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Wielkość może być uznana za wadę irmy, a jakie plusy pan 
widzi?
Znakomita kadra ludzi. Inne mamy oczekiwania wobec lekarza  
w przychodni, w szpitalu, a inne od lekarza w uzdrowisku. Tu 
nawet język musi być inny. Taki delikatniejszy, „sanatoryjny”. 
Czuje się, że personel medyczny i wszyscy inni pracownicy wie-
dzą, dla kogo tu są. Mają świadomość, że od ich postawy, od ich 
kultury, wiedzy, poziomu intelektualnego i zdolności manualnych 
zależy, czy będziemy mieć pacjentów. Czyli jest partner do pracy 
– świetna załoga. Kolejną zaletą są przyciągające gości warunki 
klimatyczne, przyrodnicze. Jest miasto małe, ale jednocześnie 
otwarte i wielkie swoimi walorami. Jest charakterystyczny Zakład 
Przyrodoleczniczy ze swoimi basenami, solankami, z borowina-

opłaty i podatki
W poprzednim numerze pisaliśmy o ostatniej sesji Rady Miasta 

i o przedstawionych sprawozdaniach z minionej kadencji. Na sesji 
podjęto także wiele ważnych uchwał, głównie dotyczących opłat  
i podatków lokalnych w 2011 r. Obrady prowadził przewodniczący 
Rady Miasta Stanisław Malina.

ZMIANY  W  BUDŻECIE
Praktycznie na każdej sesji w minionej kadencji podejmowano 

uchwały korygujące budżet miasta. Nie inaczej było na ostatniej 
sesji.

Radni podjęli uchwałę zmieniającą budżet. Dochody zwiększą 
się o kwotę 386.020 zł, w tym główną pozycją jest rekompensata 
utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od zakła-
dów pracy chronionej – 250.544 zł. Zwiększono budżet po stronie 
wydatków również o 386.020 zł przeznaczając pieniądze na: 
akcję zimową – 250.544 zł,
realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii  
i alkoholizmowi – 90.000 zł,

(cd. na str.2)

Rozmowa z dr. n. med. Kazimierzem Łukawieckim, 
prezesem Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego 

„Ustroń” 

wIelkIe	wyzwaNIe	(2)

o	biegu	legionów	piszemy	na	str.	16.																																																																																																																	 															Fot.	w.	Suchta

(cd. na str.4)
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magazyny z tym słonym to-
warem.
    
W Beskidzkiej Grupie GOPR 
od początku aktywnie działa 
Sekcja Operacyjna „Cieszyn”. 
Skupia kilkudziesięciu ratow-
ników z cieszyńskiego powiatu 
oraz kilka osób ze Śląska. Go-
prowcy pełnią dyżury na więk-
szości stoków narciarskich. 
Można ich spotkać latem, ale 
głównie zimą, m.in. na Stoż-
ku, Soszowie, Cieńkowie, na 
Czantorii i Złotym Groniu.

Dobiega końca budowa dwóch 
rond w Cieszynie. Do końca 
listopada mają być gotowe 
skrzyżowania o ruchu okręż-
nym w dzielnicy Pastwiska. 

Są one znacznie większe od 
oddanych dotąd trzech rond w 
rejonie Starostwa Powiatowe-
go, PKS-u i bazy Pogotowia 
Ratunkowego. Obawy, że tiry 
będą miały kłopoty z wyjaz-
dem w kierunku Katowic, chy-
ba nie znajdą potwierdzenia w 
praktyce. Inwestycję inansuje 
budżet wojewódzki przy udzia-
le miasta Cieszyna.

Zaolziańska gmina Gnojnik 
współpracuje z odległym  
o 250 kilometrów Gnojnikiem 
w woj. małopolskim. Obie 
gminy liczą po około 7 tysięcy 
mieszkańców.  

Od blisko 20 lat przy Wydziale 
Uniwersytetu Śląskiego w Cie-

szynie działa terenowa stacja 
pomiarów zanieczyszczeń 
powietrza atmosferycznego. 
Pomiary są w pełni zautoma-
tyzowane.  

Ochaby wzbogaciły się tej je-
sieni o nowoczesną placówkę 
przedszkolną. Obiekt powstał 
dzięki dotacji unijnej.

Jubileusz 90-lecia działal-
ności świętowała niedaw-
no spółdzielnia PSS Społem 
„Konsum Robotniczy” w Cie-
szynie. Z tej okazji dla by-
łych i obecnych pracowników 
zorganizowano galę w cie-
szyńskim teatrze. PSS trzyma 
się na rynku pomimo sporej 
konkurencji.          (nik) 

Stacja narciarska w Wiśle 
Cieńkowie wzbogaciła się 
ostatnio o wyciąg krzesełko-
wy, co poprawi narciarzom 
komfort korzystania z tego 
popularnego stoku.

Ulica Solna w Cieszynie to pa-
miątka przypominająca czasy, 
kiedy nadolziański gród leżał 
na szlaku, którym z Wieliczki 
wożono sól w głąb Europy. 
Przy Solnej znajdowały się 

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

wIelkIe	wyzwaNIe	(1)
mi, które w takiej ilości i w taki sposób, jaki my tu podajemy, nie 
są spotykane nigdzie indziej. Część hotelowa na przyzwoitym 
poziomie, choć wymagająca nakładów w celu poprawienia kom-
fortu pobytu. 
Sporo mówiono o konieczności pozyskania komercyjnego 
klienta, ale też obawiano się, czy taka działalność nie będzie 
się odbywać kosztem kuracjusza, przyjeżdżającego na skie-

rowanie.
Owszem klient komercyjny jest ważny, ale jako dodatek. Nie 
chcemy tu stwarzać enklawy dla bogatych ludzi, którzy fundują 
sobie odnowę biologiczną. Czujemy jednak bliskość bogatego 
Śląska, jednego z najlepiej rozwiniętych regionów w Polsce, gdzie 
pracuje liczna kadra kierownicza. Będziemy przygotowywać 
ofertę dla tej grupy pracowników. Mamy jednak też wiele pomy-
słów dla kuracjusza kontraktowego. Przyszłość ma rehabilitacja 
onkologiczna, kardiologiczna. Dzięki takiej działalności przy-
wracamy ludzi społeczeństwu, by mogli wrócić na rynek pracy, 
żyć na przyzwoitym poziomie a zarobione pieniądze wydawać 
na przykład w Ustroniu. 
Czy łatwiej będzie zarządzać uzdrowiskiem jako irmą pry-

watną?
Otworzyły się dla nas pewne możliwości, na przykład korzystanie 
z funduszy unijnych, ale też rozwiązały ręce na przykład przy 
procedurach przetargowych. W irmach państwowych przy prze-
targach decydująca jest cena. To kryterium wypacza procedury. Po 
rozstrzygnięciu i wybraniu najtańszej oferty, okazuje się nieraz, że 
wszystkie dodatkowe koszty przewyższają tą najdroższą. U nas 
tak nie będzie. Robimy pełne rozeznanie, a potem krótka decyzja, 
która ma zdynamizować proces zarządzania. Po doświadczeniach 
w sektorze publicznym i samorządowym, bo swego czasu byłem 
również wicestarostą powiatu strzeleckiego, zaczynam doceniać 
możliwość szybkiego podejmowania wyborów. 
Czy łatwiej przedsiębiorstwu będzie się starać o kontrakty  
z Narodowym Funduszem Zdrowia, mając za szefa człowieka, 
który o kontraktach wie wszystko?
Do tej pory było to traktowane bardzo rzetelnie. Pani wiceprezes 
do spraw medycznych to wysokiej klasy specjalista i myślę, że 
poziom będzie co najmniej utrzymany. Postaramy się docierać 
do nowych grup kuracjuszy. I tu się wszystko splata. Polsko-
Amerykańskie Kliniki Serca, działające w wielu miastach Polski, 
stworzyły nową jakość kardiologiczną w naszym kraju na miarę 
Zachodniej Europy, Niemiec, Szwajcarii. W związku z tym po-
wstała nowa grupa pacjentów do wczesnej rehabilitacji. Wtedy 
jest sens podejmowania skutecznego leczenia, kiedy pracuje się 
z pacjentem do trzech tygodni po incydencie. Dzięki Klinikom 
uporaliśmy się z problemem dostępności kardiologii, ale mamy 
jeszcze grupę pacjentów po udarach, dla której nie stworzono 
podobnej oferty. Trzeba myśleć o turnusach psychologicznych, 

o turnusach dla współmałżonków. Przecież na rozwój choroby 
istotnie wpływały czynniki domowe, nawyki, zwyczaje. Trzeba 
leczyć i rehabilitować całą rodzinę. Wczesna rehabilitacja będzie 
naszym oczkiem w głowie. Jesteśmy gotowi obsłużyć trzy, cztery 
razy więcej miejsc niż w tej chwili. Oczywiście ograniczają nas 
możliwości płatnika. W tej kwestii chodzę po ziemi i mam poczu-
cie rzeczywistości, ale będę starał się przekonywać wszystkich, 
jak ważna jest to sprawa, żeby zająć się pacjentem jak najszybciej, 
zanim zapomni różne czynności. Gdy trai do nas wcześnie, czyli 
do miesiąca po udarze to jest szansa skutecznej rehabilitacji. 
Jak pan widzi współpracę z innymi ośrodkami medycznymi 
na Zawodziu oraz samorządem?
Żyjemy w określonej rzeczywistości, w której istnieje konku-
rencja, ale nie ma takiej możliwości, żebyśmy sobie skakali do 
oczu. Na pewno ułożą nam się dobrosąsiedzkie stosunki. Znam 
szpital reumatologiczny, mieszkańcy Opolszczyzny również  
z niego korzystają i mam o nim jak najlepszą opinię. Teren jest 
duży, pacjentów nie brakuje, a zdrowa konkurencja jest potrzebna. 
Jeśli chodzi o samorząd to sprawa jest prosta. Firma znajduje się 
w Ustroniu, więc nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie byli czę-
ścią tej społeczności. Jako zakład pracy, jesteśmy największym 
pracodawcą w mieście i widzę wręcz konieczność współpracy 
z samorządem i uczestniczenia w życiu Ustronia. Nasi kuracjusze 
korzystają z tutejszych sklepów, usług, uczestniczą w imprezach 
kulturalnych, turystycznych i przez to nasze sanatorium jest 
również miastotwórcze. Będąc dyrektorem oddziału NFZ miałem 
dobre stosunki z samorządem. Spotykałem się raz w miesiącu  
z wszystkimi starostami i otwarcie rozmawialiśmy o proble-
mach. Odbyłem spotkania z burmistrzem Ustronia i starostą 
cieszyńskim. Planuję odnowić nasze zawieszone człon-
kostwo w Izbie Gospodarczej, bo prowadzę firmę i muszę 
mieć kontakt z prawdziwym biznesem. Stąd też współpraca  
z Bussiness Center Club, Konfederacją Pracodawców Polskich. 
Ze swej strony oczekiwałbym wsparcia i takiego dobrego klimatu 
wokół naszej irmy. 
Co powinno się znaleźć w pana notce biograicznej?
Mam 60 lat, trzy fakultety na koncie, doktorat i ciągle lubię 
środowisko akademickie. Pracuję jako adiunkt na Politechnice 
Opolskiej na wydziale wychowania izycznego i izjoterapii.  
W tej chwili prowadzę 36 studentów, którzy piszą u mnie pracę 
magisterską. Nie rezygnuję z tej pracy, bo daje mi dużo satys-
fakcji, a nie koliduje z obowiązkami prezesa. Dużo publikuję 
i mam już pomysł na następny artykuł. Kusi mnie naukowe 
opracowanie ankiet pacjentów, oceniających poziom usług  
w naszym sanatorium. Na stałe mieszkam w Strzelcach 
Opolskich, jestem szczęśliwym mężem, ojcem dwójki do-
rosłych dzieci. Syn i synowa są lekarzami, córka pracuje 
w szpitalu. Mam wiele pasji. Kocham muzykę, gram na 
gitarze. Kiedyś zajmowałem się profesjonalnie sportem,  
a moją ulubioną dyscypliną, którą również uprawiałem, jest boks. 
Teraz tylko kibicuję. 
Dziekuję za rozmowę.              Rozmawiała: Monika Niemiec 

(cd. ze str. 1)
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NA  ślUBNYM  KoBIERCU  StANęlI
Justyna Pyra z Ustronia i Adam Chowaniak z Ustronia

Agnieszka Milaniuk z Ustronia i Rafał Dróżdż ze Skoczowa

1 XI 2010 r.
Jak co roku w ten dzień strażnicy 
patrolowali tereny wokół ustroń-
skich cmentarzy.
2 XI 2010 r.
Interwencja na jednej z posesji 
przy ul. Traugutta w sprawie roz-
wianych przez wiatr śmieci z placu 
budowy. Zostały posprzątane za-
raz po wizycie strażników.
2 XI 2010 r.
Interweniowano na ul. Nadrzecz-
nej w sprawie utrudnień w ruchu 
spowodowanych składowaniem 
ściętych gałęzi na drodze dojazdo-
wej do posesji. Przeszkoda została 
usunięta. 
4 XI 2010 r.
Interweniowano w parku za MDK 
„Prażakówka”, gdzie spokój za-
kłócała nietrzeźwa kobieta. Straż-
nicy przewieźli ją do domu.
5 XI 2010 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia inter-
weniowano w sprawie wilczura 
biegającego po ul. Szerokiej. Usta-
lono właściciela psa i ukarano go 
mandatem w wys. 200 zł. Okazało 
się, że wcześniej strażnicy nakaza-
li mu zaprowadzenie porządku na 

26 X 2010 r.
O godz. 14 personel sklepu Lidl 
zatrzymał mieszkańca Ustronia, 
który próbował ukraść pistacje 
kalifornijskie.
26 X 2010 r.
O godz. 15.25 personel sklepu 
Lidl zatrzymał mieszkańca Biel-
ska-Białej, próbującego ukraść 
czekoladki Ferrero oraz maszynki 
do golenia Gillete.
28 X 2010 r.
O godz. 11.30 personel sklepu Lidl 
zatrzymał mieszkańca Ustronia, 
który próbował ukraść masło, 
pastę do zębów i żarówki.

29 X 2010 r.
W godz. 8.30-10.30 z dwóch pokoi 
w szpitalu na Zawodziu skradziono 
telefony komórkowe.
31 X 2010 r. 
W godz. 13.00-13.30 z pokoju 
w sanatorium na Zawodziu skra-
dziono torebkę z dokumentami na 
szkodę mieszkanki Żarnowca.
1 XI 2010 r. 
O godz. 15.20 na ul. Polańskiej 
zatrzymano mieszkańca Ustronia 
kierującego rowerem w stanie 
nietrzeźwym – 1,54 mg alkoholu 
we krwi czyli ok. 3 prom. 
1 XI 2010 r. 
O godz. 22 na ul. 3 Maja czte-
rech chuliganów wybiło szyby 
w audi zaparkowanym przy ul. 
3 Maja. 

Józef Wróblewski  lat 83  ul. Ślepa 48
Zoia Sikora   lat 82  ul. M. Konopnickiej 36/1
Józefa Chrapek  lat 59  ul. Zabytkowa 2

CI, KtóRZY oD NAS oDESZlI:

PolICJA  tel. 856 38 10

tel. 854 34 83, 604 55 83 21

*    *    *

posesji, czego nie zrobił. Został 
więc ukarany drugim mandatem 
w wys. 100 zł. 
5 XI �0�0 r.
W trakcie patrolu ulicą Nadrzecz-
ną zauważono palące się runo 
leśne na długości kilkudziesięciu 
metrów. Wezwano straż pożarną, 
która ugasiła ogień. 
5 XI 2010 r.
Pomagano straży pożarnej w trak-
cie wycinania połamanych gałęzi 
na ul. Leczniczej. 
5 XI 2010 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia inter-
weniowano w Polanie, gdzie na 
wale rzeki Wisły zaparkowany 
był samochód. Kierowcę ukarano 
mandatem w wys. 50 zł.
6 XI 2010 r. 
Zabezpieczanie trasy Biegu Le-
gionów.                      (mn) 

BEZPŁAtNE BADANIA
20 listopada (sobota) w Laboratorium na ul. Stawowej 2A,  

w Ustroniu w godz. 7.00-11.00 odbędzie się Dzień Otwarty w La-
boratorium Med-Lab-Suchanek i Akcja Proilaktyczna: Bezpłatne 
Badanie Morfologii Krwi. Badanie morfologii krwi pozwala na 
wykrycie wielu chorób m. in. niedokrwistości, stanów zapalnych 
czy nowotworów. Pracownicy Laboratorium - diagności labo-
ratoryjni będą udzielać bezpłatnych informacji na temat badań 
laboratoryjnych oraz konsultować wyniki badań. Przyświeca nam 
motto: „Kropla krwi powie więcej o Twoim zdrowiu niż Twoje 
dobre samopoczucie”

zapraszam na zimową 
wymianę i serwis 

opon
Badanie jakości płynu  

chłodniczego i hamulcowego.

gratis!
auto serwis

Leszek Kąkol
ul. skoczowska 9, ustroń

tel. 33 854-25-48, 608-574-642.

WIECZóR PoEZJI WANDY MIDER 
Klub Literacki „Nadolzie” przy Zarządzie Głównym Macierzy 

Ziemi Cieszyńskiej organizuje wieczór poezji Wandy Mider, 
który odbędzie się we wtorek 16 listopada 2010 r. o godz. 16.00 
w siedzibie M.Z.C. w Cieszynie przy ul. Stalmacha 14. W pro-
gramie: - wiersze w interpretacji autorki, Marii Nowak, Teresy 
Waszut i Elżbiety Sikory - oprawa muzyczna w wykonaniu 
Bronisława Midera.

SCHODY

MEBLE

RENOWACJE

kompleksowe usługi stolarskie
Kozakowice Górne, ul. Biała 9tel. 606 680 991

mail.schobud@op.pl

SLD
Kandydaci do Samorządu Województwa Śląskiego, 
Rady Powiatu Cieszyńskiego i Rady Miasta Ustroń 
zapraszają na spotkanie z mieszkańcami Ustronia 

17 XI o godz. 17.00 
do MDK „Prażakówka”.

ZAKŁAD PoGRZEBoWY
leszek Kubień

biuro czynne:  pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom. 0 502 715 339

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

*    *    *

PRoMoCJA KAlENDARZA UStRońSKIEGo
Urząd Miasta w Ustroniu i Muzeum Ustrońskie zapraszają na 

promocję „Kalendarza Ustrońskiego” na 2011 r., która odbędzie 
się w Muzeum w sobotę 20 listopada o godz. 15.00. Kalendarz 
zaprezentuje dr Grażyna Kubica-Heller, rodem z Ustronia, 
pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,  
a w wirtualną podróż po Islandii zabierze uczestników spotkania 
ustronianka Katarzyna Hussar. 

*    *    *

11 lIStoPADA
Tradycyjnie 11 listopada społeczność Ustronia uczci Święto 

Niepodległości. Obchody zaczną się o godz. 10.30 nabożeństwem 
ekumenicznym w kościele ewangelicko-augsburskim Apostoła 
Jakuba. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerują ulicami 
miasta pod Pomnik Pamięci Narodowej przy Rynku, gdzie wezmą 
udział w uroczystości patriotycznej i złożeniu kwiatów.

*    *    *
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wypłacenie odszkodowania dla Przedszko-
la nr 7 – 8.581 zł,
wydatki nowej jednostki budżetowej Ga-
zety Ustrońskiej – 36.895 zł.

PoDAtKI  I  oPŁAtY
Radni przyjęli cały pakiet uchwał do-

tyczących opłat i podatków lokalnych. 
Burmistrz Ireneusz Szarzec mówił, że 
zdecydowano się przedstawić radnym 
propozycje uchwał, gdyż znane są już 
stawki podatków określone przez ministra 
inansów. W przypadku podatku od nie-
ruchomości w Ustroniu będzie on mieścił 
się w stawkach z roku ubiegłego. Wzrosty 
podatków wahają się w granicach 3%. 
Nigdzie nie przekroczono stawek mak-
symalnych z obecnego roku. Utrzymano 
stawki na budynki mieszkalne garaże  
i budynki gospodarcze. Rodzi to oczywi-
ście określone skutki dla budżetu miasta. 
Zysk szacuje się w granicach 328.000 zł, 
przy budżecie przekraczającym 50 mln zł. 
Zastosowano zwolnienia od podatków tak 
jak w latach ubiegłych. Do 3 zł rośnie opła-
ta uzdrowiskowa. Tu burmistrz podkreślił, 

że dotacja uzdrowiskowa jest ściśle zwią-
zana z wpływami z opłaty uzdrowiskowej. 
Podatek od środków transportowych doty-
czy samochodów ciężarowych i pozostaje 
na poziomie tego roku. Przedsiębiorcy  
w związku z kryzysem znajdują się w trud-
nej sytuacji, więc podnoszenie podatku nie 
byłoby właściwym krokiem.

Naczelnik Wydziału Mieszkaniowego 
Michał Kozłowski mówił o wzroście 
opłaty targowej. Opłata ta w Ustroniu była 
niska, gdyż najpierw handlujący spoty-
kali się z niedogodnościami związanymi  
z remontem ul. Ks. Kojzara, następnie  
w związku z remontem targowiska.  
W 2011 r. opłata ta wynosić będzie 30 zł  
w dzień targowy co jest i tak niższą opłatą 
niż w okolicznych gminach - Wiśle, Bren-
nej czy Skoczowie. Opłata rośnie o 15%.

Radni podjęli uchwały o wysokości po-
datku od nieruchomości, rolnego, zwolnień 
od podatku rolnego, opłacie uzdrowisko-
wej, podatku od środków transportowych, 
stawek opłaty targowej.

Zatwierdzono taryfę za zbiorowe odpro-

opłaty  i  podatki
(cd. ze str. 1)

wadzanie ścieków w wysokości 4,43 zł 
netto dla wszystkich odbiorców. Określono 
też górne stawki opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za odbiera-
nie odpadów komunalnych, opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych.

ZASŁUŻENI  DlA  MIAStA
W związku z obchodzonym jubileuszem 

90-lecia Powszechnej Spółdzielni Spo-
żywców „Społem” radni podjęli uchwałę  
o nadaniu wyróżnienia „Za zasługi dla mia-
sta Ustronia”  zasłużonym członkom spół-
dzielni: Cecylii Albrewczyńskiej, Marii 
Bujas, Łucji Chwastek, Mirosławie Lorek, 
Stanisławowi Pilchowi, Krzysztofowi To-
maszko, Teresie Witoszek, Władysławowi 
Lorkowi, Marii Mazur, Marii Nowak.

INNE  UCHWAŁY
Podjęto także m.in. uchwały dotyczą-

ce:
Programu współpracy z organizacjami  

i pozarządowymi.
Określenia liczby nowych licencji na 

taksówki. W 2011 r. zostanie wydanych 5 
nowych licencji. 

Aktualizacji granic obwodów szkół 
podstawowych i gimnazjów.

Wyborów uzupełniających do Młodzie-
żowej Rady Miasta.     Wojsław Suchta 

dwa		lISy

NomINowaNI

W środę 3 listopada w dzień św. Huberta 
odbyło się tradycyjne polowanie ustroń-
skiego koła łowieckiego „Jelenica”. Polo-
wanie z całym ceremoniałem rozpoczęto 
w Dobce, a potem z nagonką polowano 
na zboczach Orłowej i Bukowej oraz pod 
Czantorią. Jak mówi prezes ustrońskich 
myśliwych Henryk Chowaniok tego dnia 
Hubert nie darzył i upolowano tylko dwa 
lisy, choć plany były o wiele ambitniejsze. 
Liczono na jelenie, dziki, zające.

- Były jelenie, kapitalne byki, ale nie 
do odstrzału. Były też młode byki szpi-
czaki, też nie do odstrzału – mówi prezes 
Henryk Chowaniok. – Lisy strzelono pod 
Czantorią. W Dobce był widoczny lis, ale 
nie można było strzelić, bo szedł na my-
śliwych. Bezpieczeństwo na pierwszym 
miejscu, a potem polowanie.             (ws)

Ustroń coraz częściej kojarzony jest 
z turystyką rowerową. Wiele w tym za-
sługi prezesa Stowarzyszenia Promocji  
i Rozwoju Ustronia Andrzeja Nowińskie-
go. Ostatnio organizowane przez niego 
imprezy cyklu MTB Beskidy otrzymały 
nominację Śląskiej Organizacji Tury-
stycznej do konkursu na najlepszy produkt 
turystyczny. MTB Beskidy zwycięży-
ło na Śląsku i zostało nominowane do 
etapu ogólnopolskiego. Oferta została 
doceniona przez ekspertów branżowych.  
Podkreślano, że nasze miasto jest przyja-
zne rowerzystom. A jak widać na zdjęciu 
rowerzystów w Ustroniu nie brakuje nawet 
w listopadzie.                                     (ws) 
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o wyborach samorządowych mówi 
burmistrz	Ireneusz	Szarzec.

*    *    *

Zdaniem 
Burmistrza

Przed nami gorący czas kampanii i wy-
borów. Zwrócić trzeba uwagę na to, że od 
1999 r. funkcjonują trzy szczeble samorzą-
du i do nich odbywają się wybory. Razem 
z wyborami do rad gmin oraz wójtów, 
burmistrzów i prezydentów wybieramy 
również swoich przedstawicieli do rady 
powiatu i sejmiku śląskiego. 

Dwa szczeble samorządu, czyli po-
wiatowy i wojewódzki powstały jako 
konsekwencja decentralizacji państwa. 
Na rzecz tych organów samorządu prze-
szły konkretne zadania. W codziennym 
życiu mieszkańców najwięcej spraw jest 
związanych z funkcjonowaniem gmin. 
Niemniej gminy nie są eksterytorialne  
i na ich obszarze funkcjonuje infrastruktura  
i instytucje bezpośrednio podległe władzom 
powiatu lub województwa. W Ustroniu jest 
podobnie i stąd niezmiernie ważne, by nasi 
przedstawiciele wybierani demokratycznie 
do samorządu powiatowego i wojewódz-
kiego mieli na szczególnej uwadze nasze 
lokalne problemy. Z różnych badań wyni-
ka, że w świadomości społecznej wybory 
do sejmiku i rad powiatu są jakby mniej 
ważne od wyborów w gminach.

Tymczasem wyborcy mają takie same 
prawa wobec swoich przedstawicieli  
w gminie, powiecie czy województwie. 
Dlatego niezmiernie istotne jest, by na 
listach wyborczych szukać ludzi dobrze 
reprezentujących swe środowiska lokalne, 
co do których mamy pewność, że o nas nie 
zapomną pełniąc funkcje publiczne.

Zarówno do rady powiatu jak i do sej-
miku wybory odbywają się według ordy-
nacji proporcjonalnej. Każdy ma tylko 
jeden głos, stąd niezmiernie istotne jak 
go wykorzystamy. Miejmy pewność, że w 
przypadku jakichś problemów do naszego 
przedstawiciela będziemy mogli się udać, 
a on wesprze nasze działania. 

Niestety w wyborach do rady powia-
tu okręgi wyborcze nie pokrywają się  
z granicami gmin. My głosować będziemy  
w okręgu obejmującym dwie gminy - 
Ustroń i Brenną. Jest to o tyle trudne, że 
przy wyborach proporcjonalnych wchodzi 
do rady powiatu czterech kandydatów, 
przy czym  nie jest z góry powiedziane, 
że ma być dwóch kandydatów z Ustronia 
i dwóch z Brennej. Wszystko okaże się 
po przeliczeniu głosów. Dodać należy, że  
w wyborach proporcjonalnych rozdrobnie-
nie głosów może prowadzić do zupełnie 
nieoczekiwanych wyników. Aby podkreślić 
moc ustrońskiego elektoratu, bardzo ważne 
jest, by jak najwięcej mieszkańców naszego 
miasta głosowało na swych przedstawicieli. 
Chcielibyśmy widzieć w radzie powiatu czy 
sejmiku radnych reprezentujących nasze 
miasto i dbających o jego interesy.   
                Notował: (ws) 

NIe		tylko		do		rady		mIaSta
Miejsc w radzie powiatu cieszyńskiego 

jest 15. Wejdą do niej kandydaci z 7 okrę-
gów wyborczych, tworzonych przez jedną 
lub dwie gminy. Ustroń razem z Brenną 
tworzy okręg 6. 

Ustronianie i brennianie będą głosować 
na jedną z 6 list wyborczych, wskazując 
jednego z 40 kandydatów. Swoje poparcie 
wyraża się postawieniem krzyżyka z lewej 
strony nazwiska. Na listach występują 
obok siebie osoby kandydujące z nasze-
go miasta i z miejscowości za Równicą. 
Chcąc mieć mocną reprezentację w ra-
dzie powiatu, wybierajmy mieszkańców 
Ustronia. 

W rozdziale 21, artykuł 34, punkt 1, 2, 
3 ordynacji do rad mowa jest o podziale 
mandatów w wyborach do rad powiatów. 
Dokonuje się go proporcjonalnie do łącz-
nej liczby ważnie oddanych głosów na 
kandydatów danej listy. W podziale tym 
uczestniczą jednak tylko listy, na które 
w skali powiatu zagłosowało co najmniej 
5% wyborców. W przypadku grup list jest 
to 10%. 

Wybory do rady powiatu przypominają 
bardziej parlamentarne niż do rad gmin. 
O wejściu naszego kandydata do rady 
będzie decydować nie tylko liczba głosów 
na niego oddana, ale również liczba gło-
sów oddanych w okręgu na listę, z której 
startuje. Liczenie głosów jest dość skom-
plikowane. Określa je rozdział 26, artykuł 
151, punkt 1 ordynacji. Czytamy w nim 
m.in.: „liczbę głosów ważnie oddanych 
na każdą z list albo grupę list w okręgu 
wyborczym dzieli się kolejno przez 1; 2; 
3; 4; 5 i dalsze kolejne liczby, aż do chwili, 

gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów 
da się uszeregować tyle kolejno najwięk-
szych liczb, ile wynosi liczba mandatów 
do rozdzielenia między listy lub grupy 
list; każdej liście lub grupie list przyznaje 
się tyle mandatów, ile spośród ustalonego  
w powyższy sposób szeregu ilorazów przy-
pada jej liczb kolejno największych.”

Podobne zasady obowiązują przy wybo-
rach do sejmiku województwa. Tu również 
obowiązują progi wyborcze w wys. 5% 
dla list i 10% dla grup list. Województwo 
podzielone jest na okręgi. Jeden okręg 
najczęściej tworzy jeden powiat, chyba, 
że przypada nań mniej niż 5 mandatów. 
Wtedy można łączyć powiaty. Mieszkań-
cy Ustronia głosować będą w okręgu 1, 
obejmującym miasto na prawach powiatu: 
Bielsko-Biała oraz powiaty: bielski, cie-
szyński i żywiecki. Zdecydujemy o obsa-
dzie 7 miejsc w sejmiku. Wszystkich jest 
48, a ubiega się o nie 1049 kandydatów, 
reprezentujących 23 komitety wyborcze. 
Wynika z tego, że jest 22 kandydatów na 
jedno miejsce. W 2002 roku było to 1107 
osób, w 2006 roku 933. Urząd Marszał-
kowski podaje, że są cztery osoby chętne 
zostać radnym sejmiku śląskiego, mające 
powyżej 80 lat, najstarszy kandydat ma 85 
lat i startuje w Częstochowie. Sześcioro 
najmłodszych kandydatów w tym roku 
skończyło 18 lat. Średnia wieku wynosi 
44 lata. Najwięcej, bo 133 osoby, chce 
zostać radnymi w Katowicach. Wśród 
1049 kandydatów jest tylko 311 kobiet. 
To jedynie 29,6% wszystkich startujących 
w wyborach.                 Monika Niemiec

przy pełnej sali widowiskowej Mdk „prażakówka” po raz 11 zagrał w naszym mieście 
światowej sławy pianista jazzowy rodem z Ustronia adam Makowicz. Cały dochód z kon-
certu artysta przeznaczył tradycyjnie na towarzystwo opieki nad Niepełnosprawnymi, 
które prowadzi ośrodek dla dzieci w Nierodzimiu. Na repertuar tegorocznego recitalu 
składały się przede wszystkim utwory Chopina, jako że rok 2010 poświęcony jest pamięci 
wybitnego kompozytora. Na koniec z okazji 70. rocznicy urodzin mistrz otrzymał obraz 
wykonany przez podopiecznych ośrodka dla niepełnosprawnych, a cała publiczność 
zaśpiewała mu piosenkę „Sto lat”. improwizacja jubilata na jej temat była ostatnim bisem 	
i zwieńczeniem wieczoru.                                                                                     Fot.	w.	Suchta	

(kandydaci na stronie 10)
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Wiele osób postrzega starostę głównie poprzez pełnienie 
przez niego funkcji reprezentacyjnych. Czy poza przecina-

niem wstęg, uroczystymi przemówieniami udaje się jeszcze 
coś zrobić?
Rozumiem, że to pytanie prowokacyjne. Obowiązki reprezen-
tacyjne to minimalna część zajęć starosty. Oczywiście starosta 
reprezentuje powiat i dlatego powinien być tam, gdzie się coś 
dobrego dzieje. Zajmuje to niewielką część czasu, a przeważnie 
w weekendy. 
to na czym polega bycie starostą?
Przede wszystkim to ciężka praca i mówię to bez kokieterii. Praca 
przez siedem dni w tygodniu. Pojmuję swoją rolę jako połączenie 
menedżera i urzędnika. To trudne, ale bez tego powiat stałby  
w miejscu. Myślę, że swoimi działaniami przez ostatnie trzy lata 
udowodniłem możliwość takiego połączenia. To także kwestia 
wizji przyszłości, bo skupianie się wyłącznie na sprawach bieżą-
cych prowadzi do zastoju. Starostwo to wydziały typowo urzęd-
nicze, ale także wydziały nakierowane na strategiczny rozwój. 
To trzeba łączyć i na tym powinna polegać rola starosty. 
Starosta nie działa w próżni i często takie spotkania np. poli-
tyczne mogą pomagać w załatwianiu konkretnych spraw.
To prawda. Staram się to łączyć, ale często brakuje mi czasu. 
Większość starostów ma od lat ukształtowane zaplecze politycz-
ne, mają ludzi, z którymi współpracują od dawna. Ja zostając 
starostą nie przyniosłem iluś tam ludzi w teczkach. Opierałem 
się na tym co zastałem. Natomiast nie byłoby takich efektów 
inansowych i inwestycyjnych bez wielu spotkań i kontaktów. 
Proszę pamiętać, że za wszystkimi dokonaniami stali wspaniali 
ludzie, którzy mnie wspierali. Często są to nazwiska z pierwszych 
stron gazet. Jestem też członkiem różnych gremiów i starałem 
się to  wykorzystać dla naszego powiatu. 
tak się utarło w powiecie cieszyńskim, że poprzedni starosto-

wie, czy też radni, na wszystko mieli jedno wytłumaczenie: 
Nie ma pieniędzy na szkoły i drogi, bo budujemy szpital. Czy 
budowa szpitala to nadal taka bezpieczna wymówka?
Była taka atmosfera. Ale przecież ten szpital stał. Część diagno-
styczno-zabiegowa, której budowę doprowadziliśmy do końca 
i stopniowo ją wyposażamy, stała od 1990 r. Leżałem w tym 
szpitalu i wiem, że w nowych salach hulał wiatr. Nie widziano 
możliwości zakończenia budowy pawilonu diagnostyczno-zabie-
gowego. Nakłady, które ponoszono nie miały dla szpitala więk-
szego znaczenia. To była kroplówka, utrzymywanie przy życiu. 
Przecież to potężne powierzchnie. Sam pawilon diagnostyczno-
zabiegowy to 13.500 m2. Przez ostatnie trzy lata pozyskaliśmy 
blisko 45 milionów złotych dla szpitala.
A jak się te pieniądze pozyskuje?
Trzeba napisać dobry wniosek, chodzić za sprawą i pilnować. 
Pomogły trochę konkursy na środki europejskie, ale przecież 
termomodernizację zrobiono nie z tych środków. Przestrzegano 

zmIeNIam		powIat

mnie, bym nie zajmował się szpitalem, bo to kamień u szyi, jak 
ktoś to obrazowo określił. Zostając starostą powiedziałem, że 
przychodzę z poczuciem pełnej odpowiedzialności za wszystko 
w powiecie. Wcześniej szpital, to była sprawa dyrekcji szpitala, 
domy pomocy społecznej, to sprawa ich dyrektorów. Tu koniecz-
na była zmiana sposobu myślenia. Udało się też wiele zmienić, 
gdy pracownicy szpitala zobaczyli, że jest na to szansa. Wielu 
zrozumiało, że stanie w miejscu to równia pochyła, a tego się 
nie zauważa do momentu powolnego zjazdu w dół, gdy już nie 
ma czego ratować. Udało się i jest to też duża zasługa dyrekcji 
szpitala. Trzeba być konsekwentnym, stanowczym i nie bać się 
decyzji. Wtedy przychodzą efekty.
Z okazji kończącej się kadencji samorządu w Ustroniu wyda-

no sprawozdania burmistrza i przewodniczącego Rady Mia-

sta. Podkreśla się w nich dobrą współpracę z powiatem. Czy 
na tym zaważyła wcześniejsza praca w UM w Ustroniu?
Z pewnością tak. Ale ta współpraca równie dobrze układa się 
z pozostałymi gminami powiatu. Wyrazem tego jest powsta-
nie Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, na 
którego przewodniczącego zostałem wybrany jednogłośnie. 
Włodarze gmin i miast zobaczyli, że powiat może pełnić rolę 
koordynującą. Gdy zostałem starostą raczej nie było współpracy 
z gminami. Pierwsze co zrobiłem, to zaprosiłem burmistrzów  
i wójtów. Dwa pierwsze spotkania były ciężkie. Wcześniej po-
wiat postrzegałem z perspektywy gminy i wiem, że czasami nie 
był traktowany po partnersku. Prawdą jest, że nadal wszystko co 
podstawowe odbywa się na poziomie gminy. Myślę jednak, że 
powiat już udowodnił swe znaczenie i potrzebę istnienia takiej 
struktury. W sprawach ponadlokalnych gminy miałyby kłopoty, 
co np. dotyczy inwestycji drogowych. Żeby zobrazować skalę 
wzrostu znaczenia powiatu w ostatnich trzech latach można 
posłużyć się liczbami. Na początku kadencji budżet powiatu 
to 126 milionów złotych. Obecnie jest to około 200 milionów. 
Nie kryję, że do tego przyczyniły się środki unijne, ale trzeba 
było je pozyskać. 
Jeden z poprzednich starostów opowiadał, jak to on będzie 
pozyskiwał fundusze unijne. Szybko się przekonał, że raczej 
nie ma szans.
Bo to nie jest takie proste. Na sam szpital z budżetu centralnego, 
Urzędu Marszałkowskiego pozyskaliśmy 25 mln zł i to w cza-
sach kryzysu, gdy innym cięto wydatki. A wracając do pytania 
o stosunki z ludźmi mogącymi pomóc, to w tej sprawie należy 
wymienić przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerze-
go Buzka. W innych sprawach pomagał Jan Olbrycht i wielu 
innych dobrych sprzymierzeńców. Szukam wsparcia w bardzo 
wielu miejscach.
W kampanii na radnego powiatowego sporo mówiono  
o edukacji. tymczasem mijają cztery lata, a szkoły średnie  
z naszego powiatu nadal nie są w polskiej czołówce. 
Rankingi nie oddają sytuacji faktycznej. Mieliśmy przecież  
najlepiej zdane matury w województwie śląskim. Ta kadencja 
to także duże inwestycje w sferze edukacyjnej. Nad tym czu-
wała bardzo dobra Komisja Edukacji Rady Powiatu. Ukłony 
należą się jej Przewodniczącej Radnej Emilii Czembor, która 
z żelazną konsekwencją forsowała sprawy edukacji. Znacząco 
poprawiła się infrastruktura sportowa. Sprawy edukacji to też 
plus mijającej kadencji.
A jakie są minusy?
Patrząc na Ustroń to mamy sprawę skrzyżowania w Nierodzimiu. 
Nie leży to w kompetencji starostwa, ale o tej sprawie stale gdzieś 
trzeba przypominać. Cieszę się, że powstają ekrany na os. Man-
hatan.  Zakładam też, że szpital w Cieszynie będzie w jednym 
miejscu. Niestety dziś brakuje środków na przeniesienie czterech 
oddziałów od Sióstr Elżbietanek do budynków ZZOZ na ulicy 
Bielskiej . A generalnym sukcesem jest to, że ludzie zarządzający 
powiatem i jego instytucjami zmienili sposób myślenia.
A jak ludzie zobaczyli podczas tour de Pologne ziemię cie-

szyńską z helikoptera, to byli oczarowani.
Indywidualna zaradność ludzi i ich pracowitość są wspania-
łe. I o to mi chodzi, by te najlepsze cechy wyzwolić również  
w działaniach instytucji publicznych.  Dajmy ludziom szansę na 
pokazanie swojej inicjatywy, na funkcjonowanie w tym, co nazy-
wamy społeczeństwem obywatelskim. Do tego będę dążył.
Dziękuję za rozmowę.               Rozmawiał: Wojsław Suchta

Rozmowa ze starostą cieszyńskim
Czesławem Gluzą

j. Buzek i Cz. gluza na dożynkach w Ustroniu.     Fot. H. Cieślar



11 listopada 2010 r.   Gazeta Ustrońska   7

osp Zarząd oSp polana 

zaprasza na tradyCyjNe świNioBiCie
które odbędzie się 

20	XI	o	godz.	19.00	w	remizie
Rezerwacja miejsc tel.: 

oSp 33 854 22 60, 661 381366 lub 605 896 905.

Przypominamy spotkanie zimowe w plenerze ustrońskich 
wiciowców z lat 40. na tle skoczni narciarskiej na Zawodziu. 
Siedzą: Ludwik Podżorny, Elżbieta Świeży (Gogółka), stoją  

Skup aut 
starych, zgniłych,

uszkodzonych
518-201-189

Skup złomu
metali kolorowych, itp.

602-221-848

SKLEP  U  „PAKUŁKI” 

Ustroń Hermanice, ul. Skoczowska 23

DDREWNO PODPAŁOWE, KOMINKOWE, 
BRYKIET, WĘGIEL GROSZEK,

ŁUPEK GRANITOWY, ART. METALOWE,
PLASTIK, SZKŁO, SÓL, 

SÓL Z PIASKIEM-DROGOWA, ITP.

33 854-47-10

w pierwszym rzędzie: Halina Kojma, Adolf Lipowczan, Helena 
Wacławik (Lipowczan), Marta Wantulok (Hudzieczek), Helena 
Sztwiertnia (Sikora), Anna Śliwka, Janina Kołder (Gogółka), 
Emilia Sztwiertnia (Gibiec), stoją w drugim rzędzie: Paweł Go-
gółka, Wanda Kozieł (Przeczek), NN, Emilia Zabystrzan (Sikora), 
Emilia Poloczek (Drózd), NN, Oldrzych Sikora. Więcej fotograii 
zbiorowych zamieszczono w „Kalendarzu Ustrońskim” na 2011 
rok, który już za tydzień będzie do nabycia. Muzeum Ustrońskie 
zaprasza na jego promocję w sobotę 20 listopada o godz. 15.00.

                                                                    lidia Szkaradnik

REStAURACJA  „Allo Allo” 
przyjmuje zapisy na domowe 

CIAStECZKA  śWIątECZNE 

w cenie 45 zł / kg
Zamówienia prosimy składać w restauracji do 30.11.2010 r.

tel. 601-668-238

mam	taleNt	w	G-2
Co roku, kiedy zbliża się amerykańskie święto Halloween,  

w Gimnazjum nr 2 w Ustroniu odbywa się konkurs z języka angiel-
skiego - ENGLISH CULTURE CONTEST. Dzięki uprzejmości 
dyrekcji MDK Prażakówka w zabawie 19 października mogła 
uczestniczyć cała szkoła, ponieważ gala odbywała się na deskach 
sali widowiskowej, na której to młodzi artyści prezentowali swoje 
aktorskie, językowe i niejednokrotnie muzyczne talenty. Wysoki 
poziom tegorocznych scenicznych „talentów” komentowany był 
często przez znane trio z telewizyjnego programu MAM TALENT. 
Niestety pomimo wygórowanego poziomu sztuki aktorskiej 
oraz doskonale przygotowanych anglojęzycznych zabawnych 
dialogów  naszych uczestników w inałowym odcinku progra-
mu nie zobaczymy… stało się tak tylko i wyłącznie dlatego, że 
w role Małgosi, Agnieszki i Kuby wcielił się szkolny kabaret 
„Szczukersi”. Prawdziwe jury tegorocznego konkursu zgodnie 
stwierdziło, że perfekcyjnie przygotowane scenki prezentujące 
kulturę krajów anglojęzycznych miałyby z pewnością dużą 
szansę powodzenia w autentycznym telewizyjnym programie. 
W tym roku tytuł Freshmen of the Year 2010 wywalczyła klasa 
1C prezentująca w ciekawy i zabawny sposób kulturę USA, tytuł 
Juniors of the Year 2010 przypadł klasie 2D, która przeniosła 
widzów w książkowy świat Harrego Pottera i do zielonej Irlandii, 
a tytuł Seniors of the Year 2010 wywalczyła klasa 3A prezen-
tująca w jakże ujmujący sposób Mariolkę w brytyjskim biurze 
pośrednictwa pracy. Zwycięskie tytuły okazały się jednak mniej 
istotne od dobrej zabawy i wspólnej integracji, bo to wydaje się 
być nieco nawet ważniejsze od tych paru niecodziennych lekcji 
angielskich zwyczajów i tradycji.             Anna Szczuka-Pezda 
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a

leszek  Szczypka 
bezpartyjny kandydat na radnego do Rady 

Powiatu Cieszyńskiego  w wyborach  
21 XI 2010 roku.

okręg wyborczy nr 6 
Brenna – Ustroń

Komitet Wyborczy Wyborców

lewica Ziemi Cieszyńskiej
lista nr �� - nr � na liście.

Urodziłem się w Czechowicach – Dziedzicach w roku 1953, mieszkam w Wiśle od roku 1976, od roku 1980 pracuję  
w szkołach ustrońskich. W latach 1980 – 2000 pełniłem funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ustroniu Polanie. Od 
roku 1999 jestem dyrektorem Gimnazjum nr 1 im. prof. Jana Szczepańskiego w Ustroniu. W gimnazjum prowadzę zajęcia 
z historii i wiedzy o społeczeństwie. Ukończyłem studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą. Dwadzieścia lat 
byłem czynnym instruktorem ZHP. 

tradycja – Edukacja - Przyszłość

KAtARZYNA 
BRANDYS – CHWAStEK

Kandydatka 
do Rady Powiatu Cieszyńskiego

KWW lewica Ziemi Cieszyńskiej
lista nr �� – numer � na liście
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krowIe	I	wIelorybIe
„Czarna krowa w kropki bordo, gryzła trawę kręcąc mordą” 

pisała w swoim wierszu Joanna Kulmowa. Nie zaznaczyła jednak, 
że w czasie tego żucia, krowa czuje się zrelaksowana i jej nastrój 
można porównać do tego, który dany jest mężczyźnie siedzącemu 
z piwem przed telewizorem po męczącym dniu w pracy. Takiej 
paraleli użył profesor Gustaw Michna podczas spotkania Koła 
Polskiego Klubu Ekologicznego w Ustroniu. Wygłosił on pre-
lekcje pt. „Tajniki produkcji mleka”. 

Mleko nasze powszednie bywa bardzo różne, ale najczęściej 
pochodzi właśnie od krowy. Kupujemy też mleko kozie, owcze 
chyba tylko w postaci serów, jednak w każdym przypadku produkt 
ten nie powstał z myślą o ludziach, tylko o młodych zwierzętach. 
Dlatego też ludzkie żołądki miewają problemy z jego trawieniem. 
Zdolność przyswojenia laktozy – cukru mlecznego spada wraz  
z wiekiem i mniejszym wydzielaniem laktazy – enzymu trawienne-
go. Nie dotyczy to kwaśnych form, jak keir, jogurt. Prof. Michna 
zwrócił też uwagę, że po zachwytach nad mlekiem odtłuszczonym, 
wraca się do mleka zawierającego 2-3% tłuszczu. Usuwając 
tłuszcz, pozbawialiśmy się cennych składników. Najtłustsze mleko 
oferuje swoim młodym wieloryb. Musi być ono na tyle gęste, żeby 
nie rozpłynęło się w morskiej wodzie podczas karmienia. 

Co ciekawe, jeszcze na początku XX wieku naukowcy nie znali 
mechanizmu powstawania mleka. Głowiono się nad tym, jak  
z węglowodanów pochodzących z trawy i pasz roślinnych powsta-
je pełnowartościowe białko. Okazało się, że takie cuda potraią 
zdziałać bakterie, których krowa w żwaczu nosi aż 3 kilogramy. 
Żwacz to żołądek o pojemności nawet 300 litrów, do którego 
najpierw wpada karma. Stamtąd z powrotem wędruje do pyska  
i po przeżuciu do żołądka właściwego. Profesor Michna pięknie to 
wszystko wyjaśnił, a do tego wytłumaczył m.in.: skąd ta awantura 
o metan, produkowany przez bydło. Uczestnicy spotkania rozma-
wiali o jakości mleka. Zgodnie stwierdzili, że najsmaczniejsze 
pochodzi prosto od gospodarza... albo z mlecznego automatu, 
który znajduje się w Cieszynie.                        Monika Niemiec
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do powiatU i SejMikU 4. Leszek Szczypka, lat 57
5. Anna Andrzejewska, lat 56
7. Paweł Sztefek, lat 23
8. Józef Mazur, lat 74
lista nr 25 – KWW Cieszyńska Inicjatywa Samorządowa
3. Michał Jankowski, lat 71
4. Stanisław Lehrich, lat 59
5. Maria Pietrzykowska, lat 61
7. Radosław Sławomirski, lat 26
8. Tytus Tschuk, lat 23
lista nr 26 – KWW Cieszyński Ruch Samorządowa
1. Zbigniew Gruszczyk, lat 54
2. Jerzy Małysz, lat 58
3. Katarzyna Burzyńska, lat 41
4. Aleksandra Szczurek, lat 56

(przed nazwiskiem widnieje numer kandydata na liście)

lista nr 1 – Sojusz lewicy Demokratycznej
3. Jan Szwarc, lat 64
lista nr 2 – Polskie Stronnictwo ludowe
14. Jan Kubień, lat 66
lista nr 13 – liga Polskich Rodzin
2. Bogusław Sławomirski, lat 58
lista nr 10 – Ruch Autonomii śląska
1. Grzegorz Szczepański, lat 38
8. Krzysztof Gomola, lat 21
lista nr 15 – Ruch Wyborców Janusza Korwina-Mikke
1. Roman Legierski, lat 59

lista nr 2 – KW Polskie Stronnictwo ludowe
1. Józef Waszek, lat 58
2. Jan Drózd, lat 48
3. Jan Cieślar, lat 41
5. Alojzy Sikora, lat 57
lista nr 4 – KW Platforma obywatelska RP
1. Czesław Gluza, lat 54
4. Bogumiła Czyż-Tomiczek, lat 56
6. Anna Suchanek, lat 57
8. Jan Sztefek, lat 60
lista nr 5 – KW Prawo i Sprawiedliwość
2. Bogumił Suchy, lat 50
4. Adam Kędzierski, lat 64
6. Robert Wikarek, lat 38
lista nr 24 – KWW lewica Ziemi Cieszyńskiej
1. Katarzyna Brandys-Chwastek, lat 35
3. Karol Brudny, lat 67

Kandydaci z Ustronia 
do Rady Powiatu Cieszyńskiego

*    *    *
Mieszkańcy Ustronia są też kandydatami z innych niż nasz 

okręgów wyborczych. Z Cieszyna startuje Władysław Niemiec, 
lat 50, reprezentujący PSL oraz Barbara Kapicka, lat 57 z listy 
PiS. W okręgu skoczowskim na liście Cieszyńskiego Ruchu 
Samorządowego znalazł się Tadeusz Rusin, lat 42.

Do rady powiatu chce dostać się w sumie 275 osób, to jest 18 
osób na jedno miejsce. Tylko 83 kobiety ubiegają się o mandat 
radnej, co daje 30,18% wszystkich kandydatów. Otwierają 9 list 
wyborczych, a jest ich we wszystkich okręgach 42, co daje 21% 
pierwszych miejsc. 9 razy ich nazwiska są na drugim miejscu. 

9 kandydatów ma 70 i więcej lat, jest nawet jeden osiemdzie-
sięciolatek z Brennej. Najmłodszymi kandydatami są: dwudzie-
stoletni mieszkaniec Brzezówki oraz mieszkaniec Pierśćca liczący 
21 lat. Średnia wieku to trochę ponad 49 lat. Dwudziestolatków 
jest 19, trzydziestolatków: 45, czterdziestolatków: 53, pięćdzie-
sięciolatków: 103, sześćdziesięciolatków: 46; siedemdziesięcio-
latków: 9. W naszym okręgu nr 6 najmłodszymi kandydatami na 
radnych są liczący 23 lata ustroniacy: Paweł Sztefek z Lewicy 
Ziemi Cieszyńskiej i Tytus Tschuk z Cieszyńskiej Inicjatywy 
Samorządowej.                                               Monika Niemiec 

Kandydaci z Ustronia 
do Sejmiku Województwa śląskiego 
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krZyżówka   krZyżówka   krZyżówka
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

PoZIoMo: 1) płynie przez Kęty, 4) walka grubasów,  
6) pluszowa zabawka, 8) bunt, rewolta, 9) góry w Peru,  
10) półwysep między morzami Barentsa i Białym, 11) dźwię-
kochłonny za Manhatanem, 12) schodzi w górach, 13) smak 
na coś, 14) spec co naprawi piec, 15) w rodzinie Renault,  
16) do marszczenia, 17) łapana za ogon, 18) jej nie wypada, 
19) pasmo górskie w Austrii, 20) wędrowny śpiewak.
PIoNoWo: 1) ciacho z jabłkami, 2) z nabojami przy pasie, 
3) w łożysku, 4) chorągwie, 5) jedzonko kanarka (wspak), 
6) po obiedzie  niepotrzebna, 7) bożek pogański, 11) słynna 
maszyna szyfrująca, 13) dodatek do umowy, 17) podsta-
wówka w skrócie.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 12 listopada.

 Rozwiązanie Krzyżówki z nr 43: 
BIEG lEGIoNóW

Nagrodę w wysokości 30 zł, książkę „Gdy życie 
stawia trudne pytania” ustrońskiego Wydawnictwa 
Koinonia otrzymuje: Zoia Kaczmarczyk  z Ustronia, os. 
Manhatan 5/4.  Zapraszamy do redakcji.

Irka Sztukę poznałem  
w roku, 1978 kiedy rozpo-
cząłem pracę w ustrońskim 
„Budopolu”. Współpraco-
waliśmy na wielu budo-
wach. Zawsze można było 
na niego liczyć, był słowny 
i solidny.

W latach dziewięćdzie-
siątych ub. stulecia spo-
tykaliśmy się, przy oka-
zji remontu stacji paliw 
w „Inżbudzie” czy też 
imprezach organizowa-
nych przez miasto. Zawsze 
mocno dyskutowaliśmy 
o polityce, gdyż Irek był 

ciekaw „kuchni” pol i tycznej  i  miał  swoje opinie  
o bieżącej sytuacji polityczno-gospodarczej (z przewagą gospo-
darki). Ja zaś w tym czasie działałem w strukturach regionalnych 
Unii Wolności współpracowałem z posłami naszego okręgu.

W roku 1998 z inicjatywy naszych przedsiębiorców i posłanki 
Grażyny Staniszewskiej utworzyliśmy Stowarzyszenie Klub 
Kapitału Ziemi Cieszyńskiej. Celem tej organizacji było stwo-
rzenie reprezentacji przedsiębiorców, którzy byliby partnerami 
wobec władz samorządowych i państwowych. Pierwszym pre-
zesem został Jacek Kisielewski z Wisły. Irek Sztuka był jednym  
z pierwszych członków naszego Stowarzyszenia. Zawsze aktywny  
i konkretny. Nie lubił teoretyzowania i wodolejstwa podczas 
naszych spotkań klubowych.

Lata przełomu wieku XX i XXI były trudne dla przedsiębiorców, 
jednak zawsze Irek starał się minimalizować niezbędne zwolnienia 
pracowników, a komu mógł, to pomagał możliwy tylko sposób.  
W Klubie próbowaliśmy wspólnie wymieniać się doświadcze-
niami, organizować spotkania w ministrami czy władzami woje-
wództwa i powiatu. Jedno było pewne, że Irek zawsze miał wiedzę  
i doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem i wielu mogło 
się od niego nauczyć.

W tym samym mniej więcej czasie rozpocząłem działalność  
w Klubie Sportowym „Kuźnia” Ustroń jako wiceprezes do spraw 
organizacyjnych. Ponieważ graniczyliśmy z irmą „Inżbud” przez 
płot, więc okazji do spotkań, a przede wszystkim współpracy 
było mnóstwo.

Irek kochał sport, miał niezwykłą życzliwość dla ludzi sportu. 
Zawsze mogliśmy liczyć na pomoc z Jego strony czy to w usłudze 
sprzętowej, czy w podarowaniu materiałów budowlanych czy 
zatrudnieniu zawodnika czy też przekazaniu fantów na coroczne 
bale sportu. Podczas naszych częstych spotkań i pogawędek 
udało mi się przekonać Irka do bliższej współpracy. I tak pod 

koniec 2001 roku doszło do podpisania pomiędzy irmą „Inżbud” 
i naszym klubem umowy sponsorskiej, w której Irek Sztuka zo-
bowiązał się do inansowego wspierania działalności sportowej. 
Od tego momentu klub nasz nosił nazwę  dwuczłonową „Kuźnia-
Inżbud”. Dla nas była to cudowna chwila, mogliśmy spokojnie 
planować budżet i układać kalendarz imprez sportowych. Było 
to istotne, bo klub w roku 2002 obchodził jubileusz 80-lecia 
działalności. Podczas walnego zebrania klubu Irek powiedział: 
„Działałem w narciarstwie w Wiśle, później organizowałem 
Mistrzostwa Świata w Skibobach, a ze względu na syna, prze-
niosłem się do działalności w automobilizmie. Klub obchodzi 
zacny jubileusz, ja go będę z wami obchodził i zrobię wszystko, 
by ten jubileusz wypadł bardzo dobrze. Abyście się państwo nie 
dziwili, że postanowiłem sponsorować klub, to nie ukrywam, 
że mam zamiar wybudowania ośrodka sportowo-rekreacyjnego  
z prawdziwego zdarzenia, z halą sportową, basenami kry-
tymi, hotelem i restauracją. Warto, więc współpracować po 
sąsiedzku i może coś z tego będzie. Liczę na obopólne korzy-
ści”(cytat z Gazety Ustrońskiej). I tak się działo. Klub wspie-
rany przez irmę Irka osiągał coraz lepsze wyniki, rozszerzał 
swoją kadrę o drużyny trampkarzy i juniorów oraz drużynę 
rezerw, co było ewenementem na poziomie klasy okręgo-
wej. Potem bywało różnie, były lata chude dla przedsiębior-
ców, firma „Inżbud” zaangażowała wszystkie swoje środki  
w budowę hotelu i pomoc była mniejsza. Jednak zawsze, kiedy to 
było tylko możliwe otrzymywaliśmy pomoc od Irka. 

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego 
przyjaciela. Był człowiekiem prawym i szlachetnym.

                                                            Zdzisław Kaczorowski
 

wSpoMNieNie o irkU

Urząd Miasta Ustroń informuje, 
że w dniu 29 października 2010r. na tablicy ogłoszeń 

został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy, najmu na okres do trzech lat 
niezabudowanych i zabudowanych obiektami niezwiązanymi 
z gruntem a stanowiących własność osob prywatnych, izycz-
nych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej.
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cych z tej grupy organizmów żywych nie sposób w tym miejscu 
wymienić. Wspomnę więc tylko, że na przykład grzyby żyją w 
symbiozie z wieloma roślinami, ułatwiając im znacznie wzrost 
(na przykład różnym gatunkom drzew), czy wręcz umożliwiając 
kiełkowanie, jak ma to miejsce w przypadku storczyków. Ba,  
w przypadku symbiozy grzybów z glonami (rzecz dotyczy wybra-
nych gatunków oczywiście) doszło do powstania całej nowej gru-
py organizmów żywych, czyli porostów. Grzyby wykorzystujemy 
do produkcji leków, m.in. antybiotyków ze słynną penicyliną, 
wytwarzaną przez pędzlaka noszącego łacińską nazwę Penicil-
lium notatum. Bez grzybów, a konkretnie bez drożdży bezradni 

byliby piekarze, piwowa-
rzy i winiarze. Taką listę 
dobroczynnych walorów 
grzybów można ciągnąć 
jeszcze długo, ale prze-
cież podstawową funkcją 
grzybów jest rozkład tak 
zwanej martwej materii or-
ganicznej do prostych i ła-
two przyswajalnych przez 
rośliny związków. To grzy-
by rozkładają te ogromne 
ilości opadłych liści, zła-
manych konarów i gałęzi, 
obumarłych drzew, ciał 
martwych zwierząt i ich 
odchodów i tak dalej, przy-
czyniając się do powstania 
humusu, czyli próchnicy 
glebowej. Grzyby należą 
do reducentów (czy też 
destruentów), domykając 
obieg materii w przyro-
dzie i napędzają nieustają-
ce krążenie w środowisku 
wielu pierwiastków. Tylko 
trochę sprawę upraszcza-
jąc można stwierdzić, że 
bez grzybów otaczałyby 
nas stosy nierozłożonych 
roślin i martwych zwierząt,  
a z pewnością życie w ta-
kim otoczeniu nie nale-
żałby do najprzyjemniej-
szych, nieprawdaż?

Przyjrzyjmy się więc 
kilku gatunkom grzybów, 
które pracowicie i skutecz-
nie uczestniczą w „kręgu 
życia”, przede wszystkim 
rozkładając martwe drze-

wa. Do nich należą bardzo rozpowszechnione, aczkolwiek nie-
pozornie wyglądające grzyby należące do rodzaju próchnilec. 
Sama nazwa doskonale opisuje siedlisko tych grzybów, którym 
jest zmurszałe drewno drzew iglastych i liściastych. W lasach 
Europy można spotkać około 10 gatunków próchnilców, do 
których należą m.in.: próchnilec maczugowaty przypominający 
swym kształtem maczugę, próchnilec owocolubny rozwijający się 
na opadłych osłonkach owoców buka, czy wreszcie prezentujący 
się na fotograii próchnilec gałęziasty. 

Owocniki próchnilca gałęziastego osiągają zaledwie od 3 do 
5 cm wysokości, można więc je łatwo przeoczyć. Mają kształt 
smukłych trzonków (tzw. podkładek), zwykle nielicznie rozga-
łęzionych i spłaszczonych na końcach, przypominających taką 
formą trochę rogi łosia. W niewielkich zagłębieniach na szczytach 
tych podkładek tworzą się zarodniki. Kiedy dojrzałe wysypują się 
zewnątrz, zabarwiają na szaro lub białawo końcówki podkładek 
tego grzyba. Tak dzieje się przede wszystkim wiosną, a rzadziej 
późną jesienią. Po za tym okresem próchnilec wygląda mało 
okazale i niepozornie, za to jego owocniki można spotkać przez 
cały rok. Miąższ owocników tych grzybów jest biały i twardy, no 
i oczywiście niejadalny, ale przecież bycie bohaterem i ozdobą 
naszych stołów nie jest przeznaczeniem tego gatunku grzyba.

                                         Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda

PRóCHNIlEC

Jakoś nie mogę się oderwać od tegorocznego „gazetowego” 
grzybobrania. Ot, co tylko wyjdę chociażby na króciutki spacerek 
poza miasto, to – jak to się mówi – w pierwszym lepszym lasku 
natraiam na kolejne gatunki grzybów warte bliższego poznania.  
I choć są to grzybki nadzwyczaj popularne, występujące dosłow-
nie wszędzie i w dużych ilościach (czyli w przyrodniczym żargo-
nie tak zwane pospoliciaki), to wydają mi się bardzo interesujące  
i godne poświęcenia im kilku chwil uwagi. Niech więc mi wyba-
czą Czytelnicy, że jeszcze trochę o grzybach poprzynudzam.

Podczas ostatnich kilku spacerów po pełnych jesieni beskidz-
kich buczynach, kiedy to towarzysząca mi młoda, kilkuletnia 
osóbka co raz dosłownie 
po czubek głowy zapadała 
się – specjalnie i przez 
przypadek – w stertach 
kolorowych bukowych li-
ści, uświadomiłem sobie, 
że bardzo rzadko podkre-
ślamy wszystkie funkcje 
grzybów i ich znaczenie 
w środowisku przyrodni-
czym. Oczywiście, kiedy 
zadalibyśmy w jakiejś 
ulicznej sondzie pytanie 
o najważniejsze znaczenie 
grzybów – nie różnicując 
czy mamy na myśli zna-
czenie dla człowieka, czy 
też szerzej dla całego ży-
wego świata – to z pewno-
ścią na czołowym miejscu 
większość respondentów 
wskazałaby na kulinar-
ne walory grzybów. Taka 
odpowiedź jest „oczywi-
stą oczywistością”, cho-
ciaż musimy pamiętać, 
że z uwagi na zawartość 
substancji odżywczych 
znaczenie grzybów w 
menu człowieka jest tak 
naprawdę niewielkie. 
Zdecydowana większość 
grzybów w naszym jadło-
spisie pełni raczej funkcje 
przysłowiowej wisienki na 
torcie, lecz nie w sensie 
dekoracyjnym, ale czysto 
smakowym. To głównie 
ze względu na smakowe 
walory cenimy grzyby, 
spożywając jest czasem 
jako dodatek bądź przyprawę do jakiejś potrawy, a czasem w roli 
głównego składnika dania. Zjadamy grzyby w przeróżny sposób 
przyrządzane – smażone, duszone, gotowane, marynowane, 
suszone, solone, itd. Co mnie osobiście najbardziej zdumiewa, 
to obszerność opracowywanych przez różne instytucje czy znaw-
ców grzybów, rozmaitych list grzybów jadalnych lub – ściślej 
rzecz ujmując – grzybów o znaczeniu spożywczym. Szczególnie 
imponującej długości jest lista spożywanych na całym świecie 
grzybów sporządzona dla Organizacji Narodów Zjednoczonych 
do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Na tle tej listy jakże 
skromnie prezentuje się polskie „urzędowe” zestawienie grzybów 
dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, 
czyli stosowne rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2008 roku, 
wymieniające zaledwie 42 gatunki grzybów. Pewnie można by się 
na ten temat długo i dowcipnie powymądrzać, gdyby nie medialne 
doniesienia o tragicznych w skutkach pomyłkach domorosłych 
znawców grzybów, święcie przekonanych o swej nieomylności 
przy ich zbieraniu, przygotowywaniu i spożywaniu, a dowodzą-
cych tym samym prawdziwości szeroko znanego powiedzenia, że 
„wszystkie grzyby są jadalne, chociaż niektóre tylko raz”.

Tak naprawdę jednak fakt, iż zjadamy grzyby doznając przy tym 
wielu kulinarnych satysfakcji, to w sumie stosunkowo niewielka 
korzyść, jaką mamy z grzybów. Wszystkich pożytków płyną-
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Siatkarze TRS „Siła” Ustroń w końcu 
wygrali mecz w tegorocznych rozgryw-
kach III ligi. Wygrali też juniorzy 3:0 
podejmując drużynę KS AZS Politechnika 
Śląska Gliwice. Do pełni szczęścia po-
trzebna była wygrana kadetek, te niestety 
przegrały 3:0 mecz wyjazdowy z drużyną 
UKS Jedynka Rybnik.

Seniorzy w ostatnią sobotę podejmowali 
drużynę Kombudu Tychy. W tym meczu 
od początku do końca nasi siatkarze wy-
raźnie przeważali. Trzeba też powiedzieć, 

że Kombud do Ustronia przyjechał po 
pewne trzy punkty, więc gdy dość szybko 
było po meczu, trener Kombudu odmó-
wił wypowiedzi dla Gazety Ustrońskiej. 
Był wyraźnie zdezorientowany tym, co 
się stało. A przewaga Siły była wyraźna. 
Po raz pierwszy w tym sezonie drużyna 
ustrzegła się długich przestojów i seryj-
nego tracenia punktów. Akcje mogły się 
podobać, dobra była zagrywka – element 
najbardziej szwankujący w poprzednich 
meczach. Już w pierwszym secie zaczęło 

w końCU wygrali
1 MCKiS Jaworzno 2   25
2 AZS ATH Bielsko-Biała   19
3 KS Halny Węgierska Górka   19
4 MTS Winner Czechowice Dz. 19
5 SK Górnik Radlin   14
6 BBTS Włókniarz B-B  11
7 TKS „Kombud” Tychy    11
8 trS Siła Ustroń    5

się od wyraźnego prowadzenia Siły i tak 
już było do końca meczu. Tylko kilka 
razy Kombudowi udało się nawiązywać 
równorzędną walkę.

Po meczu trener Siły Zbigniew Grusz-

czyk powiedział: - Przyjechali do nas po 
pewne punkty, a to my po raz pierwszy  
w tym sezonie zgarnęliśmy pełną pulę. 
Mecz zagrali moi zawodnicy bardzo po-
prawnie. Praktycznie wszystko wycho-
dziło. Może jeszcze troszeczkę szwankuje 
zagrywka, choć nad tym elementem pra-
cowaliśmy cały tydzień. Kilka zagrywek 
uciekło, pozostałe były trudne, więc prze-
ciwnik miał problemy z dograniem. Tym 
sposobem mamy pierwsze zwycięstwo. 
Mam nadzieję, że to chłopaków bardzo 
podbuduje i następne mecze będą wyglą-
dały podobnie jak dzisiaj. Obawiałem się 
nieco w drugim secie, gdy zdarzył się lekki 
przestój. To jest charakterystyczne nie tylko 
dla żeńskiej siatkówki. Bałem się spraw-
dzenia przepowiedni, że kto nie wygrywa 
3:0, ten przegrywa 3:2. Chłopcy wytrzy-
mali nerwowo. Mam nadzieję na następne 
wygrane.                            Wojsław Suchta 

Skuteczny atak Siły.                                                                                              Fot.	w.	Suchta

Nie wszystko udaje się obronić.                                                                          Fot.	w.	Suchta
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY USTROŃ tel. (33)854-
53-98.

Kupię radia, wzmacniacze, ko-
lumny. Kolejki PIKO,HO,TT. 
607-912-559.

Kupię antyki, starocie 790-467-
020.

Czyszczenie tapicerki, dywanów. 
602-704-384, (33)854-38-39.

Komis art. dziecięcych Baby 
Boom 100m od Tesco. 
Elektroinstalacje, odgromówki. 
508-016-055.

Sprzedam kiosk. 695-630-544.

Dj, wodzirej - wesela, imprezy 
firmowe, karaoke, uroczystości 
rodzinne. 603-168-747. www.
djslawek.pl

Pokój do wynajęcia. 665-875-678. 
(33) 854-71-37.

Usługi koparko-ładowarką. 507-
054-163.

Zatrudnię osobę w punkcie ob-
sługi klienta ze znajomością 
branży motoryzacyjnej w warsz-
tacie samochodowym. (33) 857-
73-18.

Tanio sprzedam maszynę dzie-
wiarskąś „Dopleta” nowa, meta-
lowa. 668-932-006.

Sprzedam dźwig budowlany - 
siłowy 6kw - używany. 668-932-
006.

Kobieta szuka pracy dorywczej. 
506-267-874.

Stylowe meble dębowe. Goleszów 
Kamieniec ul. Radoniowa 42. 
501-58-14-40. (co tydzień nowa 
dostawa).

Stolarstwo - zabudowy, kuchnie 
na wymiar, schody, drzwi i inne. 
Tel. 601-821-157, (33) 854-43-86. 
www.karch.ig.pl

dziesięć  lat  temu
Po znakomitym występie podczas Igrzysk Olimpijskich  

w Sydney, Robert Korzeniowski regenerował swoje siły w Ustro-
niu. Sportowiec podkreśla, że odnowa biologiczna, jaką mogą 
zaoferować tutejsze sanatoria i szpitale stoi na bardzo wysokim 
poziomie, przy dużo niższych niż na Zachodzie cenach. Tym razem 
mistrz doceniał uroki naszego miasta z żoną i córką. Zamieszkali 
tradycyjnie w jednym z hoteli na uboczu, aby odpocząć od leszy  
i pytań dziennikarzy. Robert Korzeniowski był jednak rozpo-
znawalny, gdzie tylko się pojawił, również w kościele podczas 
mszy św. 

O godz. 21.45 mieszkaniec ul. Hutniczej zgłasza, że na jego 
posesję usiłuje przedostać się nieznany mu mężczyzna. Po przy-
byciu na miejsce, policjanci zatrzymują kompletnie upojonego 
alkoholem mieszkańca Bytomia, który nie jest w stanie wyjaśnić 
swojego postępowania. Odwieziono go do izby wytrzeźwień  
w Bielsku-Białej. 

Nikt nie kwestionuje konieczności regulacji Bładniczki (...), 
kontrowersje budzi sposób regulacji – wyłożenie dna i brzegów 
masą betonu. (...) O wyjaśnienie przyczyn takiego rozwiązania 
poprosiliśmy Tatianę Patyk, (...) która jest administratorem po-
toku: „Proszę nam wierzyć, że też zależy nam, żeby w Bładniczce 
pływały ryby, szumiały nad nią drzewa i tak będzie. (...) Dno trochę 
się zamuli, zażwiruje, będzie też miejsce dla ryb. Można nawet 
powiedzieć, że stworzymy im lepsze warunki.

Z listu do redakcji Kazimierza Hanusa: Ustroń ma wiele powo-
dów do dumy jako miasto przyjazne środowisku. Dlatego rynsztok 
Bładniczka nijak do tego obrazu nie pasuje. Mam zatem apel do 
Rady i Burmistrza Miasta Ustronia – Kiedy już za Waszym przy-
zwoleniem zostaną wybetonowane wszystkie potoki w Ustroniu, 
zbudujcie fontannę na rynku, zasilaną ze zbiornika w Czarnem, bo 
w Ustroniu będzie jedynie woda Ustronianka w petach i solanka 
w Sanatorium Uzdrowiskowym na Zawodziu.                     (mn)

Faktycznie, nie dotyczy...                                         Fot. w. Suchta

*    *    *

*    *    *

*    *    *

        KUltURA
11.11  godz. 12.00 Uroczystość patriotyczna - Święto Niepod- 
         ległości, Pomnik Pamięci Narodowej przy 
         Urzędzie Miasta Ustroń.
12.11 godz. 18.00 XI Ustrońska Jesień Muzyczna - Wieczór 
         Retro „Prażakówka.
13.11 godz. 16.00 Estrada Regionalna „Równica” – koncert  
         z okazji XV lat działalności artystycznej, 
         MDK „Prażakówka”.
15.11 godz. 16.00  Uroczystość z okazji 50-lecia pożycia mał- 
         żeńskiego w programie m.in.: koncert zespołu 
         „Czantoria”, MDK „Prażakówka”.
 KINo
12-18.11 godz. 18.00 Heartbreaker. Licencja na uwodzenie, 
            (12 lat) komedia Francja 2010, 105 min.
12-18.11 godz. 20.15  Kwiat pustyni, (15lat) dramat biograiczny, 
            W. Brytania, 120 min.
 

11.11  elba ul. Cieszyńska 2 tel. 854-21-02
12-13.11 „111” ul. Skoczowska 111 tel. 854-24-89
14.11  Venus ul. grażyńskiego 2   tel. 858-71-31
15.11  Centrum ul. daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
16-17.11 pod Najadą ul. 3 Maja 13    tel. 854-24-59
Zmiana dyżuru następuje o godz. 9 rano.

12.11 godz. 20.30 
- Koncert gwiazdy 

 - Lotharsi!
Koncert ośmioosobowego zespołu 
grającego jazz tradycyjny w najlep-

szym wydaniu pod kierownictwem 
Lothara Dziwoki. Repertuar to naj-
piękniejsze melodie z najlepszych 
lat jazzu U.S.A.

18.11 godz. 19.00
- Beaujolais w Angel’s”

Święto młodego wina! Francuska 
tradycja w Angel’s przy akompania-

mencie pięknej muzyki akordeono-

wej (live!). Wino będzie lać się stru-

mieniami, my rozkoszować będziemy 
się francuską kuchnią, słuchając 
akordeonowych melodii.
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Udział w wyborach 
samorządowych

Kolejne samorządowe wybory zbliżają 
się szybko. Niewiele pozostało czasu do 
niedzieli 21. listopada, a więc terminu 
wyborów. Do publicznej wiadomości 
podane zostały nazwiska kandydatów na 
burmistrza, radnych gminnych, powia-
towych i wojewódzkich. Wiele z tych 
nazwisk dobrze znamy. Wielu z tych, 
którzy dotąd pełnili funkcje w samorzą-
dach znowu kandyduje, a więc poddaje 
osądowi i weryikacji wyborców swoje 
dotychczasowe działania w samorządzie 
i zgłasza chęć kontynuowania tej działal-
ności. Czy im na to pozwolimy, czy znowu 
oddamy na nich swoje głosy i znowu ich 
wybierzemy? A może wybierzemy innych 
kandydatów? A więc tych, którzy dotąd nie 
kandydowali albo przegrali w poprzednich 
wyborach. Zapewne jest nad czym się 
zastanawiać…

Przy tym do rozstrzygnięcia jest najpierw 
problem podstawowy: Czy pójdziemy gło-

sować? Dawno minęły te czasy, gdy przy 
kolejnych wyborach chwalono się wysoką 
frekwencją; wynoszącą dziewięćdziesiąt  
i więcej procent. Były to czasy kiedy wy-
bory właściwie nie były wyborami. O tym, 
kto zostanie wybrany decydowały z góry 
władze partyjne, a wyborca miał tylko 
oddać głos, aby zostały zachowane pozory 
demokracji. Ludzie czuli się przymuszeni 
do udziału w wyborach.

Ciekawe, że kiedy wybory stały się wol-
ne, kiedy znikł formalny czy rzeczywisty 
przymus udziału w wyborach, frekwencja 
wyborcza znacznie się obniżyła i bywa, 
że nie osiąga nawet 50 procent liczby 
uprawionych  do głosowania. A przecież 
naprawdę możemy zgłaszać swoich kan-
dydatów i wybierać spośród wielu kandy-
datów. Mamy sami wybierać ludzi, którym 
powierzymy losy swojej Ojczyzny, czy 
jak przy wyborach samorządowych; losy 
swojej małej Ojczyzny. I mamy głosować, 
nie na ludzi nieznanych, przywiezionych 
w przysłowiowych teczkach, ale na ludzi 
dobrze znanych; krewnych, sąsiadów, 
znajomych… Czyżby uchylanie się od 
udziału w wyborach oznaczało, że wśród 
mieszkańców naszego miasta nie widzimy 
ludzi godnych do tego, aby nas reprezen-
towali i w naszym imieniu decydowali?  
A może nie obchodzi nas to, co się stanie 
z naszym krajem czy miastem?

Inna rzecz, że czasem się zdarza, że  
z różnych powodów nasz udział w wy-
borach staje się niemożliwy. Może to być 
ciężka choroba, wyjazd akurat w tym cza-
sie za granicę, konieczność odwiedzenia 
krewnych czy znajomych mieszkających 
daleko, czy jakiś inny ważny powód. Nie-
stety, zazwyczaj powód nieobecności przy 
urnie wyborczej bywa zupełnie banalny,  
a jest nim brak motywacji czy chęci udziału  
w tych wyborach…

Zwykle wyboru dokonuje się spośród 
kilku kandydatów. Zdarzyć się jednak 
może, że na jedno miejsce, na jeden urząd 
jest tylko jeden kandydat. Tak jak tym 
razem mamy przy wyborze burmistrza. 
Jedynym kandydatem jest tym razem 
dotychczasowy burmistrz p. Ireneusz Sza-
rzec. Czy to oznacza, że pozbawiono nas 
możliwości demokratycznego wyboru?  
Z pewnością nie. Pozostaje tylko głoso-
wanie albo za kandydatem albo przeciw 
niemu. Wszak kandydat, aby był wy-
brany, musi uzyskać większość głosów 
wyborców… Znam przypadki, że jedyny 
kandydat nie został wybrany. Niejako 
przegrał sam ze sobą.

Zachęcam więc wszystkich uprawnio-
nych do głosowania w wyborach i mam 
nadzieję, że wybrani zostaną najlepsi  
i będą jak najlepiej kontynuować dzieło 
swoich poprzedników.             Jerzy Bór  

tak sobie myślę

1. Dążenie do przekraczania podziałów 
i urzeczywistniania jedności bywa hasłem 
przewodnim wielu nośnych społecz-
nie inicjatyw, a także wymieniane jest 
wśród naczelnych zasad organizacji życia 
społecznego. W debacie publicznej do 
pierwszoplanowych zalicza się postulat, 
aby zmierzać do wypracowania jedności, 
która przezwycięża wrogość i nienawiść 
w relacjach międzyludzkich, a zarazem 
jedność ta respektuje niezbywalne pra-
wo do zachowania różnic. Za etycznie 
pożądane uznaje się współtworzenie 
przez podmioty o odmiennej tożsamości –  
z własnej ich woli i własnego przekona-
nia – stanu „pojednanej różnorodności”.  
W oparciu o treść norm moralnych, mają-
cych harmonizować współżycie między-
ludzkie, zaleca się, aby również w tych 
obszarach ludzkiej aktywności, które są 
konliktogenne i nasycone silnymi emo-
cjami, opanować trudną sztukę „pięknego 
różnienia się”. Podkreśla się, iż zadaniem 
ludzi dobrej woli – choć cechuje ich od-
mienność zapatrywań i bywają uwikłani 
w sprzeczne interesy – jest wnikliwie roz-
poznawać piętrzące się nieporozumienia  
i wytrwale przezwyciężać utrwalone, choć 
zabobonne uprzedzenia, które ze względu 

felieton

W kręgu ilozoicznej 
releksji (81)

na właściwą człowiekowi niedoskonałość 
poznawczą i niedoskonałość moralną 
przeciwstawiają sobie jednostki i grupy. 
Przyjmując określone założenia etyczne, 
zwłaszcza tezę o godności osoby ludzkiej, 
dość powszechnie dziś głosi się, że mimo 
wszelkich względnych różnic pomiędzy 
ludźmi, można i powinno się wspólnie do-
chodzić do odkrycia zasadniczej jedności, 
która w fundamentalny sposób zespala  
z sobą różniących się ludzi. 

2. Deklaracje, że osiągnięcie jedności 
stanowi ważny cel aktywności w sferze 
religijnej lub sferze politycznej, składają 
Kościoły i wspólnoty wyznaniowe, różne 
organizacje i środowiska; czynią tak na-
wet partie polityczne, które powinny być 
przecież ze swej natury stronnictwami 
broniącymi określonych interesów. Choć 
nierzadko promotorzy jedności przyjmu-
ją wyraźnie odmienne rozstrzygnięcia  
w pozostałych sprawach ideowych, co 
może budzić wątpliwości, czy zawsze 
przez osiąganie jedności będzie się uzna-
wało taki sam, bądź – co najmniej – po-
dobny, stan rzeczy. 

3. Obserwacja życia społecznego po-
ucza, że dążenie do jedności jest nazna-
czone poważnymi niebezpieczeństwami, 
wymagającymi uwzględnienia i krytycz-
nej analizy. Z jednej strony proponuje się 
– aby nie budzić nowych sporów, podzia-
łów i konliktów – bardzo szeroko ujęte 
i wieloznaczne hasło jedności, będące 
bliżej nieokreślonym „widmem jedności”, 
którego treść każdy może dookreślać na 
swój sposób. Takie podejście do jedności 
skutkuje nowymi, acz często nieujawnio-
nymi, nieporozumieniami i podziałami 
dotyczącymi sensu samej idei dążenia do 
jedności. Z drugiej strony może dojść do 

zawężenia idei jedności, jej jednostron-
nej i radykalnej ideologicznej redukcji. 
Następuje bowiem sprowadzenia idei 
jedności do takiej wyłącznie postaci, 
aby była ona poręcznym narzędziem  
i zarazem pseudo-moralnym usprawie-
dliwieniem czyjeś hegemonii, ideowej  
i instytucjonalnej (organizacyjnej) domi-
nacji domniemanego gwaranta jedności. 
W praktyce życia społecznego dokonuje 
się – za sprawą ideologicznej manipula-
cji – przejście od rozpatrywanej w sfe-
rze czystej teorii „metaizyki jedności”, 
ukazującej jedno i jednoczące arche, do 
„taktyki jedności”, która zawłaszcza ideę 
jednego i jednoczącego arche, czyniąc  
z tej idei instrument sprawowania władzy 
politycznej, jako władzy niepodzielnej 
i obejmującej całość ludzkiego świata. 
Niedającym się zignorować ostrzeżeniem 
przed ideologiczną manipulacją, przed 
„taktyką jedności” i „siłą jedności” jest 
doświadczenie totalitarnego – komuni-
stycznego, nazistowskiego, faszystow-
skiego – pojmowania jedności i prakty-
kowania integracji. System totalitarny 
podstawowy akcent kładzie bowiem na 
jedność wymagającą całkowitego (śle-
pego) podporządkowania się rozkazom 
władzy oraz na siłę, którą uzyskuje się  
i wzmaga dzięki zachowaniu jedności. 

4. Rozpatrując walory dążenia do jed-
ności w złożonych relacjach międzyludz-
kich nie można pomijać występowania 
patologicznych systemów społecznych, 
posługujących się hasłem jedności,  
w których naczelny wzorzec jedności sta-
nowi – jak zauważał Tadeusz Kotarbiński 
– karnie maszerująca orkiestra wojskowa 
lub jednolicie zwarty szyk bojowy. 

                                Marek Rembierz 
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od początku najlepsi na czele.                                                                            Fot.	w.	Suchta

Hat  triCk  kawika
Po raz 21 rozegrano Bieg Legionów z oka-

zji Święta Niepodległości. Bieg organizowa-
ny jest zawsze w weekend poprzedzający 11 
listopada. Bieg dorosłych odbywa się prawie 
na niezmienionej trasie ze stadionu Kuźni 
do Nierodzimia i z powrotem. Młodzież 
szkolna rywalizuje na stadionie. Od kilku lat 
biegi szkolne odbywają się nieco wcześniej, 
gdyż bywało, że w listopadzie padał śnieg  
i panowało przejmujące zimno.

W tym roku na stadionie Kuźni biegano 
22 października. Na starcie stanęło 199 
uczniów i uczennic ustrońskich szkół 
podstawowych i gimnazjów. Pierwszych 
sześciu w każdej kategorii otrzymywało 
nagrody.

Bieg główny rozegrano 6 listopada. Na 
starcie stanęło 231 biegaczy i 45 biega-
czek. Już na pierwszej prostej po starcie 
uformowała się czołówka. Daleko w tyle 
pozostawił rywali dwukrotny zwycięzca 
Biegu Legionów w poprzednich latach, 
Tomasz Kawik, obecnie studiujący infor-
matykę w Krakowie. Uzyskał czas 32 mi-
nuty i 36 sekund. Wśród kobiet zwyciężyła 
Anna Celińska z Bielska-Białej (36,38). 

Na mecie wszyscy zawodnicy otrzy-
mywali pamiątkowe medale, była gorąca 
herbata i posiłek. Sportowcy po biegu 
trochę narzekali, że umyć można się je-
dynie w Wiśle.

Zwycięzca T. Kawik na mecie powie-
dział:
- Przyjechałem tu po to, by jako pierwszy 
odnieść trzecie zwycięstwo z rzędu. Na 
początku były cyrki z zapisem i nie chcia-
no mnie dopuścić do startu, bo wcześniej 
były jakieś zgłoszenia internetowe. Do-
piero trener załatwił start, ale ja do końca 
nie miałem pewności czy wystartuję. Na 
trasie od początku nadawałem tempo, na 

drugim kilometrze urwałem się rywalom 
i samotnie biegłem do mety. Trochę trzy-
mała mnie kolka, bo niezbyt dobrze się 
rozgrzałem. Przy powrocie pod koniec 
trochę też przeszkadzał wiatr. Ten sezon 
jest moim najlepszym. Uzyskałem awans 
na mistrzostwa świata. Jesienią z powo-
dzeniem startowałem w kilku biegach 
ulicznych. 

Najlepszym dyplomy, puchary i nagrody 
wręczał sekretarz miasta Ireneusz Staniek. 
Później odbyło się dla wszystkich startu-
jących losowanie nagród.

Wyniki:
Szkoły podstawowe: klasy III-IV: 

dziewczęta: 1. Wiktoria Pokorny (SP-2), 
2. Julia Cieślar (SP-2), 3. Michalina Kania 
(SP-1), 4. Anna Hyrnik (SP-3), 5. Natalia 
Heczko (SP-2), 6. Andrea Cabrera Blanco 

(SP-6), chłopcy: 1. Oskar Kostka (SP-1), 
2. Mateusz Worek (SP-6), 3. Filip Prutek 
(SP-1), 4. Kamil Szkudłabski (SP-1), 5. 
Dawid Śliwka (SP-2), 6. Nikodem Ada-
miec (SP-2), klasy V-VI: dziewczęta: 1. 
Sylwia Kędzierska (SP-5), 2. Barbara Kluz 
(SP-6), 3. Anna Dorosz (SP-5), 4. Wiktoria 
Siekierka (SP-1), 5. Natalia Wantulok (SP-
2), 6. Klaudia Maciejczek (SP-2), chłopcy: 
1. Marcin Czyż (SP-6), 2. Kacper Kostka 
(SP-6), 3. Kuba Chmiel (SP-2), 4. Dawid 
Goryczka (SP-2), 5. Dawid Jenkner (SP-1), 
6. Marcin Oświęcimski (SP-1), gimnazja: 
dziewczęta: 1. Agnieszka Bączek (G-1), 2. 
Wiktora Trombik (G-1), 3. Paulina Kania 
(G-1), 4. Justyna Kłoda (G-2), 5. Natalia 
Krysta, 6. Nikoleta Krysta (G-1), chłopcy: 
1. Dominik Osowski (G-2), 2. Marcin 
Nowak (G-2), 3. Grzegorz Dziadek (G-1), 
4. Kamil Jędrusik (G-1), 5. Patryk Słowik 
(G-2), 6. Artur Kupis (G-2).

W biegu głównym w kategoriach wie-
kowych zwyciężyli: 

Kobiety: 16-19 lat: Agnieszka Sosna 
- KB Józeinka (45,11), do 34 lat – A. Ce-
lińska, do 49 lat: Dorota Przybysz – Gro-
dziski Klub Biegacza (38,38), powyżej 50 
lat: Halina Merta – TKKF Saturn Czeladź, 
mężczyźni: 16-19 lat: T. Kawik, do 29 lat: 
Damian Chwistek – Dąbrowa Górnicza 
(35,02), do 39 lat: Maciej Dawidziuk 
– PSP Złotoryja (32,51), do 49 lat: Andrzej 
Pacuła – Gliwice (36,00), do 59 lat: Jan 
Wojnowski – Bielsko-Biała (36,50), do 69 
lat: Stefan Sikora – Bielsko-Biała (38,53), 
powyżej 70 lat: Norbert Opalla – Świe-
tochłowice (44,39). Wystartowały dwie 
mieszkanki Ustronia Grażyna Madzia 
była 6. w swej kategorii (46,44), Domi-
nika Dulęba była 10 (47,13). Ustroniacy 
(miejsca w kategorii wiekowej): 6. Daniel 
Suchodolski (37,03), 16. Michał Kiecoń 
(45,13), 19. Jan Puzoń (46,09), 23. Jakub 
Bochenek (48,52), 54. Grzegorz Wąsek 
(47,40), 21. Stanisław Dudka (42,55), 6. 
Andrzej Siwczyk (39,13), 8. Franciszek 
Pasterny (1.01,34).         Wojsław Suchta 

Zwycięzcę dekoruje i. Staniek.                                                                             Fot.	w.	Suchta


