Ustronianka
LKS Drzewiarz Jasienica
RKS Cukrownik Chybie
KS Ku nia Ustroń
LKS Bestwina
LKS Halny Przyborów
LKS Pasjonat Dankowice

27
23
22
22
21
20
19
18
17
16
15
15
11
9
7
7
5

30:8
19:10
22:11
17:13
28:16
15:15
18:17
18:17
21:18
21:11
15:15
15:16
10:20
13:22
10:27
11:34
14:29

TrS Siła w akcji.

Fot. W. Suchta

po dWa SeTy

W sobotnie przedpołudnie 10 pa dziernika w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 rozegrano XV Turniej
Siatkówki M czyzn. Grali głównie zawodnicy starsi, którzy szczyt kariery pod
siatk maj ju za sob . Obserwatorzy
jednak zgodnie twierdzili, e poziom
tegorocznego turnieju był wyrównany
i wysoki. Grano systemem ka dy z ka dym, po dwa sety niezale nie od wyniku,
czyli przy stanie 1:1 równie ko czono
mecz. W rezultacie okazało si , e o ko-

lejno ci decydowała wła nie ró nica wygranych i przegranych setów, gdy adnej
dru ynie nie udało si wygrać wszystkich
pojedynków. Najlepsz dru yn okazała
si TRS „Siła” Ustro graj ca w składzie:
Konrad Cholewa, Tomasz Laso , Adam
G sior, Adam Deda, Michał Pilch, Seweryn
Czerwiakowski. Kolejne miejsca zaj ły
dru yny: 2. TKKF Start Cieszyn, 3. TKKF
Cisownica, 4. Damptour Cieszyn. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Krzysztof Hladky z TKKF Cisownica. (ws)

X jubILeuSzoWa uSTro Ska
jeSIe muzyczNa
7. X. – . Xi 009r.

7 pa dziernika (sobota) - godz. 8.00, sala widowiskowa
Koncert Młodych Talentów z udziałem go ci z miast partnerskich Ustronia: Hajdunanas, Budapesztu, Frensztatu,
Karoliny Kido z zespołem Puste Biuro, Ustroniaków.
Wst p wolny.
 pa dziernika (sobota) - godz.8.00, sala widowiskowa
Charytatywny Koncert Fortepianowy Adama Makowicza
cena biletu 40 zł.
0 pa dziernika (pi tek) - godz.8.00, sala widowiskowa
Muzyka wiata – koncert przy wiecach. Znane melodie
w wykonaniu Art Music Trio na dwie gitary i akordeon.
Wst p wolny.

z lewej T. jaworski.

15 pa dziernika 2009 r.

Fot. W. Suchta

6 listopada (pi tek)

- godz. 8.00, sala widowiskowa
Zaczarowany wiat opery, operetki i musicalu –najpi kniejsze arie w wykonaniu zespołu Karlik czyli 7 – osobowej
grupy artystów Pa stwowego Zespołu Pie ni i Ta ca
l sk, cena biletu 20 zł.

 listopada (pi tek)

- godz. 8.00, sala widowiskowa
Z tob chc ogl dać wiat – recital Zbigniewa Wodeckiego, cena biletu 30 zł.
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kapliczka Fot.

bracIa z pucharem

Od 8 do 10 pa dziernika w okolicach Kłodzka i Ziele ca odbył si 19. Rajd Dolno l ski. Dla kierowców klasyikowanych
w Rajdowym Pucharze Polski 2009 stanowił on jednocze nie
dwie eliminacje, oznaczone symbolami 9 i 9B. W pierwszym
dniu zawodów w klasyikacji generalnej zwyci yli mieszka cy
Ustronia - Jarosław Szeja i Marcin Szeja, jad cy Hond Civic
Type-R (A7). W kolejnej eliminacji załoga ta zaj ła drugie miejsce, zapewniaj c sobie tym samym zwyci stwo w klasyikacji
ł cznej Rajdowego Pucharu Polski 2009.
Jarosław Szeja (kierowca) nie krył rado ci po zwyciestwie
pierwszego dnia: - Niesamowity rajd, niesamowite emocje
i wspaniałe zako czenie. Có mog wi cej powiedzieć. Jeste my
z Marcinem bardzo, bardzo zadowoleni. To zwyci stwo przybli yło nas do ko cowego tryumfu w Pucharze Polski. Naszym
planem przed startem było kontrolowanie poczyna najgro niejszych dla nas konkurentów, Pawła Hankiewicza, Michała
El bieciaka i Rafała Mali skiego. Paweł wygrywaj c pierwsze
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dwa oesy podyktował bardzo szybkie tempo, zmuszaj c nas do
jazdy na max mo liwo ci. Kolejny odcinek padł naszym łupem i
przed czwart prób tracili my do Pawła 0,7 sekundy. Szkoda, i
po raz kolejny z rajdu wyeliminowała go awaria. Walka z Pawłem
spowodowała, i nad pozostałymi konkurentami wypracowali my
sobie dosyć poka n przewag , któr bezpiecznie dowie li my
do mety. Nie obyło si bez drobnych przygód w tym kapcia. Nie
mo emy si doczekać dnia jutrzejszego, oby było tak szcz liwie
jak dzi .
Było prawie tak samo szcz liwie. Bracia Szejowie zako czyli
rajd na drugiej pozycji.
- Pogoda spłatała nam igla. Na czwartym oesie spadła ciana
deszczu i zaparowały nam wszystkie szyby w samochodzie, co
odbiło si na naszym czasie – mówił po wy cigu J. Szeja.
Ostatecznie wygrał Tomasz Sawicki i Alina Waleczek, drugie
miejsce przypadło Szejom, a na najni szym stopniu podium stan ł
Rafał Mali ski i Kacper Pietrusi ski.
Tak podsumowuje cały rajd J. Szeja: - Jeste my bardzo, bardzo
szcz liwi! Udało nam si zrealizować plan i - co istotne - jedno
z marze . Na dwa rajdy przed ko cem sezonu mamy ju pewny
Rajdowy Puchar Polski, jednak e zamierzamy oczywi cie wystartować w pozostałych rajdach.
Do ko ca sezonu zostały dwa rajdy: Rajd Zamkowy w okolicach
B dzina (23-24.10) i Rajd Barbórka Cieszy ska (20-21.11).
Monika Niemiec
Klasyikacja po 9. eliminacji:
1. Szeja/Szeja
Honda Civic
2. Markowski/Machela
Peugeot 306
3. Mali ski/Pietrusi ski
Honda Civic
Klasyikacja po eliminacji 9b:
1. Sawicki/Waleczek
Peugeot 206 RC
2. Szeja/Szeja
Honda Civic
3. Mali ski/Pietrusi ski
Honda Civic
Klasyikacja genralna Pucharu Polski
1 Jarosław Szeja/Marcin Szeja Honda Civic
2 Paweł Hankiewicz
Honda Civic
3 Michał El bieciak
Opel Astra
4 Rafał Mali ski
Honda Civic

47:49.4
+2:10.8
+2:16.0
42:12.2
+24.0
+1:16.3
54
29
28
27
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ło. Troch si wyluzowali my. Zanim Bryan si zatrzymał, ju
wiedzieli my, e mamy du przewag i postanowili my zakr cić
b czka dla kibiców, gdzie ich tam było wi cej na oesie. Pojechali my dalej - i wypadli my z drogi. Było ciekawie... Jechali my
cał p tl na slicku. Nie wiem, jak to zrobili my, e wygrali my te
dwa pierwsze oesy, bo na przykład B benek jechał na deszczach,
tak samo Oleksowicz zało ył deszcze. Jeste my bardzo wdzi czni całemu zespołowi, wszystkim naszym sponsorom - za to, e
w nas wierz , e cały czas chc dla nas pracować, a my dla nich.
Nie wiem naprawd , co powiedzieć, bo to fajny dzie . Pierwszy
rajd w roku wygrali my - i wygrywamy ostatni. Pi knie si to
wszystko ko czy. Bóg nas wysłuchał i spadł deszcz!
Na mecie Rajdu Dolno l skiego K. Kajetanowicz tak mówił
dziennikarzom o trasie:
- Bardzo lubi Rajd Elmot, oraz ten wła nie zako czony
i wszystkie trasy na Dolnym l sku. Warunki panuj ce na tym
rajdzie s zazwyczaj bardzo trudne, a na trasie le y cz sto du o
błota. Koniguracj i stopniem trudno ci przypomina mi on drogi
w okolicy Ustronia, na których si wychowywałem i zdobywałem
do wiadczenie.
Gdy rozmawiali my z Kajetanem w poniedziałek podkre lał,
e sezon uwa a za udany, lepszy od poprzedniego, i cieszy si , e
równie dla Jarosława i Marcina Szejów zako czył si sukcesem,
czego im seredecznie gratuluje.
Monika Niemiec
Klasyikacja generalna Rajdu Dolno l skiego
1. Kajetanowicz/Baran
Subaru Impreza
1:33:02.5 +0.0 +0.0
2. Oleksowicz/Obr bowski
Peugeot 207 S2000
1:35:17.0 +2:14.5
3. B benek/B benek
Mitsubishi Evo IX
1:35:28.5 +2:26.0
4. Boufier/Panseri
Mitsubishi Evo IX
1:37:22.7 +4:20.2

zwyci zcy na mecie.

Na podIum

Klasyikacja generalna RSMP 009
1. Tomasz Kuchar
135 pkt.
2. Bryan Boufier
135 pkt.
3. Kajetan Kajetanowicz
109 pkt.
4. Leszek Kuzaj
102 pkt.

Zwyci stwem w Rajdzie Dolno l skim ustroniak Kajetan
Kajetanowicz i Jarosław Baran zako czyli tegoroczny sezon
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Załoga Subaru
Poland Rally Team wygrała pi ć z siedmiu odcinków specjalnych drugiego dnia i tym samym wywalczyła komplet punktów
za sobotnie zmagania w ostatnim rajdzie tego roku. Zawodnicy
SPRT przez cały sezon utrzymywali si w czołówce klasyikacji,
zdobywaj c tytuł wicemistrza Polski w grupie N.
- Ogromnie si ciesz , e tak wspaniale zako czyli my sezon
– powiedział szcz liwy Kajetan Kajetanowicz. - W maju wygrali my rozpoczynaj cy zmagania Rajd Elmot, rozgrywany
w okolicach widnicy, a teraz wi tujemy zwyci stwo w ko cz cym sezon Dolno l skim. Wiele czynników miało wpływ na tak
dobry rezultat. Trudne warunki na trasie i padaj cy deszcz na pewno pomogły nam uzyskać taki wynik. Chc podzi kować kibicom
za wspaniały doping, rywalom za walk , Jarkowi, sponsorom,
całemu zespołowi i wszystkim tym, dzi ki którym mogli my
w tym sezonie jechać tak szybko i wygrać dwa rajdy.
Oprócz teamu Kajetanowicz-Baran dwa rajdy wygrała tylko załoga Leszka Kuzaja. Co ciekawe Kuzaj wygrał
dwa rajdy szutrowe, a Kajetanowicz dwa na asfalcie. Rajd
Dolno l ski miał dramatyczny przebieg, bo decydował
o ko cowej klasyfikacji sezonu 2009. Przed rozpocz ciem
zawodów było jasne, e o pierwsze miejsce w Mistrzostwach
Polski rywalizować b d dwie załogi: obro cy trofeum, Bryan
Boufier i Xavier Panseri oraz Tomasz Kuchar i Daniel Dymurski
w Peugeot 207 Super 2000. Nie uko czyli go kierowcy z czołówki
klasyikacji – Kuchar wycofał si z powodu awarii silnika, Kuzaj
wypadł z trasy, podobnie jak i Boufier. O przebiegu rywalizacji
tak mówi ustro ski kierowca:
- Widziałem Bryana na poboczu. Szkoda, e tak si to sko czy15 pa dziernika 2009 r.
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ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia,
policja, stra¿ miejska

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: 8.00-15.00, wtorek: 8.00-15.00, roda: 8.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota - tylko wypo yczalnia dla dorosłych: 8.00-12.00.

- 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
po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 12.00 - 18.00; pi.: 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: 8.00 - 15.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; czwartek: nieczynne, pi¹tek: 8.00 - 18.00.
MUzeUM USTROńSKie im. J. Jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.pl , e-mail: muzeumustronskie@op.pl
Wystawy sta³e:
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych Muzeum
— Galeria Sztuki Wspó³czesnej B.K. Heczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele”
Muzeum czynne:
w poniedzia³ki 9 - 15, we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 15
w soboty, niedziele 9.30 – 13.
„zBiORy MaRii SKaLicKieJ” ODDZIaŁ MUZeUM USTROŃSKIeGO
ul. 3 Maja 68, tel. 033 858-78-44,
e-mail: ustron@skalickamuzeum.pl, www.skalickamuzeum.pl
ekspozycja stała :
- ze zbiorów Marii Skalickiej: drzeworyty sztorcowe Pawła Stellera, cenny zbiór ksią ek tzw. „Cieszyniana”, starodruki, druki bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
- ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny eński
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
- oraz - „Walka o niepodległo ć w czasie II wojny wiatowej (1939-1945)”. (aK, PSZ na Zachodzie,
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich
.

galeria „Pod Jodłą” w Muzeum Marii Skalickiej

„Trochę wiosny jesienią” - prace ewy Bąk, kompozycje z suszonych kwiatów i haft richelieu.
„Ludzie pióra w medalierstwie”- kolekcja Janusza Niemczynowicza. Wystawa czynna do końca
grudnia.
KLUB PROPOzycJi: - klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi lud mi
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 pn do pt 9 - 16, w soboty 9 - 13.

FUndacJa œW. anTOniegO
ul. Koœcielna 21, tel. 854 17 72

eWangeLicKie STOWaRzySzenie „MaRia MaRTa”
ul. Polańska 87a, adres kontaktowy: pl. Ks. Kotschego 4, tel. 854 11 29
Spotkania w trzecią sobotę miesiąca o godzinie 10.00.

STOWaRzySzenia i zWiĄzKi W PRa aKóWce
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 - 10.0012.00 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 8.00-18.00
biura Stowarzyszenia:
poniedzia³ek 8.00-10.00, sroda 8.00-10.00
- centrum Wolontariatu:
roda 15.00- 18.00
- Psychoterapeuta:
poniedzia³ek 14.00-18.00
WieTLica ROdOWiSKOWa dLa dzieci i MłOdzie y W HeRManicacH
• poniedziałek (16 - 18) - zajęcia plastyczne, kółko szydełkowania
• wtorek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz zajęcia komputerowe
• roda (16 - 18) - zajęcia sportowe
W czwartą rodę miesiąca w godzinach 19 - 20 konsultacje z psychologiem.
• czwartek (16 - 18) - kółko haftu
• piątek (16 - 18) - kółko teatralne
• sobota (9 - 12) - gry i zabawy, wycieczki
Od poniedziałku do piątku istnieje mo liwo ć odrobienia lekcji oraz otrzymania pomocy w nauce.
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
ul. Brody 16, 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 @ poczta.onet.pl
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.
cHRzeœciJañSKa FUndacJa „¯ycie i MiSJa”
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy
dla dzieci i m³odzie¿y „Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo „Koinonia”, czasopismo „Nasze Inspiracje”.

WySTaWa MOTOcyKLi zaByTKOWycH - RdzaWe diaMenTy
Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.
czyTeLnia KaTOLicKa
dziedziniec przy koœciele p.w.œw. Klemensa,
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00 i 17.00 - 19.00;
- niedziele: 7.00 - 13.00 i 17.00 - 19.00.
MieJSKi dOM KULTURy „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, ma oretki, taniec break dance
- zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.
aeROBiK - poniedziałek i czwartek - 18.00 - 19.00 oraz 19.00 - 20.00; roda i piątek - 19.00 - 20.00.
JOga - roda i piątek - 17.50 -18.50.

TOWaRzySTWO KSzTałcenia aRTySTycznegO - Ognisko Muzyczne MdK „Pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach: fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary,
fletu, keyboardu, saksofonu, klarnetu oraz piew rozrywkowy i przedszkole muzyczne.
USTROñSKie STOWaRzySzenie TRze WOœci
Klub abstynenta „RODZINa”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o ZUS)
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Fot. W. Suchta

15 pa dziernika 2009 r.

Parcela

Pojechali my ze lubnóm w zeszłym tydniu, w sobote, z Hermanic do rynku, coby se poszpacyrować, powóniać wielkigo wiata,
treić na jakich kamratów, cosi wypić, cosi przegry ,...
Hermanice sóm fajne, to je teraz, jako to ponikierzy prawióm,
ustró ski zacisze.
Ja, je tam fajnie, cicho, słó ce dłó yj wiyci, ba ant przidzie
pod chałpe, tela, e znómy ustróniok sie trei roz na dwa tydnie,
edzij ni ba ant. Tó se chodzymy po tym rynku, moja sie mie
dzier y, jo sie dier ym mojij. A ruch jak w Pekinie, ka ci ludzie
gnajóm, haf a sam, sie zrobił Ustró miasto, e hruza. Nó i naroz
sie dziwóm – je to łón? ni ma to łón? Toć, to je łón. Nie widzieli
my sie przeszło trzicet roków, wy ciskali my sie, połoglóndali
z bliska, potym z dalsza. W naszych rokach to człowiek musi
w takij chwili aji mokre łoko łobetrzić. Poszli my se zaroz siednóć
przi jakijsi kawie, zodówce, soku z rybi li, nó bo łón szofer i jo
szofer, tó nie szło inaczyj. Ustró sie mu okropecznie podobo,
jeszcze nie wszy dzi prziszeł, bo był dziepro trzi dni, ale chwolił
nas i chwolił. Kapke mu sie miynij podobały ty nikiere nazwy,
e tu mómy i Wenus i Olympik i Szopyna, nó ale na cosi musioł
ponarzykać. Przerzóndzilimy ze dwie godziny, opowiadoł kaj teraz
miyszko, co robił a co teraz robi...Był w Ameryce, w Chinach,
ciyngiym opowiadoł, jaki tyn wiat je piekny. A fórt spóminoł
naszóm szkołe przi ko ciele, tóm, co wygorzała, tóm spórnóm
tercjanke, co dzwóniła takim wielkim dzwónkiym na przerwe
i fórt na nas wrzeszczała. Spóminali my se kino „Uciecha”, kaj
my chodzowali w niedziele na poranki, zamiast do ko cioła. Złoty
trzicet piy ć kosztowoł bilet. Spóminoł downy Ustró , e jak szeł
z Póniwca do szkoły, to mu sie gymba nie zawiyrała, bo ciyngiym
jyny „dziy dobry, dziy dobry”. To je teraz kapke inszy Ustró . Ni
ma tak, jako kiesi, e jak e sie pokłónił kómusi, to wiedzioł, e
to je szwagier Cie larki, a szeł z ziy ciym Poloczkuli. Namno yło
sie tych ustrónioków tela, e nie idzie poznać czy to je letnikorz czy
ustróniok, kiery sie trzi roki tymu u nas pobudowoł i ju se my li,
e je stela. Pumału, panoczku, wasze dziecka, tu urodzóne mo e
bydóm stela, wy naozajst ni...ni ma ju tego Ustrónia. Spóminli my
jeszcze ustró ski gospody, baji „Parkowóm” co trzeja było swoji
odstoć, coby cie Waldek-portiyr pu cił do postrzodka. A jeszcze
„ ywiec” na rogu Parkowej, kaj było nejlepsze piwo i nejwiynkszy
smród. Nó i „Beskid”, kaj zowdy kozali nóm do ka dej półki kupić
jakisi syr abo wajco. odyn tego nie jod, bo to miało ju ze trzi
tydnie, ale mus je mus, sie płaciło. Nó i tak my fulali.
Wyszło z tej jego rzeczy, e mo forot, e mu nic nie brakuje, e je
bogaty, e mu teraz na staro , na ty łostatni trzicet roków ywota
zostało jyny nó ć kónsek gruntu i pobudować cosi fajnego. Ale,
prawi, cosi wielkigo, cosi co bydzie miało tela metrów, e całe sto
dwacet ludzi na wiesielu jego wnuczki sie bydzie bawić. Chlado
takij fajnej parceli. To sie mi spodobało. Pomy lołech se, e musi
być tako parcela abo w Kozokowicach, abo na Gojach, abo kaj
w Polanie, bo jak stary, fajny a jeszcze bogaty ustróniok chce sie
wrócić do nas, to trzeja mu cosi nó ć. Zaroz, jak ech prziszeł
POZiOMO: ) ryba z kolcem, ) straszy na cmentarzu,
6) problem w desce, 8) ptak – symbol m dro ci, 9) w kalendarzu, 0) zaro la, ) spis rzeczy, ) na generalskich
spodniach, ) imi e skie, ) biblijny syn Judy, 5) jeden
z zakonów, 6) mocny argument, 7) meksyka ski Indianin,
8) bohaterka elementarza, 9) pierwiastek chemiczny,
0) zdj cie ilmowe.
PiONOWO: ) trwała na głowie, ) widzi wiat na ró owo,
) mistrzowskie wykonanie, ) choroba kolorów, 5) z nało nicami, 6) ciasto z jabłkami, 7) siedem lat nieszcz ć, ) barwny ptak
z d ungli (wspak), ) Antoni zdrobniale, ) szlam.

do chałpy, toch zaczył zwónić do jednego, do drugigo, dyć kapke
ludzi sie w tym naszym Ustróniu zno. Oglóndołech do taki fajny
grunt w Kozokowicach skónd Równice i Czantorie pieknie widać,
potym ech pojechoł do Cisownicy pod Małóm Czantorie, ale tam
widoki były biydniejsze. Na Jelynicy ech naszeł cosi ekstra, do
sprzedanio, nó toch ju był dóma, zaklepołech to.
Jak my sie za pore dni za zeszli, to mu mówiym, e móm dlo
niego fajnóm parcele, we dwa dni ech jóm naszeł, na Jelynicy,
z widokiym na Równice. Podziwoł sie na mnie jakosi dziwnie
i prawi, e my sie nie zrozumieli, e łón mo ju trzi wielki parcele objednane, dwie w Tyrolu a jednóm we Francji, ale nie wiy
kieróm brać.
Zostołech precz. A potym ech wziył i poszeł, isto ech mu ani
nie powiedzioł „do widzynia”. Tak mi sie jakosi gupio zdało, e
tyn kónsek ziymi miyndzy Czantorióm a Równicóm je jakisi wa ny dlo tych co sie tu szkolili, co tu majóm znómych, ka dy kónt
znajóm, co tu majóm łojców i starzików na kierchowie. Musi, nie
dlo wszystkich łón je wa ny. Dlo mnie je chrómsko wa ny.
Francek

aramis szuka domu… około 3 letni aramis w typie owczarka
niemieckiego szuka dobrego domu. To bardzo wesoły, łagodny
i przyjacielski pies. bł kał si samotnie po ulicach brennej, dlatego
traił do schroniska, sk d został niedawno zabrany i umieszczony
w hoteliku. pies został odrobaczony i wykastrowany. aramis nie
sprawia kłopotów. uwielbia zabaw . jest bardzo kontaktowy i lgnie
do człowieka. Nie przejawia agresji w stosunku do ludzi i do innych
psów. jest w pełni przewidywalnym i zrównowa onym psem. kontakt w sprawie adopcji: tel.: 508-063-271, e-mail: zoiakrystyna@
poczta.onet.pl

krzy óWka krzy óWka krzy óWka
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

Rozwi zanie krzy ówki powstanie po odczytaniu liter
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi zania
oczekujemy do 23 pa dziernika.

Rozwi zanie Krzy ówki z nr 9

PORA NA bAbiE LATO
Nagrod 30 zł otrzymuje Anna Raszka z Ustronia, ul.
Traugutta 9. Zapraszamy do redakcji.
15 pa dziernika 2009 r.
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Bodaj czy ju nie dwa lata temu, w okresie jesiennym, zamieciłem w Ustro skiej kilka artykułów po wi conych grzybom
o nietypowych, ale jak e przy tym oryginalnych i interesuj cych
kształtach. Przedstawiłem wówczas choćby smardza jadalnego, którego jednak nie warto kosztować, bo grzyb ten jest pod
ochron prawn , grzyby o jak e ładnie brzmi cych nazwach
– t goskór i pi knoróg oraz gatunki rosn ce na drewnie ( ywym
i martwym) – ółciaka i soplówk . Dzi po raz kolejny chciałbym zabrać zainteresowanych Czytelników na grzybobranie
grzybów o dziwacznych i mało „grzybowych” kształtach.
Jak wie ć niesie, dot d opisano i nazwano około 120 tysi cy
gatunków grzybów, wyst puj cych na całej Ziemi. Ta grupa
ywych organizmów jest bardzo zró nicowana i wci tak naprawd mało poznana, skoro co roku opisuje si – zdecydowanie dumniej brzmi,
e si odkrywa
– przeci tnie 1.700
nowych gatunków
grzybów! Fachowcy
szacuj natomiast,
e w sumie mo na
si spodziewać, i
PiESTRZYCA i
wszystkich gatunków grzybów – tych
znanych, ale i tych
dot d jeszcze nie
rozpoznanych i nie
nazwanych – jest
około 1,5 miliona.
Te liczby robi wraenie, ale „zejd my
na ziemi ”, czyli
przyjrzyjmy si tylko grzybom wyst puj cym na terenie
Polski. Ró ne s
szacunki, co do liczebno ci krajowej
mykolory, ale mo na spokojnie przyj ć, i w Polsce wyst puje co najmniej
10 tysi cy gatunków grzybów, czyli
mniej wi cej 3 razy
wi cej ni gatunków
ro lin wy szych! Z
tej grupy wi kszo ć
to organizmy dostrzegalne jedynie
pod mikroskopem,
ale około 4 tysi ce
gatunków to grzyby
wielkoowocnikowe,
czyli te, które najłatwiej identyikujemy
z grzybami. W takiej
grzybowej masie co
raz traiaj si grzyby o oryginalnym
wygl dzie, zdecydowanie odbiegaj cym od tradycyjnego
wzorca typu „nó ka + kapelusz”. W ród tego rodzaju grzybów
grzyby z rodzajów piestrzyca oraz piestrzenica nale chyba
do jednych z bardziej budz cych swym kształtem je li nie
zdumienie, to przynajmniej zaciekawienie.
W Polsce spotykamy kilka gatunków piestrzenic. Do chyba
najpospolitszych nale y piestrzenica kasztanowata, a poza
tym ro nie u nas piestrzenica olbrzymia oraz piestrzenica
infułowata. Bardzo zbli ona do nich swym wygl dem jest
piestrzyca k dzierzawa. Ich wspóln cech jest dziwacznie
wykształcony kapelusz, nieregularnie pomarszczony, powyginany i pobru d ony, a w przypadku piestrzenicy kasztanowatej
oraz piestrzenicy olbrzymiej przypominaj cy swym wygl dem
mocno pofałdowany mózg.
Ostatnimi czasy, włócz c si po naszych l skocieszy skich
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chaszczach i bezdro ach, w kilku miejscach natraiłem na piestrzyc k dzierzaw . Grzyb to niewielki, osi gaj cy od 5 do 15
centymetrów wysoko ci. Kapelusz tego grzyba jest wybitnie
nieregularny, dorastaj cy do 3-5 centymetrów szeroko ci. Ma
barw biaław , białoszar lub nieco br zowaw i w zasadzie
składa si z 2 lub 3 mocno pofałdowanych i siodłowato wygi tych płatów. Trzon, czyli nó ka jest biała, z charakterystycznymi
gł bokimi i podłu nymi bruzdami, nieco rozd ta u podstawy.
Szczerze mówi c, to ani razu nie natraiłem na w miar młod
i wie o rozwini t piestrzyc . Zawsze okazywało si , e uprzedzały mnie limaki i le ny owadzi drobiazg, mocno deformuj c
i tak ju z natury nieregularne kształty piestrzyc.
Cienki i biały mi sz owocników piestrzycy k dzierzawej
jest zró nicowany – w kapeluszu łamliwy i kruchy, a w nó ce
bardziej łykowaty
i elastyczny. Grzyby
te prawie nie maj
zapachu (co sprawdziłem osobi cie),
a smak maj ponoć
łagodny (czego jednak sam nie weryiPiESTRZENiCA
kowałem).
Piestrzyca k dzierzawa jest gatunkiem wyst puj cym na kontynencie europejskim
i północnoameryka skim. Preferuje
siedliska le ne, wyst puje zwłaszcza
w lasach li ciastych,
wilgotnych, o wieej glebie. Piestrzyca ch tnie ro nie
w buczynach i na
glebach wapiennych,
ale mo na j tak e
spotkać w lasach
iglastych, na ł kach,
przydro ach czy
w parkach. Owocniki tego grzyba rozwijaj si od ko ca
lata do pó nej jesieni, czyli wypatrywać
ich nale y od sierpnia do listopada.
Grzyb ten uchodzi
w naszym kraju za
gatunek do ć pospolity i cz sty.
Nieco problemów
mo e przysporzyć
okre lenie czy piestrzyca k dzierzawa
jest grzybem jadalnym. Tak, tak, wiem
– stare porzekadło
grzybiarzy brzmi: ka dy grzyb jest jadalny, ale niektóre tylko
raz. I zdaje si , e piestrzyca k dzierzawa, podobnie jak pospolitsza od niej, wyst puj ca wiosn piestrzenica kasztanowata,
stanowi dobr ilustracj tej starej, ludowej m dro ci. W starszych ksi kach po wi conych grzybom gatunki te uchodziły
za jadalne. Zalecano spo ywać jedynie młode owocniki i to
w dodatku po długim obgotowaniu. Jednak obecnie oba gatunki uznaje si za niejadalne lub wr cz truj ce. W przypadku
piestrzenicy kasztanowatej mo na spotkać si z uwagami, e
wr cz samo wdychanie oparów z gotuj cych si grzybów mo e
prowadzić do zatruć.
Mimo e piestrzyce i piestrzenice nie s wi c gatunkami
jadalnymi, to warto si za nimi rozgl dać, choćby tylko po to,
by obejrzeć ich dziwaczne i nietypowe kształty.
Tekst i zdj cie: Aleksander Dorda
15 pa dziernika 2009 r.

Walka w rodku boiska.

Fot. W. Suchta

do Sze cIu razy SzTuka
KS Nierodzim - LKS Ko czyce Małe :0 (0:0)

Przed tym spotkaniem Nierodzim
był na przedostatnim miejscu w tabeli,
o jedn pozycj i jeden punkt wyprzedzał nasz dru yn zespół z Ko czyc
Małych. Przegrana Nierodzimia mogła
pogr yć nasz dru yn w dolnej cz ci tabeli na dłu szy okres. Dlatego był
to do ć wa ny mecz, choć w pierwszej
połowie po poczynaniach piłkarzy obu
zespołów nie było tego widać. Gra zacz ła si dopiero w drugiej połowie.
Trzeba uczciwie przyznać, e napastnicy
z Ko czyc mieli kilka wy mienitych okazji, ale jak z pi ciu metrów, otrzymuj c
prost piłk i maj c przed sob pust
bramk , napastnik tej dru yny tak okrutnie
si majtn ł, e a si przewrócił, to trudno
my leć o jakimkolwiek golu. Oczywicie po takim zagraniu publika rykn ła
miechem. Inaczej Nierodzim. Najpierw
w naro niku boiska obro c Ko czyc
mija Rafał Duda i strzela z ostrego kata,
ale bramkarz go ci broni. Decydujace
o wyniku spotkania były akcje Dawida
Kocota i Wojciecha Kawuloka. Prostopadłe podanie D. Kocota do W. Kawuloka,
ten ostatni wykorzystuje wychodz c na
pozycj sam na sam z bramkarzem i strzelaj c bramk . Drugi gol pada w ten sposób,
e z linii pola karnego strzela D. Kocot, bramkarz odbija, a skutecznie dobija
z najbli szej odległo ci W. Kawulok. Jest
75 minuta spotkania i Ko czyce ruszaj do
zdecydowanego natarcia, osłabiaj jednak
obron . Wykorzystuje to Nierodzim umiej tnie kontruj c. Trzeci bramk w samej
ko cówce zdobywa D. Kocot, tym razem
po dokładnym dograniu W. Kawuloka.
Nierodzim wyst pił w składzie: Wojciech Sałaci ski, Szymon Holeksa, Marek
Górniok, Arkadiusz Madusiok, Bła ej
15 pa dziernika 2009 r.

Bulowski, Dawid Kocot, Ciemała, Rafał
Duda (od 80 min. Mateusz B k), Adam
Brudny (od 88 min. Kamil Dro d ), Wojciech Kawulok, Mateusz Bralewski (od 35
min. Jarosław Kawulok).
Po meczu powiedzieli:
Trener Ko czyc Andrzej Morawiec:
- Dru yna jako kolektyw zagrała dobrze.
Trzy bł dy jednego obro cy doprowadziły do takiego wyniku. Poza tym gramy
w du ym osłabieniu, bez czterech czołowych zawodników. Jeszcze w tym sezonie
nie zagrali my meczu w pełnym składzie.
Kontuzje wyeliminowały najlepszych,
a nie mam dublerów. Najwi kszy mankament, to niewykorzystane sytuacje. Nie
mam zawodnika potrai cego wyko czyć
to, co inni wypracuj . A w piłce wygrywa

nie ten co ma przewag i ładnie gra, ale
ten, co strzela bramki. Mecz na takim
poziomie, na jakim s dru yny w tabeli.
Typowy mecz w A-klasie, du o walki
i bezpo rednich pojedynków. Trzeba dobrze przepracować zim , sprowadzić dobrego napastnika i b d efekty.
Trener Nierodzimia Rafał Dudela:
- W ko cu zdobywamy trzy punkty na
własnym boisku i z tego nale y si cieszyć.
Szósty mecz u siebie i w ko cu zwyci stwo. Ale jak nie z Ko czycami, to, z kim
mamy wygrać. Wynik 3:0 jest okazały,
ale rodził si w bólach. W pierwszej połowie nic nie zapowiadało takiego rezultatu. Zagrali my słabo, ospale, bez wiary
w zwyci stwo. Brakowało determinacji
i woli walki. W przerwie powiedzieli my
sobie w szatni kilka słów i był efekt. A to
ostatni dzwonek. Trzeba te stwierdzić, e
mieli my du o szcz cia. Ko czyce miały
kilka sytuacji sam na sam z bramkarzem
i mogły strzelić bramki. Jednak szcz cie
te trzeba mieć. Nadal sytuacja w tabeli
jest ci ka, ale w tym meczu grali my
z bezpo rednim rywalem w tabeli i przy
przegranej Ko czyce by odskoczyły. Do
ko ca pozostały trzy mecze i trzeba walczyć o punkty. Wygrywaj c mo na si
przesun ć w tabeli. Na pewno b dzie ci ko i du o pracy przed zawodnikami.
Wojsław Suchta

1 LKS Wisła Strumień
26 23:6
2 TS Mieszko-Piast Cieszyn
21 29:12
3 LKS Spójnia Górki Wielkie
18 26:16
4 LKS Victoria Ha lach
17 18:19
5 LKS Błyskawica Kończyce Wielkie1623:18
6 LKS Orzeł Zabłocie
14 19:16
7 LKS Stra ak Dębowiec
14 18:21
8 LKS 99 Pruchna
12 9:11
9 LKS Rudnik
11 19:24
10 KS nierodzim
10 14:16
11 KKS Spójnia Zebrzydowice
10 20:29
12 LKS Pogórze
9 11:13
13 LKS Kończyce Małe
8 9:21
14 LKS Beskid Brenna
4 5:21

W. kawulok i d. kocot po strzeleniu drugiej bramki.

Fot. W. Suchta
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www.ustron.pl

KULTURA

17.10 godz.18.00
20.10 godz.8 -14

SPORT

17.10 godz. 15.00
17.10 godz. 18.00

KiNO

Koncert Młodych Talentów, z udziałem go ci
z miast partnerskich Ustronia oraz Karoliny Kido
z zespołem Puste Biuro, MDK Pra akówka.
Spektakle teatralne dla szkół gimnazjalnych
i rednich pt. „Król Edyp”, „Kamienie na
szaniec”, MDK Pra akówka.

Mecz piłki no nej KS Ku nia Ustro - LKS
Tempo Pu ców, stadion Ku ni.
iii liga siatkówki. Mecz TRS Siła Ustro
- UKS Metalik Radziechowy, sala gimnastyczna SP-1.

16-22.10 godz.17.20 EPOKA LODOWCOWA , animowana
bajka w polskiej wersji j zykowej,USA.
16-22.10 godz.18.45 JANOSiK. PRAWDZiWA hiSTORiA,
przygodowy, 15 lat, Czechy/Polska/
Słowacja.

bezkrwawe safari pod czantori .

Fot. W. Suchta
Kupi sprz t audio z lat 19602000. Tel. 502-685-400.

Promocja okien PCV f.h. „Besta”
Ustro , ul. Skoczowska 47e. Tel.
033 854-53-98.
Kupi radia, wzmacniacze, kolumny, itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Klocki Lego. 607-912-559.

Okna EUROCOLOR, 10 lat
gwarancji, wielka promocja!
Drzwi i rolety. AV, ul. Dworcowa
6, Ustro . (33) 85-44-989.

Kupi antyki, starocie, itp. 790467-020.

Przerobimy pierzyny na kołdry
i poduszki. Szyjemy ciepłe kołdry
z wełny, pierza, puchu. Pracownia
Cieszyn, Chrobrego 25. Tel. 601288-793.

W giel Eko-groszek, pakowany, drewno opałowe, transport.
0 518-201-189.

Nowootwarty gabinet masa u
leczniczego. 666-317-999. Ustro ,
Rynek 3.

Pogotowie komputerowe, dojazd
gratis. Tel. 514-79-69-09.

JABŁONIOWY SAD. Tłoczymy
sok z jabłek. Sprzedajemy jabłka (od
50gr/za kg). Sprzedajemy sok. 33
8547560; 600 875 086. Ustro , ul.
Lipowska 63A. ZAPRASZAMY :)

Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33)854-38-39, 602-704-384.
KOMANDOR-Ustro , ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wn k z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny
pomiar. Tel. 728-340-518, 33854-22-57. www.komandorustron.pl.

Wynajm mieszkanie M3 Ustro
Centrum lub zamieni na działk
budowlan . 508-156-949.

Sprzedam komputer, monitor LCD
17”, drukark . 509 364 330.

Pokój do wynaj cia. 665-875-678.

Instalacje centralnego ogrzewania
i sanitarne, nowe oraz remonty.
Tel. 504-666-410.

14-15.10 16-17.10 18.10 19.10 20-21.10 22-23.10 -

Na Szlaku
centrum
Venus
centrum
Na zawodziu
elba

Sprzedam stół 6-osobowy, rozkładany i 6 krzeseł, nieu ywany.
660-876-762.

Szkoła Narciarska Live poszukuje
instruktorów narty, snowbord oraz
pracowników serwisu. Kontakt:
601-93-18-46.

ul. 3 maja 46
ul. daszy skiego 8
ul. gra y skiego 2
ul. daszy skiego 8
ul. 3 maja 46
ul. cieszy ska 2

tel. 854-14-73
tel. 854-57-76
tel. 858-71-31
tel. 854-57-76
tel. 854-14-73
tel. 854-21-02

Wieczorem dy ur rozpoczyna si z chwil zamkni cia ostatniej apteki.
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dziesi ć lat temu
Za wyró niaj ce si placówki medyczne uznano ostatnio szpital
w Ustroniu i szpital w Tarnowskich Górach, które tworz Górnol skie Centrum Rehabilitacji „Repty”. Nadanie certyikatu akredytacyjnego miało charakter uroczysty. (...) eby sprawdzić warunki
panuj ce w „Reptach” i ich gotowo ć do otrzymania certyikatu,
na Zawodziu pojawiła si grupa kontrolna, któr tworzyli lekarze,
biolodzy, przedstawiciele zawodów medycznych i zwi zanych z organizacj słu by zdrowia. O ich dociekliwo ci mo e wiadczyć wizyta
w mietniku, rozpruwanie i sprawdzanie worków z odpadami.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Kilkana cie minut po godzinie 19 w niedzielny wieczór 3 pa dziernika ulic Brody do ć niepewnie jechał „maluch”. Ruch o tej
porze jest niewielki. Kieruj cy iatem 126p mieszkaniec Ustronia
przy wje dzie na obwodnic nagle zjechał na lewy pas drogi.
W tym samym czasie z obwodnicy na ul. A Brody skr cała honda
civic. Doszło do zderzenia. Kierowca „malucha” zachowuje si
dziwnie. Nie wiadomo, czy nie odniósł powa nych obra e . Wszystko si wyja nia, gdy na miejscu zjawia si policja i stwierdza, e
kierowca iata 126p jest po prostu pijany. Badanie wykazuje 3,66
i 3,72 prom.
O niektórych aktualnych przedsi wzi ciach, planach i problemach władz miasta mówi burmistrz Jan Szwarc: (...) Przygotowywana jest dokumentacja zadaszenia amiteatru. Obiekt przej ł
Fundusz Górno l ski i zgodnie z wcze niejszymi ustaleniami,
w tym roku miano przyst pić do robót ziemnych. (...) Basen równie
nale y do Funduszu Górno l skiego. W tym roku nie planowano
tam adnych robót. (...) Wiemy, e miasta na takie inwestycje nie
stać i przekazanie w aport basenu i amiteatru Funduszowi Górno l skiemu jest obecnie jedynym wyj ciem.
Zawody rowerów górskich na Równicy „MTB Ustro Tour`99”
były na pewno udan imprez . Dał temu wyraz prezes TRS „Siła”,
starosta cieszy ski Andrzej Georg okre laj c j jako najbardziej
profesjonaln spo ród wszystkich zorganizowanych przez „Sił ”
w tym roku. Równie burmistrz Jan Szwarc chwalił pomysł i organizacj . Zreszt burmistrz był na miejscu i wraz z wicewojewod
Andrzejem Gała ewskim honorował najlepszych na podium. (...)
O planach mówił pomysłodawca i główny organizator zawodów
Krzysztof Wróblewski: „W tym roku zawody nie zostały uj te
w kalendarzu imprez, gdy za pó no zdecydowali my si na organizacj . Chcieliby my, aby w przyszłym roku jedna z edycji Pucharu
Beskidów odbyła si na Równicy.”
(mn)
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FELIETON
Tak sobie my l

Organizacje
pozarz dowe

Mam przed sob broszur wydan przez
Cieszy skie Laboratorium Społecze stwa
Obywatelskiego zatytułowan : „Diagnoza
kondycji społecze stwa obywatelskiego
w powiecie cieszy skim. Raport 2009.”
Znajduje si w nim podsumowanie bada
aktywno ci obywatelskiej przejawiaj cej
si głównie w zakładaniu i działaniu organizacji pozarz dowych a tak e ich współpracy z samorz dami. Przeprowadzone one
zostały w okresie od pa dziernika 2008 roku
do wrze nia 2009.
W „Diagnozie…” znajdujemy nast puj c deinicj organizacji pozarz dowych
w oparciu o Ustaw o po ytku publicznym
i o wolontariacie z roku 2003: „Organizacjami pozarz dowymi s nie b d ce jednostkami sektora inansów publicznych…
i niedziałaj ce w celu osi gni cia zysku,
osoby prawne lub jednostki nieposiadaj ce osobowo ci prawnej utworzone na
podstawie przepisów ustaw. Najcz ciej
spotykan form organizacji pozarz dowej
jest stowarzyszenie… Ponadto do organizacji pozarz dowych zaliczamy fundacje,
organizacje sportowe, parafie, zwi zki
zawodowe, kółka rolnicze itp.”
Działalno ć tych organizacji w znacznej
mierze oparta jest o wolontariat, a wi c

FELIETON
Ekumenizm
Chrze cija skie Stowarzyszenie Ekumeniczne zorganizowało pierwsz konferencj
naukow : „Ko cioły Chrze cija skie - same
o sobie”. O samej konferencji nie b d
pisał. Mog tylko stwierdzić: kto nie był na
wykładach przedstawicieli siedmiu ko ciołów
chrze cija skich, niech ałuje. Mnie po
wysłuchaniu wszystkich wykładów nasun ło
si takie pytanie: „Jaki wpływ na dzisiejsze
nasze ycie miały i nadal maj tradycje poszczególnych ko ciołów chrze cija skich?”
Francuski ilozof i pisarz Andre Malraux
ogłosił, e: „XXI wiek b dzie religijny, albo
nie b dzie go wcale”. Jak si okazało miał
on powiedzieć: „XXI wiek b dzie mistyczny, albo nie b dzie go wcale”. Je eli wiek,
którego min ło ju 8 lat i 9 miesi cy i 2 tygodnie, ma być religijny, to która religia b dzie
miała najwi kszy wpływ na nasze ycie?
A jaka b dzie rola religii chrze cija skiej?
Jaki b dzie wpływ poszczególnych ko ciołów
chrze cija skich?
W ostatnim numerze „Europy”, dodatku
do „Newsweeka”, w wywiadzie z Markiem
C. Taylorem, ameryka skim filozofem,
zatytułowanym „Bóg znikn ł pozostał kapitalizm”, przeczytałem: „W protestantyzmie
od pocz tku tkwiło co , co ułatwiło powstanie dzisiejszego sojuszu neokonserwatywnej
prawicy z religi .... Czy wie pan kto po raz
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społeczne, nieodpłatne działanie jej członków. Przy tym działaj one w ró nych
dziedzinach ycia społecznego. Rozwijaj
wi c działalno ć sportow , kulturaln ,
o wiatow , charytatywn czy religijn .
S szkoł społecznej aktywno ci, bezinteresownym zaanga owaniem na rzecz
lokalnej społeczno ci czy poszczególnych
grup społecznych.
Warunki powstania i rozwoju organizacji
pozarz dowych powstały po zmianach
ustrojowych, a wi c po roku 1989. Od tego
czasu notuje si stały wzrost liczby tych
organizacji, i to zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak powiatowym czy gminnym.
Dla porównania w roku 1995 było takich
organizacji w powiecie cieszy skim – 95,
w roku 2000. – 287, w roku 2005. – 383,
a w roku 2008. – 435. Rosła i wci ro nie
liczba tych organizacji tak e i w Ustroniu. Według najnowszych danych jest ich
w naszym mie cie 59. W ród gmin powiatu
cieszy skiego Ustro zajmuje pod tym
wzgl dem trzecie miejsce, po Cieszynie
– 128 organizacji i Skoczowie – 62.
Znaczna liczba organizacji pozarz dowych w naszym mie cie wiadczy o du ej
aktywno ci społecznej jej mieszka ców.
Jest to tym bardziej widoczne, gdy we miemy pod uwag wska nik liczby mieszka ców przypadaj cych na jedn organizacj
pozarz dow . W skali całego kraju na jedn
tak organizacj przypada rednio 402.
mieszka ców, w województwie l skim
– 504, w powiecie cieszy skim – 395, a w
Ustroniu – 267, a wi c najmniej w całym
powiecie. Inna rzecz, e nie w pełni pokry-

wa si to z liczb osób gotowych przyst pić
do tych organizacji i działać w nich. Tak
deklaracj składa 17% mieszka ców Ustronia wobec przeci tnej 13,6% mieszka ców
l ska Cieszy skiego. Wi cej takich deklaracji składaj mieszka cy Chybia (22%)
i Wisły (21%). W ka dym razie wynika
z tego, e istniej ce b d tworz ce si organizacje maj wci spore mo liwo ci do
pozyskiwania nowych członków.
Zazwyczaj organizacje pozarz dowe nie
s w stanie z własnych rodków wykonać
zamierzonych przez siebie zada . St d szczególnie wa na jest dla nich pomoc ze strony
samorz du. Tym bardziej, e coraz trudniej
o darowizny i dotacje od instytucji i osób prywatnych. W Ustroniu władze samorz dowe
maj pełne zrozumienie dla znaczenia i roli
organizacji pozarz dowych. Spo ród gmin
l ska Cieszy skiego wła nie Ustro przeznacza najwi cej, bo 1,86% bud etu miasta
na pomoc dla organizacji pozarz dowych,
wobec redniej w powiecie wynosz cej
0,82% bud etu poszczególnych gmin.
Zapewne jest w naszym mie cie wła ciwa atmosfera dla działalno ci i rozwoju
organizacji pozarz dowych. Organizacje te
spełniaj znaczn rol w rozwoju i promocji
miasta, w wielu sprawach wspomagaj czy
wr cz zast puj władze pa stwowe i samorz dowe w działalno ci na rzecz obywateli
naszego kraju. Tworz te mo liwo ci i budz ch ć do pracy społecznej dla wspólnego
dobra. Pozostaje wi c yczyć, aby rozwój
tych organizacji trwał nadal i obejmował
swym zasi giem coraz wi cej mieszka ców
naszego miasta.
Jerzy bór

pierwszy u ył wyra enia „ niewidzialna r ka”
w odniesieniu do spraw społecznych? Mark C.
Taylor odpowiada: „Po raz pierwszy u ył go
Jan Kalwin. Niewidzialna r ka w jego uj ciu to
oczywi cie Bóg i jego opatrzno ć. Pierwszymi
prawdziwie współczesnymi my licielami byli
szkoccy protestanci, którzy takie rozumienie
opatrzno ci transponowali na rynek. A potem
w XX wieku Milton Friedman uznał go za
wszechobecny, wszechwiedz cy i wszechmocny. Tak oto kalwi ska teologia stała si
monetarystyczn ekonomi ”.
Jak spotykali my si z naszym koleg
Czesławem Gluz , obecnie starost
cieszy skim, to zwracał si do nas, tymi
słowy: „Co wy katolicy wiecie o szkockich protestantach, o etyce protestanckiej
w kapitalizmie”, daj c nam do zrozumienia,
e wybór kapitalizmu w III Rzeczypospolitej,
to wybór my li protestanckiej, której my
jako katolicy, nigdy nie zrozumiemy. W tym
samym numerze „Europy” znalazł si artykuł
Jamesa K. Galbraitha. ameryka skiego ekonomisty, ( syna Johna K. Galbraitha, jednego
z najwa niejszych ekonomistów XX wieku), „Konserwatyzm - ywa skamielina”,
w którym przeczytałem: „Idea wolnego rynku
panuje jeszcze w rodowisku uniwersyteckim,
w mediach, ale w realnej polityce ju nie.” Co
wi c nam chrze cijanom pozostanie? Nauka
społeczna ko cioła rzymskokatolickiego
z encyklik papie y: Piusa XI „Ouadragesimo Anno”(1931), Jana Pawła II „Laborem
excercens " (1981) i „ Solilicitudo rei socialis”(1987), czy Benedykta XVI „Caritas
in veritate”(2009)? Mo e nauka społeczna

ko ciołów protestanckich, z opublikowanego przez Rad Ko cioła Ewangelickiego
w Niemczech memoriału o gospodarce pt.
„Dobro wspólne a korzy ć własna”(1991), ze
wspólnego stanowiska rzymskokatolickiej
Niemieckiej Konferencji Biskupów oraz
Ko cioła ewangelickiego w Niemczech
dotycz cego sytuacji gospodarczej(1994)
i z odezwy na ten sam temat (1997)?
A je eli, rzeczywi cie XXI wiek ma być
mistyczny?
Ilekroć jestem w ko ciele pw. Marii Magdaleny w Cieszynie, to patrz na wisz cy
w nawie bocznej obraz przedstawiaj cy scen
z Ewangelii w. Łukasza 10, 28-32. - wizyt
Jezusa Chrystusa w domu sióstr Łazarza, gdzie
Maria z wielkim skupieniem przysłuchuje si
nauczaniu Jezusa, a Marta krz ta si po pomieszczeniu i przygotowuje posiłek. Znamy
słowa Jezusa skierowane do Marty, znamy
te tłumaczenie znaczenia tych słów przez
teologów wyzna chrze cija skich, ale mnie
zawsze frapuje pytanie: „Je eli jest tak jak
si naucza, e obie postawy, Marii i Marty s
jednakowo wa ne i stanowi pełni postawy
chrze cija skiej, to dlaczego Jezus jednak
odpowiedział Marcie, e Maria wybrała jej
najlepsz cz stk ?”
Ze słów Jezusa wynika konieczno ć
słuchania Słowa Bo ego. A w Ewangelii
w. Jana 17,22 znajdujemy pro b jedno ci:
Aby byli jedno... Ut unum sint. Dlatego
wła nie ekumenizm mo e obudzić nas duchowo niezale nie od naszych tradycji. Wtedy
rzeczywi cie XXI b dzie mistyczny!
Andrzej Georg
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dobrze zorganizowana gra Siły.

Fot. W. Suchta

czWarTe zWycI STWo
Bez pora ki graj siatkarze ustro skiej
Siły w III lidze siatkówki. W niedziel 11 pa dziernika grali na wyje dzie
w Tychach z GKS Kombudem. Pierwszego
seta 25:21 wygrywa Kombud, ale kolejne
trzy nale ju do Siły. Zdaniem trenera Siły
Zbigniewa Gruszczyka przyczyn pora ki

w pierwszym secie mogła być hala, w której
nasi siatkarze jeszcze nie grali. Musiało wi c
min ć troch czasu, eby przyzwyczaili si
do gry w obiekcie poka nych rozmiarów, bo
taka wła nie jest hala w Tychach. Drugi set
ju zaci ty i siła wygrywa 26:28. W dwóch
kolejnych odsłonach nie ma ju problemu

i nasi siatkarze wygrywaj do 23 i 19. Trener
Z. Gruszczyk chwali przede wszystkim
organizacj gry swego zespołu i twierdzi, e po dwóch setach był ju pewien
wygranej.
Tymczasem pierwsze straty punktowe
w tym sezonie odnotowuje lider tabeli
KS AZS Politechnika l ska Gliwice.
W meczu z Halnym w W gierskiej Górce
wygrywa tylko 3:2 i traci jeden punkt.
Wcze niej podobnie z Halnym punkt straciła Siła w swym pierwszym meczu i obecnie obie dru yny po rozegranych czterech
spotkaniach maj t sam liczb punktów,
t sam liczb wygranych i przegranych
setów, wi c o wszystkim decyduj małe
punkty. W przypadku AZS Gliwice jest
to stosunek 375:322, Siła – 378:332. Tym
samym o siedem małych punktów AZS jest
lepszy i pozostaje na pozycji lidera.
Warto zaznaczyć, e Siła i AZS grały
o jeden mecz mniej ni ich bezpo redni
rywale, gdy otwieraj ce rozgrywki spotkanie AZS – Siła zostało przeniesione na
pó niejszy termin.
W najbli sz sobot o godz. 18 Siła gra
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
nr 2 z dru yn UKS Metalik Radziechowy. Trener Z. Gruszczk martwi si , e,
nie b dzie mógł w tym meczu skorzystac
z wszystkich najlepszych zawodników, ale
ma nadziej , e pozostali wygraj jednak
z ostatni dru yn w tabeli.
Wojsław Suchta
1
2
3
4
5
6
7
8

KS aZS Politechnika l. Gliwice
TRS Siła Ustroń
MOSiR Czechowice-Dziedzice
SV MOSiR Zabrze
SK Górnik Radlin
KS Halny Węgierska Górka
GKS „KOMBUD” Tychy ‘71
UKS Metalik Radziechowy

11
11
10
9
6
2
2
0

Trema

W rod 7 pa dziernika rozgrywki o mistrzostwo województwa rozpocz li juniorzy Mi dzyszkolnego Klubu Sportowego
z Ustronia. Podopieczni trenera Sławomira
Krakowczyka podejmowali w Ustroniu
dru yn GTSiK SiKReT Gliwice. Pierwszego seta nasi młodzi siatkarze wygrywaj do ć szcz liwie, bo przegrywaj c 18:23
ostatecznie set ko czy si wynikiem 25:23.
Niestety dalsza rywalizacja to ju wyra na
przewaga dru yny z Gliwic, która wygrywa kolejne trzy sety do 22, 21, 17. Mimo
wszystko w poczynaniach naszego zespołu
było widać trem , bo technicznie rywalom
nie ust powali.W grupie MKS za przeciwników ma jeszcze dru yny: TS Volley
Rybnik, BBTS Włókniarz Bielsko-Biała,
KS AZS Rafako Racibórz. Nast pny mecz
MKS gra w Bielsku-Białej.
(ws)

z po wi ceniam, ale nieskutecznie.

Fot. W. Suchta
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