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R o z m o w a z Eulalią B e r m u d e z z Ministerstwa Zdro
wia Hiszpanii, odpowiedzialną w Radzie Europy
za współpracę farmaceutów, c z ł o n k i e m Europejskiej
Agencji Rejestracji L e k ó w
Patrząc na nasze uzdrowisko w Ustroniu, na wyposażenie za
kładów uzdrowiskowych, jak wiele, pani zdaniem, brakuje
nam do standardów europejskich?
Wasze uzdrowisko jest na wysokim poziomie europejskim. Bar
dzo dobrze zorganizowane, a urządzenia, wyposażenie wspania
łe. Nie wiem czy to, co zobaczyłam, jest w Polsce wyjątkiem.
Wydaje mi się, że gdy napłyną pieniądze z Unii Europejskiej,
takich ośrodków jak Ustroń będzie w Polsce więcej. To co zoba
czyłam, jest absolutnie na europejskim poziomie.
A widziała pani przeciętny powiatowy polski szpital?
Nie. Gdy byłam w Warszawie, rozmawiałam tylko z przedstawi
cielami Ministerstwa Zdrowia odpowiedzialnymi za rejestrację
leków. Nie jest moją misją zwiedzanie szpitali.
Jak w Hiszpanii zorganizowana jest służba zdrowia?
W Hiszpanii jest 16 regionów autonomicznych (comunidades
autonomas), które przez lata przejmowały kompetencje związa
ne ze służbą zdrowia, szpitalami, aptekami. Obecnie zarządza
nie jest już w pełni w rękach regionów, ale istnieje też przy mini
strze zdrowia rada złożona z przedstawicieli regionów podejmu
jąca decyzje dotyczące całego kraju. Centralny jest rejestr leków
i ich ceny. W całej Hiszpanii ceny leków są takie same.
Czy są w Hiszpanii zarejestrowane polskie lekarstwa.
Nie ma żadnych lekarstw z Polski.
Służba zdrowia utrzymuje się ze składek mieszkańców. Jak
te pieniądze spływają do regionów?
Każda prowincja administruje swoimi podatkami.
Czyli im bogatsza prowincja, tym więcej pieniędzy w służbie
zdrowia na jednego mieszkańca?
Tak. Istnieją różnice, przy czym minister ma też do dyspozycji
pewne środki, które kieruje do regionów. Obecnie mamy rząd
socjalistyczny, więc zapewne pieniądze te pójdą do regionów
tradycyjnie związanych z socjalistami jak np. do Andaluzji.
Chciałabym też wyjaśnić, że gdy mówię o socjalistach, to proszę
ich nie utożsamiać z komunistami.
Czasami trzeba.
W Hiszpanii rząd jest bardziej w centrum niż na lewicy.
W Polsce komuniści stali się w ciągu jednego dnia centrowy
mi socjalistami. Jest więc możliwość procesu odwrotnego.
W Hiszpanii socjaliści opowiadają się za kapitalizmem i nie mają
nic wspólnego z komunizmem.
Hiszpanie mają doświadczenie rządów generała Franco. Byli
ludzie związani z reżimem. Co się z nimi stało, gdy nastały
rządy demokratyczne?
Zmienili poglądy. W Hiszpanii nazywa się to „zmienić żakiet"
i takich ludzi było bardzo dużo. Pierwszym premierem był Adolfo
Suarez, który też był związany z rządami generała Franco. Ale
właśnie dzięki niemu przejście do rządów demokratycznych było
płynne, bo zajmował stanowisko w centrum sceny politycznej.
(cd na słr. 2)
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BOGACI PRZED BOGIEM
60. rocznica wybuchu powstania warszawskiego była obcho
dzona w Warszawie od 30 lipca do 1 sierpnia. Program obchodów
był tak bogaty, że wypełnił 3 dni. Wielu powstańców, którym uda
ło się przeżyć walki o stolicę, czasy stalinizmu i dożyć wolnej
Polski, podkreśla, że to pewnie ostatnia „okrągła" rocznica wybu
chu powstania w ich życiu. Tym cenniejsze, że udało się otworzyć
Muzeum Powstania.
Na uroczystości został zaproszony m.in. kanclerz Niemiec Ger
hard Schroeder, który wprawdzie nie powiedział Polakom „prze
praszam", jednak zdystansował się wobec żądań tzw. wypędzonych.
Część polskich kombatantów wyraziła swoje niezadowolenie z przy
znania kanclerzowi honorowego medalu Polski Walczącej.
Podczas obchodów więcej mówiło się o rocznicy nie tylko
w Polsce ale też za granicą. Co ciekawe, do dziś w świecie wspo
mina się wyłącznie powstanie w warszawskim getcie. Wiedza
o powstaniu warszawskim poza granicami Polski jest praktycznie
żadna. Dobrze więc, że z okazji jego 60. rocznicy zarówno w Wiel
kiej Brytanii jak Stanach Zjednoczonych media zaprezentowały
rzetelne i pogłębione, obszerne publikacje i programy na ten wła
(<cd na str. 4)
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(dok. ze str. 1)
Była wtedy też prawica nawiązująca do gen. Franco, była i lewi
ca. Po dyktaturze społeczeństwo bardziej sprzyjało lewicy. Obec
nie skrajne partie nie mają większego znaczenia. Co prawda
w sporach politycznych prawica nazywa socjalistów komunista
mi, a ci z kolei o prawicy mówią frankiści. Więc te dawne po
działy j e s z c z e w ś w i a d o m o ś c i f u n k c j o n u j ą .

Czy czasy generała Franco wspomina się jako lepsze?
Ludzie dobrze żyjący w tamtych czasach dobrzeje wspominają.
Jednak wszyscy bardzo się obawiali powrotu reżimu wojskowe
go po zamachu 23 lutego 1981 r. gdy to do Kortezów wtargnęła
grupa wojskowych. Były to bardzo trudne chwile w Hiszpanii.
Jak w Hiszpanii postrzegana jest Polska, kraj przez 50 lat
podległy Związkowi Radzieckiemu? Jak postrzega się nowych
członków Unii mających podobną jak Polska przeszłość?
Zawsze Polska była w Hiszpanii znana jako kraj kompozytorów,
dobrej literatury. Reżim komunistyczny w Polsce postrzegano
jako coś sztucznego. Nie ma o Polsce opinii negatywnych. Pa
trzono na wasz kraj jako na zgnieciony przez komunizm, ale za
wsze kraj o wysokiej kulturze.
Teraz jesteśmy jednak ubogim krewnym.
Hiszpania ma doświadczenia dyktatury generała Franco i gdy
wstępowała do Unii, też być może była postrzegana jako ubogi
krewny. Jednakże fundusze unijne pomogły się rozwinąć, po
dobnie może być z Polską. Obecnie w Hiszpanii mówi się dużo
o Polsce, więzi z Polską są o wiele silniejsze niż z innymi pań
stwami, które ostatnio wstąpiły do Unii Europejskiej. Stale się
o Polsce mówi i zawsze mówi się pozytywnie.
Wyrażane są obawy, że wstępując do UE, akceptując konsty
tucję europejską, zatracimy swój narodowy charakter.
Hiszpania jest wiele dłużej w UE i nie straciła swej tożsamości.
Obecność w UE to inna sfera niż obyczaje, język, kultura. Cała
Europa krytykuje korridę, a to część naszej kultury, z której na
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1750 członków skupionych
w kołach szkolnych i tereno
wych, liczy Liga Ochrony
Przyrody w cieszyńskim regio
nie. Należy do najlepiej pracu
jących na Śląsku. Organizuje
rajdy, konkursy popularyzator
skie dla młodzieży. W terenie
można spotkać też patrole eko
logiczne.
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Za budynkiem Urzędu Miej
skiego przy ul. Kochanowskie
go w Cieszynie, kilka lat temu
podczas robót ziemnych, natra
fiono na zabytkową studnię.
Przykrywała ją żelbetowa pły
ta zasypana ziemią. Studnia ma
kamienne ocembrowanie, a do
lustra wody jest ok. 20 m.
Bar „Beczka" na Kubalonce
w latach 30. miał inny wygląd
niż obecnie. Stała tam pokaź
nych rozmiarów browarna beka
i spełniała rolę bufetu. Przykry
ta była blaszanym dachem na
drewnianych słupach, zwień
czonym... miniaturą Wieży Pia

pewno nie zrezygnujemy. Podobnie nie zrezygnujemy ze święta
św. Fermina w Pampelunie. Dzięki odrębności jesteśmy też le
piej znani, a to przyciąga turystów.
W dyskusjach przed wstąpieniem Polski do UE posługiwano
się przykładem Hiszpanii. Obecnie jesteśmy już członkiem
UE, natomiast nastroje przychylne temu członkostwu są co
raz słabsze. Czy podobny proces miał miejsce w Hiszpanii?
Szczególnie ludzie związani z rolnictwem nie byli przekonani
do UE. Nie chciano zaakceptować np. ograniczenia produkcji
mleka. Gdy zaczęły napływać fundusze europejskie niektórzy
mówili, że Hiszpania jest żebrakiem Europy. A były to pieniądze
potrzebne do rozwoju i nadal są potrzebne, bo nie jesteśmy jesz
cze wśród krajów najzamożniejszych. Bardziej natomiast niż wej
ście do UE, odczuto wejście w strefę euro, gdy to znacznie pod
niosły się ceny. Kiedyś za 100 peset można było kupić kawę.
Teraz kawa kosztuje 1 euro, przy czym euro to 166 peset. Ludzie
protestowali, przy czym nie było jakichś gwałtownych wystą
pień. Osobiście wierzę w Europę i myślę, że jesteśmy w punk
cie, z którego nie ma odwrotu.
Czy w związku z wprowadzeniem euro partie przeciwne UE
stają się popularne?
Przeciwne UE są małe partie ekstremalne o niewielkim popar
ciu. Duże partie opowiadają się za UE. Ludzie natomiast prote
stują i w końcu się przyzwyczajają.
Ttirystyka to ważna gałąź gospodarki Hiszpanii. Ustroń też
chce żyć z turystyki. Jak to najlepiej robić?
Jeszcze przed przystąpieniem do UE zaczęto w Hiszpanii budo
wać dobre drogi, autostrady, szybką kolej. Komunikacja i pro
mocja to dwie rzeczy najważniejsze. Przykładowo, dobre połą
czenie Ustronia z Krakowem mogłoby do was przyciągnąć tury
stów. Poza tym warto propagować Ustroń, bo to naprawdę prze
piękne miejsce i Polska jest nadal stosunkowo tania.
Na razie to Polacy jeżdżą na wakacje do Hiszpanii.
W Hiszpanii jako miejsca turystyczne znane są Praga i Buda
peszt. Wycieczki do tych miast reklamowane są od wielu lat. Nie
ma natomiast żadnej reklamy jakiegoś miejsca w Polsce.
Hiszpanie obawiają się najazdu taniej siły roboczej z Polski?
Problemem w Hiszpanii są emigranci z Ameryki Południowej.
Powoduje to wzrost nastrojów ksenofobicznych, przy czym te
nastroje nie dotyczą Polaków. Większość przyjeżdżających
z Ameryki Południowej to ludzie wartościowi, potrzebni Hisz
panii. Wykonują prace, których Hiszpanie, mimo bezrobocia, nie
chcą podejmować. Ludzie obawiają się tego, że z czasem emi
granci zaczną wykonywać prace coraz lepsze. Z drugiej strony
kilkanaście lat temu wydawało się, że będziemy krajem ludzi
starych, gdyż rodziło się bardzo mało dzieci. Teraz dzięki emi
grantom przyrost naturalny jest wyższy.
W eliminacjach Ligi Mistrzów Real Madryt zagra przeciw
Wiśle Kraków.
Mój mąż jest kibicem Realu. Mnie piłka nożna niezbyt interesu
je, ale skoro grać będzie drużyna z Polski, to też będę ten mecz
oglądać i kibicować drużynie z Krakowa  przeciw mężowi. Gdy
mąż ogląda mecze Realu, życzę zwycięstwa przeciwnikom.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
(Za pomoc w przeprowadzeniu
rozmowy i tłumaczenie z hisz
pańskiego dziękuję Annie Jurczyńskiej. ws)
stowskiej. Ten widok zachował
się na fotografiach.

Pruchna. W następnym wieku
„wielka" Pruchna stała się wła
snością szlachty.

Rozpoczyna się kolejny sezon
piłkarski. Występom futbolistów
KS Trójwieś Istebna zawsze to
warzyszy grupa wiernych kibi
ców. Jako jedyni bodaj dopingu
ją swoich graczy przy pomocy...
trombity. To trzeba po prostu zo
baczyć i usłyszeć.

Na Buczniku stoi kapliczka
wykonana przez Ludwika Ko
narzewskiego seniora. Mistrz
dłuta wybudował ją 80 lat temu
jako wotum wdzięczności za
swój szczęśliwy powrót z ze
słania na Syberię.

Pruchna należy do najstar
szych cieszyńskich wsi. Po
wstała za czasów Mieszka I.
Do połowy XIV wieku była
wsią książęcą. Wtedy założo
na została rycerska osada Mała

W Brennej Hołcynie rośnie
druga pod względem grubo
ści j o d ł a w Polsce. Jej ob
wód wynosi 415 cm, wyso
kość 44 metry, wiek ponad
200 lat.
(nik)
5 sierpnia 2004 r.

29/30.07.2004 r.
W nocy złodzieje ukradli paliwo z
koparki „Waryński", stojącej na pla
cu budowy obwodnicy w Polanie.
30.07.2004 r.
Mieszkanka Ustronia została okra
dziona w sklepie spożywczym na
Zawodziu. Złodzieje wyciągnęli jej
portfel z torebki.
30.07.2004 r.
Okradziona została sprzedawczy
ni w sklepie z telefonami komór
kowymi. Złodziej ukradł leżący na
biurku telefon komórkowy.
30.07.2004 r.
O godz. 22.15 na ul. Katowickiej
zatrzymano ustroniaka, który w sta
nie nietrzeźwym jechał na rowerze
 2,94 prom.
31.07.2004 r.
O godz. 1.55 na ul. Grażyńskiego
zatrzymano mieszkańca Goleszo
wa, kierowcę fiata 126p, który pro
wadził nietrzeźwy. Badanie wyka
zało  0,73 mg.
30/31.07.2004 r.
W nocy kradzież w kiosku przy ul.
Grażyńskiego. Włamywacze ukra
dli dwie butelki pepsi.
31.07.2004 r.
O godz. 12.55 na skrzyżowaniu
ulicy Katowickiej z Akacjową kie
rujący skodą mieszkaniec Zabrza
najechał na tył fiata seicento nale
żącego do ustroniaka.
31.07.2004 r.
Na parkingu niestrzeżonym na
Równicy z należącego do miesz
kańca Kocka renault clio złodzieje
ukradli odtwarzacz samochodowy
CD marki Pionieer.
(mn)

KRONIKA POLICYJNA
Rozstrzygnięty został przetarg na druk Gazety Ustrońskiej.
Wygrała Drukarnia O f f s e t o w a Jerzego Małysza z Górek Wiel
kich i to ona p o c z ą w s z y od tego numeru drukuje naszą gazetę.
R ó w n o c z e ś n i e c h c i e l i b y ś m y p o d z i ę k o w a ć za b a r d z o dobrą
współpracę d o t y c h c z a s o w e j drukarni M a d a r M a r k a R y m o r z a
ze Skoczowa.
Najlepsze życzenia dla j u b i l a t ó w :
Z u z a n n a Gluza
lat 91
lat 91
Elżbieta Gogółka
lat 80
Anna H e c z k o
Maria Hercog
lat 93
lat 80
Helena H u s a r
lat 80
Lech Strug
lat 95
J a d w i g a Szkaradnik
Wiktor Wantuła
lat 94

ul.
ul.
ul.
ul.
os.
ul.
ul.
ul.

A k a c j o w a 88
Kościelna 7
Konopnickiej 32/9
Słoneczna 10
Manhatan 2/41
Wantuły 18
Wiślańska 7
Stellera 7

27.07.2004 r.
O godz. 13.25 na skrzyżowaniu
ulicy Skoczowskiej z Katowicką
kierująca fiatem uno mieszkanka
Międzyświecia zajechała drogę
mieszkańcowi Skoczowa, który
prowadził volkswagena golfa.
27.07.2004 r.
O godz. 16.25 na ul. Szerokiej kie
rujący vw golfem ustroniak wymu
szał pierwszeństwo i stuknął fiata
punto prowadzonego przez miesz
kańca Kaczyc.
28.07.2004 r.
O godz. 6.15 na skrzyżowaniu uli
cy Katowickiej ze Skoczowską
doszło do wypadku, kiedy wart
burg kierowany przez mieszkańca
Istebnej zderzył się z tirem, którym
jechał mieszkaniec Przemyśla. Kie
rowca wartburga z ogólnymi obra
żeniami ciała został przewieziony
do szpitala.
28.07.2004 r.
O godz. 1.35 na skrzyżowaniu uli
cy Katowickiej z Akacjową  koli
zja. Przyczyną wymuszanie pierw
szeństwa przez kierującego fordem
escortem mieszkańca Skoczowa.
Poszkodowany mieszkaniec nasze
go miasta jadący matizem.
29.07.2004 r.
Między godz. 19 a 22 kradzież ry
nien spustowych z kościoła ewan
gelickoaugsburskiego. Podjęte
działania pozwoliły odnaleźć zło
dzieja. Okazał się nim mieszkaniec
Ustronia.
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UWAGA • KIESZONKOWCY!
W ostatnich tygodniach na terenie Ustronia w sposób szcze
gólny nasiliły się kradzieże na targowisku, w sklepach, aptekach
oraz na poczcie. Sprawcy odwracają u w a g ę klientów poprzez
potrącenie, upuszczenie czegoś, zrobienie sztucznego tłoku, za
dawanie kłopotliwych pytań o b s ł u g u j ą c y m pracownikom. Lu
dzie stojący w kolejce skupiają się na tym co dzieje wokół nich
z a p o m i n a j ą c o otwartych torebkach, leżących na blacie portfe
lach. Trudno jest non stop myśleć o zagrożeniu kradzieżą i nie
trzeba tego robić, jeśli pieniądze, karty, dokumenty, telefony są
dobrze schowane.
 Chciałbym podkreślić, że nie należy się sugerować wyglądem 
mówi Janusz Baszczyński komendant Komisariatu Policji w Ustro
niu.  Złodzieje kieszonkowi to często osoby zadbane, elegancko
ubrane, wzbudzające sympatię. Bywa, że pracują w parze  sym
patyczna kobieta zagaduje, a mężczyzna okrada.
Kieszonkowcy krążą, policja wie j u ż mniej więcej kogo szu
kać, więc teraz zlikwidowanie szajki będzie kwestią czasu. Pod
warunkiem jednak, że poszkodowani będą natychmiast zgłaszać
kradzieże.
(mn)
5 sierpnia 2004 r.

27.07.2004 r.
Wspólnie z pracownikiem Wy
działu Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta przeprowadzono
kontrolę posesji przy ul. A. Bro
dy, dotyczącą gospodarki wodno
ściekowej.
27.07.2004 r.
Interweniowano przy ul. Fabrycz
nej w sprawie braku opieki nad
psem. Właścicielem czworonoga
okazał się mieszkaniec Czeladzi.
Tym razem skończyło się na po
uczeniu.
28.07.2004 r.
Strażnicy miejscy prowadzą kon
trolę w ramach policyjnej akcji
„Bezpieczne wakacje 2004".
Szczególna uwaga zwracana jest
na popełnianie wykroczeń przez
pieszych i rowerzystów oraz na
brak opieki nad dziećmi poniżej 7.
roku życia.
28.07.2004 r.
O godz. 13.10 wspólnie z policją
zabezpieczono miejsce zdarzenia

przy ul. A. Brody na os. Manha
tan. gdzie w czasie przechodzenia
przez jezdnię przewróciła się i
odniosła obrażenia starsza kobie
ta. Wezwano pogotowie, które za
brało osobę poszkodowaną.
29.07.2004 r.
Zabezpieczono miejsce zdarzenia
na ul. A. Brody na os. Manhatan,
gdzie TIR zablokował wjazd na
parking. Parking został odbloko
wany dopiero po rozładowaniu
samochodu, gdyż wcześniej zako
pał się on w grząskim gruncie.
29.07.2004 r.
Interweniowano przy ul. Domini
kańskiej, gdzie na drodze leżała
nietrzeźwa osoba. Zawieziono ją
do domu.
31.07 1.08.2004 r.
W czasie kontroli terenów zielo
nych nad rzeką Wisłą wystawia
no kierowcom wezwania do sta
wienia się na komendzie Straży
Miejskiej, udzielano pouczeń
oraz nałożono mandaty dużej
liczbie kierowców, którzy nie
stosowali się do przepisów ruchu
drogowego.
(ag)
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BOGACI PRZED BOGIEM
(dok. ze str. 1)
śnie temat. Należy zwłaszcza wspomnieć program telewizji CNN
z relacjami uczestników walk oraz autentycznymi zdjęciami z po
wstania, udostępnionymi autorom programu przez polską Wytwór
nię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.
Swoją wymowę ma również ukazanie się w tych dniach pol
skiego tłumaczenia najnowszej książki Normana Daviesa poświę
conej właśnie powstaniu warszawskiemu.
Z okazji 60. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego
w Ustroniu zostały zorganizowane uroczystości pod auspicjami
burmistrza miasta oraz Zarządu Koła Światowego Związku Żoł
nierzy Ann i i Krajowej.
Podczas mszy św. koncelebrowanej, odprawionej w intencji po
ległych, zmarłych i żyjących powstańców warszawskich w ko
ściele św. Klemensa w Ustroniu proboszcz parafii, ks. kanonik
Antoni Sapota powiedział m.in.:
 W szczególny sposób chcemy przywitać tych wszystkich, którzy
są w jakiś sposób związani z tamtą sytuacją. Chcemy przywitać
tych, którzy wspominają, którzy przeżyli, tych, którzy reprezentują
władze miejskie, reprezentują kombatantów i inne środowiska. Ta
nasza wspólna modlitwa nie tylko będzie wspomnieniem, ale przede
wszystkim wypraszaniem łask potrzebnych dla naszej Ojczyzny.
Kazanie wygłosił o. Robert Reguła z Hermanie, który powie
dział m.in.:
 /.../ Wydaje się, że nasze życie jakiś czas trwa, że mamy wiele
czasu. Czasem wręcz ten czas wydaje się powoli toczyć. Tymczasem
wobec całej historii życia na ziemi to pryśnięcie bańki mydlanej,
chwila i już. nas nie ma. Gdyby jeszcze cofnąć się w głąb historii
wszechświata, cała historia ludzkości nic nie znaczy; to chwila,
moment. (...] „Marność nad marnościami, wszystko marność". To
słowo marność jak tłumaczy św. Hieronim, oznacza ulotną parę,
lekki powiew, coś, co się szybko rozpływa, szybko przemija, co trwa
tylko chwilkę. [...] Rzeczywiście wszystko przemija i to szybko prze
mija. A skoro tak, to w naszym życiu istotne to, co jest sensowne, to
co ma jakieś znaczenie, tylko to, co nas osadza w wieczności. /.../
I tu nie wystarczy tylko powtarzać imię Jezus i mieć na ustach spra
wiedliwość. [...] Trzeba być bogatym u Boga. [...] W Ewangelii
możemy zobaczyć, że rzeczywiście Pan Bóg patrzy na nas inaczej
niż my. Przypomina nam się chociażby sytuacja ubogiej wdowy, która
wrzuca dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Byli tacy, którzy wrzucali
wiele, ale Pan Jezus zwrócił uwagę na nią. To ona była bogata przed
Bogiem. Przypominamy sobie przypowieść o bogaczu i Łazarzu.
Wszyscy bogaczy znają po imieniu. Moglibyśmy wyliczyć bogatych
ludzi Z Polski, ze świata, nawet w Ustroniu. Tych znamy, po imieniu
i nazwisku. Ale tego, kto żebrze, kto zna po imieniu? [...] Inaczej pan
Bóg patrzy na to, co się dzieje na ziemi. [...] Co znaczy być bogatym
przed Bogiem? Na pewno nie zagarniać dla siebie jak najwięcej
pieniędzy, mieć wielkie pałace. [...] Pięknie tłumaczy dzisiejszą
Ewangelię św. Bazyli, który mówi: „ Ubodzy są spichlerzami wy
starczającymi, nie trzeba powiększać". Są ubodzy, którym można
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rozdać  nie trzeba powiększać spichlerzy. / to jest sedno tego, co
oznacza być bogatym przed Bogiem. Nie to co mam, nie to co zdo
będę, nie to co zarobię jest ważne, ale to, co rozdam. To jest ważne.
Nie kręcenie się wokół siebie, ale danie komuś innemu. 1 nie chodzi
tu tylko o pieniądze.
Dzisiaj mamy rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Na
szczęście w pamięci naszej są ci bohaterscy ludzie, którzy nie parę
groszy, nie jakieś dobra, które posiadali, ale życie oddali za in
nych. To jest dla nas wzór, gdy dzisiaj wielu ludzi w pędzie za tym,
Żeby więcej mieć, wszystko jedno czy w Polsce, czy za granicą, czy
w wolności, czy w niewoli  wszystko jedno, byle mieć. Ci ludzie,
którzy 60 lat temu  i możemy dołączyć do ich grona wielu, wielu,
którzy oddawali życie za naszą Ojczyznę, w obronie innych  są
dla nas wzorem, który przypomina: nasze życie nie może się kręcić
wokół siebie. Trzeba otworzyć oczy na innych. Trzeba się dzielić
tym, co się ma, z innymi. Nie chodzi tylko o dobra materialne
i pieniądze. Chodzi o zwykłą, ludzką życzliwość, dobroć, pomoc,
czas. Na szczęście dzisiaj żyjemy w pokoju i nikt nie żąda od nas
takich ofiar, jak zażądała tamta sytuacja 60 łat temu. Łatwiej po
winno nam być dzielić się sobą z innymi. I mamy wzór nie tylko
w bohaterskich obrońcach Warszawy, powstańcach sprzed 60. lat,
ale w samym Panu Jezusie.
Druga część uroczystości odbyła się przy Pomniku Pamięci Na
rodowej. Po odśpiewaniu hymnu, okolicznościowy tekst o po
wstaniu warszawskim wygłosił Zdzisław Brachaczek. Następ
nie wiązanki kwiatów złożyły delegacje: władz miasta, komba
tantów, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związ
ku Kombatantów RP, Związku Inwalidów Wojennych, Stowa
rzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Przedsiębiostwa Uzdrowisko
wego Ustroń.
(ag)
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Ustroń 714 sierpnia 2004
7 sierpnia godz. 19.00 Koncert inauguracyjny
W programie: J. Strauss, Fr. Lehar, E. Kaiman, J. Offenbach.
Wyk.: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, dyr. Miro
sław J. Błaszczyk, Joanna Ks'ciuczykJędrusik  sopran
 Rynek w Ustroniu
8 sierpnia godz. 19.00 Koncert kameralny
W programie: A. Vivaldi, J.S.Bach, Ch.W. Gluck, S. KargElert,
D. Buxtehude, M.E.Bossi.
Wyk.: Trio SkrzypcowoOrganowe: E. Pawełek  skrzypce,
A. PawełekZaborny  skrzypce, W. Zaborny  organy
 kościół pw. św. Klemensa
9 sierpnia godz. 19.00 Koncert kameralny
W programie: J. Strauss, E. Kaiman, G. Gade, E.di Capua, J. Ri
xner, G. Gershwin, L. Bernstein, S. Joplin.
Wyk.: Todo Art: G. Jursza  flet, D. Jursza  klarnet, D. Smykow
ski  fagot
 Ośrodek Wypoczynkowy „Róża" (sala gier)
10 sierpnia godz. 19.00 Koncert kameralny
W programie: G.J. Dinicu, A. Dvorak, F. Kreisler, J. Brahms,
J. Strauss, H. Mancini, J. Bock, S. Joplin, V. Monti.
Wyk.: Alina UrbańczykMróz  sopran oraz Kwartet Śląskich
Kameralistów: D. Zboch 1 skrzypce, W. Stanieczek  II skrzypce,
J. Marzec  altówka, J. Szkopek  wiolonczela
 Ośrodek Re kre a cyjn o  Wy po czyn ko wy „Muflon"
(kawiarnia)
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12 sierpnia godz. 19.00 Koncert kameralny
W programie: J.S. Bach, J. Brahms, A. Dvorak, J. Strauss, Fr.
Lehar, G. Verdi, G. Bizet, E. Kaiman, L. Bernstein oraz wiązanki
przebojów muzyki rozrywkowej.
Wyk.: Aneta Pawlik  flet oraz Kwintet Smyczkowy Divertimento:
A Wagner 1 skrzypce, J. Widera  II skrzypce, W. Szulakowski 
altówka, J. Gorol  wiolonczela, P. Rurański  kontrabas
 Dom Wcz.asowy „Mazowsze "
13 sierpnia godz. 17.00 Koncert zamykający
W programie: J. Strauss, Fr. Lehar, J. Offenbach, G.Verdi,
E. Kaiman.
Wyk.: Śląska Orkiestra Kameralna i Orkiestra Symfoniczna  dyr.
Czesław Grabowski, Leokadia Duży  sopran, Feliks Widera  tenor
 amfiteatr w Ustroniu
14 sierpnia godz. 19.00 Koncert kameralny
W programie: J.S. Bach, J. Brahms, A. Dvorak, J. Strauss, Fr.
Lehar, G. Verdi, G. Bizet, E. Kaiman, L. Bernstein oraz wiązanki
przebojów muzyki rozrywkowej.
Wyk.: Aneta Pawlik  flet oraz Kwintet Smyczkowy Divertimento:
A Wagner 1 skrzypce, J. Widera  II skrzypce, W. Szulakowski 
altówka, J. Gorol  wiolonczela, P. Rurański  kontrabas
 Sanatorium,,Równica"
(taras)
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11 sierpnia godz. 19.00 Koncert kameralny
W programie: A. Vivaldi, J.S. Bach, W.A. Mozart, C. Abel,
E. Grieg, J. Strauss, K. Brahms.
Wyk.: Kwartet Flautato: A. Staciwa  flet, R. Słapik  skrzypce,
J. Botor  altówka, J. Szkopek  wiolonczela
 Ośrodek Wypoczynkowy „Złocień " (taras)
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W dawnym
W sierpniu 1996 r. miała miejsce w Muzeum Hutnictwa i Kuź
nictwa wystawa prezentująca dorobek ustrońskich pszczelarzy,
co widoczne jest na załączonej fotografii. W tym roku przypada
jubileusz 75 lecia Kola Pszczelarzy w Ustroniu, toteż na wysta
wie towarzyszącej corocznym Dożynkom będziemy znów mo
gli obejrzeć działalność miejscowych hodowców pszczół.
Lidia Szkaradnik

Prowadzenie koncertów kameralnych  Alicja Kotyl

PIWNICA POD RÓWNIC
Ustroń, ul. Daszyńskiego

Autoryzowany
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poleca promocyjne dwudanio
weobiady na miejscu lub na wynos
w ccnie 7,50 zł, proponujemy
również 3 rodzaje pierogów
domowych na kilogramy
w cenie: pierogi z mięsem
17 /l/kg pierogi z kapustą
i grzybami
14 zł/kg
pierogi ruskie 12 /ł/kg
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są z tamtejszą kulturą mającą kilka tysięcy lat tradycji.
W tej chwili maski są głównie towarem eksportowym. Nie są to
maski obrzędowe mające jakieś znaczenie. Zakupiłem większą
partię tych masek i wysłałem z Ghany do Polski kontenerem.
Została niewielka część, gdyż wiele osób w naszym kraju jest
zainteresowana zakupem masek. Maski są wykonywane ręcz
nie w twardych gatunkach drewna jak np. mahoń. Większe
maski wykonuje się nawet trzy miesiące. Ludzie tam dysponują
całą masą wolnego czasu i jeżeli chodzi o wykonywanie takich
p r z e d m i o t ó w to jest to g ł ó w n i e rękodzieło. P o j a w i a j ą c e się

a

.

.

.

AFRYKAŃSKI
DOBROBYT
29 lipca w Muzeum Ustrońskim odbył się wernisaż wystawy
masek afrykańskich ze zbiorów Zdzisława Pytla z Cieszyna.
Poza maskami ozdobą wystawy była Sabina Ankrah, dwudzie
stotrzyletnia dziewczyna z Ghany, która w przyszłości zamierza
zostać projektantką mody. W Ustroniu znalazła się, gdyż będzie
uczestniczyła w tegorocznych wyborach Miss Wakacji. Dla ze
branej w Muzeum publiczności wykonała taniec ze swego re
gionu. Zaprezentowała też oryginalny strój, sznury korali, fanta
zyjną fryzurę.
Z. Pytel natomiast opowiadał o swojej przygodzie z Afryką,
starał się też przybliżyć zebranym ten kontynent.
 W mediach pokazuje się Afrykę jako kontynent głodu, cho
rób, braku wody. Takie tereny są, ale Ghana jest krajem bar
dzo bezpiecznym, ciekawym, bogatym w złoża boksytów,
manganitów, złota, diamentów. Ekonomia w Ghanie jest na
wyższym poziomie niż w Polsce. To przykre ałe prawdziwe
 twierdził Z. Pytel.  Dzieci od najmłodszych lat muszą zara
biać na siebie. Może w Europie patrzy się na to jak na nie
wolnictwo, a jest to rodzaj nauki życia. Dzieci mając nawet
56 lat uczą się życia, biznesu, zaczynają myśleć o zarabianiu
pieniędzy, poprawieniu sobie bytu. Każdy musi zarobić sam
na siebie.
Interesowano się zarobkami w Ghanie. Zdaniem Z. Pytla śred
ni miesięczny zarobek to około 1020 dolarów, natomiast mie
sięczna opłata za dziecko w szkole wynosi 70 dolarów.
Dzień dla przeciętnej afrykańskiej rodziny zaczyna się o 5 rano
sprzątaniem podwórka. Następnie kobiety piorą. Większość czyn
ności wykonywana jest wspólnie. Jeżeli rodzina jest zamożna,
na godzinę 8 dzieci idą do szkoły. Budynek szkoły przypomina
stodołę.
Kobiety zostają w domu, coś gotują i już z potrawą wychodzą
na ulicę próbując ją sprzedać.
W Ghanie językiem urzędowym jest angielski, do tego docho
dzi około dwudziestu języków plemiennych.
Ściany muzeum zostały obwieszone maskami afrykańskimi
różnej wielkości. Zastanawiano się jakie znaczenie mają te ma
ski i w jakim celu zostały zrobione.
 Większą część tych masek zakupiłem w Ghanie, ale też
w Nigerii, Beninie, Togo  objaśniał Z. Pytel.  Maski związane
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w naszym kraju maski z Indonezji są wykonywane maszynowo.
Prezentowano też obrazy wykonane z nici. Tworzący je posia
da jeden wzór i zajmuje się zarobkowo wytwarzaniem obrazów.
Wygląda to jak haft, a tymczasem jest to przyklejanie nici do
podłoża. Dodatkową atrakcją takiego obrazu są ciekawe efekty
związane z załamywaniem się światła.
Z Pytel był w Ghanie sześć razy, zawsze na okres powyżej
trzech miesięcy. Odradzał zebranym wycieczki organizowane
przez biura podróży. Trudno poznać Afrykę z luksusowego po
koju hotelowego.
Podróż rozpoczął od wysłania samochodu BMW statkiem
z Amsterdamu. Jak twierdzi drogi w Ghanie są lepsze niż w Pol
sce. Na drogach nie ma kolein. Jest jednak większy ruch samo
chodowy niż w Polsce, większe korki na ulicach. Są miejsca gdzie
konieczne jest jeżdżenie samochodem terenowym. Szczególnie
w porze deszczowej, gdy ziemia robi się grząska.
Afryka kojarzy nam się ze słońcem i faktycznie podczas poby
tów Z. Pytla było słonecznie. Ostatni pobyt wiosną, gdy to
w Polsce zima się przedłużała, był inny. Przez dwa miesiące nie
było pięknej przejrzystej słonecznej pogody
Jeżeli ktoś lubi spokój, to będzie mu odpowiadać życie w wio
skach. Z. Pytel wzorował się na polskich podróżnikach. Był gór
nikiem strzałowym i uległ wypadkowi. Potem zaczęły się kło
poty zdrowotne. Okazało się, że dłuższe pobyty w Afryce, cał
kowita zmiana diety, pozwoliły wrócić do dobrej kondycji fi
zycznej.
Ż y w n o ś ć w Ghanie to przede wszystkim kukurydza biała
spożywana w różnych postaciach. Dla obecnych w muzeum
przygotowano potrawę z kukurydzy, niestety żółtej, gdyż biała
jest w naszym kraju niedostępna. Z d a j e się że wszystkim
smakowało.
Wojsław Suchta

PRAKTYKA Z KONIEM cd.
W nawiązaniu do artykułu pt. „Praktyka z koniem" chcę do
dać co następuje: jadący w kierunku Hermanie Francuzi nie od
jeżdżali jeszcze tego dnia z Ustronia. Udali się na nocleg do go
spodarstwa państwa Tomiczków  Marii i Jana w Lipowcu. My
proponowaliśmy im nocleg, ale nie dysponujemy „masztalą" dla
konia. Podróżnicy chcieli, żeby koń spokojnie przespał noc (po
przednie dwie spali w Czechach w lesie). Śtąd moje poszukiwa
nia gazdy, który by ich przyjął na nocleg. Po wykonaniu kilku
telefonów i przedstawieniu sprawy, naszych niespodziewanych
gości zgodzili się przyjąć właśnie państwo Tomiczkowie, za co
chcę im wyrazić podziękowanie. Gazdowie fachowym okiem
obejrzeli konia, nakarmili, zadbali też oczywiście o psa i trzech
młodych Francuzów. Ci zaś byli drugiego dnia rano niebywale
zdziwieni, że nikt za nic nie chce od nich pieniędzy.
Ponieważ podczas tej podróży  praktyki zajmowali się też eko
logią  o godz. 9.00 następnego dnia zawiozłem ich na naszą
stację przeładunkową śmieci. Tam zapoznali się z systemem se
gregacji śmieci (zresztą to zaprezentowaliśmy już dzień wcze
śniej na swoim własnym przykładzie  segregacja do worków)
oraz funkcjonowaniu oczyszczania miasta.
Jako że zahaczyli też o sprawy wyznaniowe, powiedziałem im
również o tym, a zorganizowane ad hoc spotkanie z Państwem
Otonem i Krystyną Windholzami pozwoliło usłyszeć młodym
Francuzom o historii Żydów w Ustroniu z pierwszej ręki. Krót
kie spotkanie odbyło się przy obelisku upamiętniającym miejsce
istnienia synagogi.
Około południa goście opuścili gospodarstwo Tomiczków
i Ustroń, kierując się przez Oświęcim do Krakowa.
Roman Macura
5 sierpnia 2004 r.

31 lipca odbyły się Zawody Wędkarskie o Puchar Prezesa Koła
Polskiego Związku Wędkarskiego przy Zakładach Kuźniczych.
Zawody odbyły się z okazji 70. rocznicy urodzin prezesa koła Ta
deusza Podżorskiego. On też ufundował puchar dla zwycięzcy.
Prezes T. Podżorski jest członkiem PZW już 52 lata. Począt
kowo było to koło powiatowe w Cieszynie, następnie powstała
sekcja wędkarska przy Kuźni Ustroń, gdy powołano Koło PZW
UstrońWisła, włączono do niego sekcję Kuźni. Od czterech lat
funkcjonuje Koło PZW przy Zakładach Kuźniczych skupiające
85 członków. T. Podżorski może też pochwalić się trofeami węd
karskimi. Największy karp, którego złowił, ważył 12,5 kg, wiele
szczupaków po 78 kg.
 Kiedyś łowiłem dużo pstrągów. W latach 50. można było
łowić pstrągi długości 60 cm. Tamy były drewniane i pstrąg
miał gdzie się chować. Przy betonach nie ucieknie. Poza tym
była większa kontrola, wyłapywano kłusowników i karano
ich. Dziś mówi się o znikomej szkodliwości czynu i kłusownik
pozostaje bezkarny. Poza tym dziś Wisła jest wypłycona. 
mówi T. Podżorski.  Obecnie mam takie lata, że wolę sobie
spokojnie usiąść ze spławikiem. Jeżdżę łowić na Głębinów
koło Nysy do ośrodka okręgu opolskiego. Najładniejsze są
jednak nasze stawy, wszyscy się nimi zachwycają.
Zmartwieniem prezesa jest przyszłość Koła. Zakłady Kuźni
cze zamierzają stawy sprzedać.
 Być może stawy od Zakładów kupi miasto i będzie dzierża
wić wędkarzom  mówi T. Podżorski.  Chętnych na zakup
byłoby więcej. Zainteresowanie wyraża okręg katowicki PZW.
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Wypadek na ulicy Brody, jaki wydarzył się pięcioosiowemu TIR
owi 28 lipca tuż obok bloku nr 3 na osiedlu Manhatan jest dodat
kowym dowodem na to, że na osiedlowym odcinku ul. Brody nale
ży przywrócić zakaz ruchu pojazdów powyżej 3 ton, jaki funkcjo
nował do czasu remontu mostku i wybudowania ronda. Na „ob
wodnicy" są tablice informujące o zakazie skrętu w ul. Brody sa
mochodom powyżej 3 ton. Kierowcy wiedzą też. o tym, że ani Poli
cja ani Straż Miejska tego nie kontroluje. Zjeżdżają z „obwodni
cy " ciężkie betoniary, transportowce budowlane z materiałami ce
ramicznymi, TIRy i wszelkiego rodzaju inne pomniejsze ciężarówki.
Tymczasem od ulicy Brody do narożnika bloku nr 3 jest zaledwie 3
mb. Teraz TIRa pochyliło w prawo i wbił się w parking osiedlo
wy. następny TIR może wjechać w budynek mieszkalny nr 3. I co
wtedy? Czy musi wydarzyć się wypadek tragiczny w skutkach z
ofiarami śmiertelnymi, aby władzą samorządową coś wstrząsnęło
i zmusiło do podjęcia słusznej decyzji? Mieszkańcy osiedla Man
hatan, a szczególnie bloku nr 3 proszą Pana Burmistrza o ponow
ne, wnikliwie rozpatrzenie wniosku złożonego pismem z dnia
5 sierpnia 2004 r.

Prezes wręczył zwycięzcy puchar.
Fot. . Suchta
Nie chcemy tego wypuścić. Tu każdy chciałby mieć łowisko,
postawić domki kampingowe i mieć ośrodek wypoczynkowy.
Podstawową naszą rybą w stawach jest karp, są także sanda
cze, szczupaki, karasie, nie mówiąc o płotkach. W dwóch sta
wach wpuszczonych zostało 3500 karpia kroczka mającego
18 cm. Dokarmiane są codziennie, więc jesienią mają już 1,5
kg. Na dokarmianie ryb idzie rocznie 1500 kg granulatu, 6
ton pszenicy. Aby korzystać z łowiska członek musi rocznie
zapłacić 170 zł. Ponadto są dotacje z okręgu.
W sobotę od godz. 14 wędkarze rywalizowali właśnie na sta
wach przy siedzibie Koła. Wystartowało 36 wędkarzy. Z Koła
PZW przy Zakładach Kuźniczych prawo startu mieli wyłącznie
członkowie, którzy przepracowali 30 godzin. Zaproszono też
wędkarzy z zaprzyjaźnionych kół UstrońWisła, Cieszyn, Zamar
ski, Pogwizdów. Pogoda była bardzo ładna jednak nie najlepsza
dla wędkarzy. Tego dnia ryba wyraźnie nie brała. Mimo sypania
karmy, atrakcyjnych przynęt, część startujących w zawodach
przez trzy godziny nie złowiła ani jednej ryby. Znawcy tłuma
czyli to zbytnimi skokami ciśnienia, czego ryby nie lubią. Po
trzech godzinach ważono złowione ryby. Spośród 36 startują
cych najwięcej złowił Jakub Mikos z koła przy Zakładach Kuź
niczych  1570 g. Następne miejsca zajęli: 2. Krzysztof Frask
 koło przy Zakładach Kuźniczych (1410), 3. Zygfryd Patek
 prezes okręgu PZW w BielskuBiałej (1360), 4. Jan Wiencek
 koło przy Zakładach Kuźniczych (1245), 5. Jerzy Zawiślak 
koło z Pogwizdowa (1090), 6. Władysław Kurzok  koło
w Zamarskach (880). Najdłuższą rybę złowił J. Wiencek. Jego
karp miał 40,6 cm długości.
Zwycięzca J. Mikos jest uczniem V Liceum Ogólnokształcące
go w BielskuBiałej. Od września będzie chodził do III klasy. Co
ciekawe, jego trenerem jest K. Frask, którybył drugi. Po zawo
dach jubilat zaprosił uczestników na poczęstunek.
(ws)
04.06.2004 r. w sprawie właściwej organizacji ruchu i użytkowa
nia ulicy Brody na odcinku osiedlowym.
Z upoważnienia Grupy Członkowskiej Mieszkańców osiedla
Manhatan w Ustroniu Maria Langer
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Kasia, Ania, Patryk, Krzysztof są z Cze
chow icDziedzic, Piekar Śląskich, Pszczy
ny. Poznali się na Uniwersytecie Śląskim,
mają po 21 lat.
 Chodzi o to, żeby się zabawić. Tak jak
zawsze było u mnie na wczasach. Do Ustro
nia jeździliśmy kilka razy w roku. Najpierw

byczyliśmy się nad Wisłą, opalaliśmy się,
a po południu na piwko. Teraz jest dużo
więcej lokali i dużo lepsze. Mnie to pasuje,
bo teraz mogę do nich chodzić.
 Ale jak leje, to kompletnie nie ma co ro
bić.
 Zawsze można skoczyć po browar i za
grać w pokera.
 Brakuje tu porządnego klubu dyskoteki,
ileż można słuchać góralski śpiewek. Ja już
nie wchodzę do knajpy, jak słyszę góralską
muzykę.
 Są fajne puby.
 Ale wieczorem uciszają. Nie wszędzie, ale
w niektórych tak. Nie wiem, od czego to
zależy.
 Byliśmy na Czantorii  najlepsze sanecz
ki, na Równicy  najlepsze piwo w Czar
cim, oglądaliśmy jelenie w leśnym parku.
 Trochę za spokojny ten Ustroń jak dla
mnie. Inaczej sobie wyobrażałam, jako
większe miasto, bo wcześniej jeździłam do
Brennej. Wszystko ładne, kwiatki cacy, ale
ile można podziwiać widoki.
 To raczej miejsce dla starszych. No chy
ba, że ma się samochód i skoczy się na im
prezę do Cieszyna albo Bielska.
Joanna i Krzysztof Bąkowie z Tarnow
skich Gór przyjechali z czteroletnimi bliź
niakami Martynką, Jakubem oraz z „bab
cią " Bożenką, która na co dzień opiekuje
się dziećmi.
 To są nasze pierwsze wczasy odkąd uro
dziły się dzieci. Wcześniej baliśmy się ru
szyć z domu, bo nie wiedzieliśmy, czy so
bie poradzimy z dwójką. Mieszkamy
w domu wspaniałych ludzi, to są dalsi zna
jomi rodziców, na co dzień nie wynajmują
pokoi. Namawialiśmy ich, ale mówią, że
już nie mają siły.
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 Prawdę mówiąc jesteśmy zachwyceni
Ustroniem. Pochodzimy z północno
wschodniej Polski, za chlebem przyjecha
liśmy na Śląsk, ale cały czas chodzą nam
po głowie góry. Przeżywamy te wczasy
bardziej jako rekonesans i stwierdzamy, że
to cudowne miejsce do mieszkania.
 W naszych głowach rodzą się szalone
chyba jeszcze na razie pomysły o kupnie
domu i właśnie w y n a j m o w a n i u pokoi.
Przyjechaliśmy już po festynie partnerskim,
wystawie psów, wyjeżdżamy przed do
żynkami, a to są imprezy, które chcieliby
śmy obejrzeć.
 Kiedy jest bardzo ciepło, siedzimy nad
Wisłą, kiedy trochę chłodniej, idziemy
w plener. Raczej wjeżdżamy niż wchodzi
my na górki, ale już mamy ochotę przejść
je wzdłuż i wszerz.
 Rewelacyjny park leśny z sarnami, dzi
kami, kozami i ciekawym placem zabaw.
Babcia Bożenka podkreśla, że jest dużo
parków i swobodniej czuje się na space
rach. Nie musi tak biegać za dziećmi. Poza
tym dużo drabinek, huśtawek, nie tylko

Fot.

.

.

w ogródkach restauracyjnych, ale też pal
kach, choć czasem brudno.
 Raz udało nam się wyjść wieczorem. Spę
dziliśmy go w karczmie przy góralskiej
muzyce, bardzo dobre jedzenie. Brakuje
trochę bardziej spokojnych miejsc nad Wi
słą, na Rynku. Wyobrażam sobie takie ka
wiarenki, gdzie sączy się cicha muzyka, nie
daleko płynie rzeka, można wypić lampkę
wina. Tak samo na Rynku.
 A propos rynku, to ciekawe koncerty. Wra
cając do domu zatrzymaliśmy się na chwi
lę na wieczornym koncercie jakiegoś mło
dego zespołu. Bardzo ciekawy gitarzysta,
choć młody. Dzieci nie dały posłuchać, ale
jeszcze długo w drodze do domu słyszeli
śmy tę fajną muzykę. Jednak generalnie sły
chać radio, DJów, bardzo głośną muzykę
taneczną. To chyba najbardziej nam prze
szkadza.
Krystyna od dziecka mieszkała w Kato
wicach i od dziecka jeździła do Wisły, Ustro
nia, Dobki, Górek. Kiedy wyszła za mąż
musiała się przenieść do Skawiny. Mówi,
że brakowało jej tych wyjazdów. Kiedy po
jawiła się szansa na nową pracę męża i
mieszkanie w Gliwicach, bardzo się ucie
szyła. Opowiadała dzieciakom  Marysia 
7 lat, Grzesiu  9 lat, że na wakacje pojadą
do Ustronia i spełniła obietnicę. Zamiesz
kała u znajomej.
 W pracy mówię z dumą, że jadę na wcza
sy do Ustronia, ale prawdę mówiąc wcza
sy dla czteroosobowej rodziny to dla nas
coś nieosiągalnego. Mąż został w domu,
z dziećmi pojechałam sama i nie płacę za
noclegi. Wiadomo, że dzieci chcą wszyst
ko, co tylko zobaczą, więc nie lubię cho
dzić wśród straganów i kiosków. Przy ład
nej pogodzie zabieramy wałówkę, koleżan
kę z jej dziećmi, bo są mniej więcej w tym
samym wieku co moje, i idziemy nad Wi
słę. Mamy tu prawdziwy raj, odpoczywa
my nawet w przydomowym ogródku.
Nad rzeką można spędzić cały dzień. Dla
mnie woda trochę za zimna, ale to chyba
dlatego, że ciągle pada i nie zdąży się na
grzać. Nie mieliśmy najlepszej pogody. Na
5 sierpnia 2004 r.

początku było ładnie, ale teraz brakuje słoń
ca. Jednak opalić sie zdążyłam, bo stwier
dziłam, że nie mogę wyglądać gorzej niż
koleżanki, które przyjadą z Turcji.
Na Równicę wyszliśmy, na Czantorię
wjechaliśmy. Kiedy pozwoliłam im poje
chać na saneczkach, powiedziały, że dwa
dni nie będą jadły lodów. Podoba mi się
kultura w Ustroniu. To zauważyłam na sa
mym początku. Powiedziałam koleżance,
że tu ludzie wiedzą, jak się zachować. Kie
dy pytam o drogę, kupuję w sklepie, są
uprzejmi, wyjaśniaja dokładnie, powiedzą
nawet więcej rzeczy, niż bym chciała. I wła
śnie kiedy to powiedziałam koleżance pan,
który na Polanie sprzedawał pamiątki za
bronił mi brać do ręki zabawki. Stwierdził,
że te rzeczy nie są do oglądania tylko do
kupowania. Gdy próbowałam wyjaśniać, że
zanim kupię, muszę obejrzeć, odburknął,
że jak kupię, to będę oglądać. Nie mogłam
uwierzyć własnym uszom. Jednak zdania
o mieszkańcach nie zmienię, tamten pan
chyba tylko zastępował sprzedawcę.
Kiedy pytam dzieci, co im się najbardziej
podoba
odpowiadają:
Grzesiu  Saneczki.
Marysia  Huśtawki.
Patryk i Marzena z Katowic  trzydzie
stolatki  byli w Ustroniu tylko jeden raz,
kilka lat temu, kiedy pracowali na ulicy jako
akwizytorzy. Sprzedawali krzyżówki. Przy
znają, że to niewdzięczna i mało płatna pra
ca, ale dzięki niej zobaczyli miasto, do któ
rego potem chcieli przyjechać na wakacje.
Jednak długo nie mieli za co. Teraz są już.
po ślubie, oboje pracują i postanowili, że
to właśnie odpowiedni czas.
 To trochę też rekonesans, bo w przyszłym
roku chcielibyśmy przejść Beskidami
w Tatry i zastanawiamy się, jaką trasę wy
brać. Sam Ustroń jest w porządku, ale dla
nas trochę zbyt zurbanizowany. Mimo
wyraźnych starań, ten beton szczególnie wi
doczny jest w dzielnicy piramid. Ale robią
wrażenie. Na szczęście na razie nie musi
my korzystać z zabiegów.
 Mąż trochę sam sobie przeczy, bo z dru
giej strony bardzo mu się podoba technika
tu zastosowana. Uczy informatyki w szko
le i takie rzeczy go interesują. Jakieś elek
troniczne przeglądarki, bazy noclegowe,
sprawdzał kawiarenki internetowe. Byli
śmy właśnie w zakładzie fotograficznym,
który zresztą bardzo wysoko oceniamy, kie
dy montowali jakąś super machinę samo
obsługową. Nie mogłam go stamtąd wy
ciągnąć.
 Marzena ma rację to jest duży plus, tak
się czuję tu profesjonalnie. Ale wolałbym,
żeby Czantoria była łysa. Fajnie się jeździ
na saneczkach, ale ileż można. Szliśmy
z Małej Czantorii na Wielką, potem przez
Soszów na Stożek, sympatyczna trasa. Chy
ba wielu jest tu miłośników gór, bo spotka
liśmy sporo osób. Najwięcej oczywiście na
Czantorii, ale z innych powodów.
 Na Równicę też wyszliśmy, ale ja byłam
w szoku, że można na nią wjechać. Patryk
był zdziwiony, że nie wiedziałam, bo po
dobno Równica z tego słynie. Nie trzeba
tak narzekać, kiedy się przejdzie kawałek
dalej, nawet na Równicy nie widać ludzi.
Zresztą strasznie tam drogo, ale lokale cie
5 sierpnia 2004 r.
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kawe. Jednak w schronisku nie powinno
być chyba tak drogo.
 Ceny rzeczywiście są dość wysokie. My
jesteśmy bardziej turyści niż wczasowicze
i szukamy tańszego wypoczynku. Pokój
wybraliśmy skromny, za jedyne 20 zł od
osoby. No może nie najpiękniejszy, ale lu
dzie sympatyczni. Najbardziej mi się po
doba, że wszystko wiedzą. Planujemy wie
czór, mówią gdzie najlepiej iść, chcemy
jechać do Cieszyna, mówią o której, gdzie
wysiąść, co obejrzeć. Nie zawsze korzysta
my, nie zawsze propozycje nam się podo
bają, ale miło posłuchać. Do Cieszyna po
jechaliśmy na festiwal Era Nowe Horyzon
ty. To jeden z większych plusów Ustronia,
że jest tak blisko Cieszyna. Ze względu na
ten Festiwal.
Pani Wanda z Krakowa była przed laty
na kilku turnusach leczniczych w Ustroniu.
W połowie lat 90. zaczęła jeździć do Kry
nicy, bo wydawało jej się, że kapitalizm
dobrze zrobił tej miejscowości, że wypięk
niała. Wieści o Ustroniu systematycznie do
starczali znajomi. W końcu pani Wanda się
zdecydowała i nie żałuje.
 Muszę teraz ze skruchą stwierdzić, że ka
pitalizm jeszcze bardziej pomógł Ustronio
wi niż Krynicy. Teraz tak sobie myślę, że
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po prostu Ustroń od początku był ładniej
szy i zmiany nie były tak widoczne.
Najbardziej podoba mi się nowocze
sność w sanatoriach. Czuję się, jak bym
była na Zachodzie. Wystrój, meble, kolo
ry wszystko takie estetyczne. Tak samo
pokoje. Obsługują nas ludzie bardzo kom
petentni, dobrze wychowani, uprzejmi.
Nie lubię natomiast tego niedzielnego
gwaru nad Wisłą. Przyjeżdżają ludzie, któ
rzy nie przywiązują zbytniej wagi do wy
glądu, zachowania, chcą się odstresować
po całym tygodniu pracy. Ale jak? Pijąc
piwo? Bardzo głośno gra muzyka, choć
uważam, że w takim kurorcie nie powin
na. Także ze względu na stan zdrowia trzy
mam się więc okolic mojego pięknego sa
natorium. Podobał mi się koncert w innym
domu wczasowym i wieczorek taneczny.
Byłam w eleganckiej restauracji, gdzie
wszystko było na wysokim poziomie, ob
sługa, jedzenie. Wyjazd tu to będzie jed
nak dla mnie duży wydatek. Osoby star
sze i chore, które całe życie przepracowa
ły w oświacie powinny jednak mieć pra
wo do częstszych wizyt w sanatorium.
A teraz za wszystko trzeba płacić. Za do
datkową wizytę u lekarza, dodatkowe za
biegi, albo się czeka w kolejce do sanato
rium.
Monika Niemiec
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29 lipca w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej Le
śnik w Jaszowcu odbył się wernisaż wystawy fotograficznej
członków śląskiego okręgu Związku Polskich Fotografów Przy
rody. To już kolejna wystawa w Leśniku fotografów zafascyno
wanych przyrodą. Dużo wśród wystawianych zdjęć tych najtrud
niejszych, zdjęć zwierząt i ptaków w naturze. W sumie zapre
zentowano 44 fotografie.
Otwierając wystawę prezes okręgu śląskiego ZPFP Jerzy Sta
siak mówił o fotografowaniu przyrody oraz o działalności Związ
ku. Następnie zaprezentowano zdjęcia ułożone w pewną całość
wraz z podkładem muzycznym. Wyświetlano więc rzutnikiem
zdjęcia Łukasza Łukasika i Marka Sniegonia, a pokaz nosił na
zwę „Przyroda Śląska Cieszyńskiego". Całość łącznie z komen
tarzem nagrana jest na płycie CD. Pierwsze zdjęcia to Barania
Góra zimą, by następnie przez źródła Wisły, przenosić się w
inne rejony Śląska Cieszyńskiego, pokazywać przyrodę wiosną,
latem i jesienią. Każda pora roku to kilkadziesiąt zdjęć fauny
i flory, krajobrazów. W sumie na prezentację składa się 180 zdjęć.
Te najcenniejsze wykonano nad zalewem w Goczałkowicach.
Po pokazie o rozmowę poprosiłem prezesa J. Stasiaka.
Ilu członków liczy okręg śląski waszego związku?
To trudne pytanie, gdyż są członkowie aktywni i tacy, którzy nie
uczestniczą w naszych spotkaniach. Ci aktywni to około 15 osób,
natomiast w sumie członków jest 30.
Aby zostać członkiem związku trzeba się czymś wykazać?
Tak. Zasady są dość proste a jednocześnie przejrzyste. Jeżeli ktoś
chce się do nas przyłączyć, to w spotkaniach może uczestniczyć,
ale w ciągu roku musi wykazać się przynajmniej jednym poka
zem fotografii zaakceptowanym przez zarząd. Wówczas dana oso
ba może zostać członkiem naszego związku.
Jakie to powinny być fotografie?
Oczywiście związane z przyrodą, bo taki jest nasz cel. Założy
ciel jasno to określił jako utrwalanie piękna polskiej przyrody.
Ale doskonale pan wie, że utrwalić w naturze jakieś zwierze
jest bardzo trudno.
To prawda. Ale tak jak w każdym rodzaju fotografii, trzeba umieć
patrzyć przez obiektyw. Jest to dar podobny do wielu innych
talentów. Trzeba też umieć posługiwać się sprzętem, ale tech
niczna biegłość sprzętowa nie zastąpi daru widzenia przez obiek
tyw. My wiedząc o tym, że nie każdy od razu będzie robił bardzo
dobre zdjęcia jesteśmy w stanie pomagać, doradzać, aby robił
zdjęcia coraz lepsze.
Czyli ktoś chcący fotografować przyrodę, nie mający jednak
biegłości, może liczyć na waszą pomoc. Czy też jest to tak, że
każdy ma swoje tajemnice, których pilnie strzeże?
Zdarzają się pojedyncze osoby trzymające w tajemnicy nie wie
dzę o warsztacie, ale miejsca gdzie robią zdjęcia. Zasada jest
jednoznaczna i mówi, że każdy ma obowiązek pomagać i udzie
lać życzliwych rad tym, którzy są w trakcie nauki.
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Kilkanaście lat temu, gdy postęp techniczny sprawił, że sprzęt
był coraz lepszy, właśnie fotografowanie przyrody było dość
popularne wśród młodzieży. Dziś nie obserwuje już takiego
zainteresowania.
W naszym związku młodych ludzi jest bardzo wielu. Rozpiętość
wiekowa jest duża  są uczniowie szkół i osoby w wieku emery
talnym. Prowadzimy szkolenia, zachęcamy młodzież do odwie
dzania ścieżek dydaktycznych, pokazujemy naturę. To wszystko
sprawia, że coraz więcej młodych ludzi sięga po aparat, aby utrwa
lać piękno polskiej przyrody.
Czy mógłby pan przekazać podstawowe zasady fotografowa
nia przyrody. Od czego najlepiej zaczynać?
Na pewno trzeba posiąść pewną biegłość w posługiwaniu się apa
ratem. Jedna jest podstawowa zasada: Nawet dobry aparat nie
jest w stanie zrobić dobrego zdjęcia bez dobrego filmu. Człon
kowie naszego okręgu i wszystkich okręgów w Polsce, głównie
fotografują na diapozytywach czyli na slajdach. Negatyw nie jest
w stanie przenieść tego wszystkiego co pokazuje slajd. To jedna
z zasad: chcesz mieć dobre zdjęcie  używaj slajdu. Fotografuje
my głównie na diapozytywach Fuji. Oczywiście trzeba pamiętać
o tym, że dobre zdjęcie wymaga cierpliwości, czasu, dobrego
oświetlenia. To nie polega na tym, że bierze się aparat i pstryka
bezmyślnie. Chodzi o to, żeby najpierw to coś zobaczyć. Jeśli
się ogląda zdjęcia fotografów National Geografie, filmy przy
rodnicze, to też jest na pewno pomocne.
Często zdarza się tak, że ktoś chce zrobić piękny widok, już
wyobraża sobie jakie to będzie ładne zdjęcie, po czym okazu
je się, że to jest kompletnie nie to.
Tak się też może zdarzyć. Może to być wina złego naświetlenia,
źle dobranego materiału, braku pewnych doświadczeń. Myślę,
że drogą prób i błędów, dalszej edukacji, można uzyskać dobry
efekt. Ważne jest to, że się chce.
Zdjęcia zwierząt w naturze jest bardzo trudno zrobić. Czy
parający się tym fotograficy są w waszym związku elitą?
Nie ma u nas elit. Są ludzie fotografujący ponad 10 lat i tacy
0 krótszym stażu. O tym, że nie ma elity niech świadczy, że
w konkursie wewnętrznym nagrody otrzymywali i ci najmłodsi,
1 ci najstarsi.
Ale przyzna pan, że robienie zdjęć ptaków drapieżnych jest
bardzo trudne.
To trudny rodzaj fotografii. Potrzebny do tego jest drogi sprzęt,
długie obiektywy, olbrzymia znajomość tematu, cierpliwość, gdyż
trzeba zbudować sobie ukrycie i częstokroć w bardzo niedogod
nych warunkach czekać godzinami na jedno zdjęcie, a zdarza
się, że polowanie jest nieudane. To trudny rodzaj fotografii i rze
czywiście niedostępny dla każdego. Rośliny, pejzaż fotografo
wać może każdy.
Mówił pan podczas otwarcia wystawy, żeby fotografować
przyrodę trzeba ją lubić.
Z pewnością potrzeba umiłowania przyrody. Ktoś robiący zdję
cia niecierpliwie nie osiągnie efektu. Najdłużej wyczekiwane
przeze mnie zdjęcie to półtora godziny spędzone w jednym miej
scu z dwoma aparatami ustawionymi na statywach. Początkowo
był deszcz, potem przejaśnienie i w końcu przebłysk zachodzą
cego słońca, który spowodował, że ukazały się moim oczom pięk
nie oświetlone wierzchołki jesiennych drzew, a odbicie w wo
dzie dało wspaniałe efekty.
Szczególnie ostatnio widzi się, że chcący robić zdjęcia licytu
ją się kto ma lepszy sprzęt.
Proszę mi wierzyć, że wielu ludzi w Polsce, zawodowców, po
sługuje się mocno wysłużonymi lustrzankami manualnymi i osią
gają wspaniałe efekty. To nie sprzęt, ale umiejętność podejścia.
Jeśli ma się oko i potrafi się podejść do fotografii w odpowiedni
sposób osiąga się zamierzony cel.
Co pan sadzi o fotografii cyfrowej?
To być może nasza nieunikniona przyszłość. Już dziś fotografia
cyfrowa ma swoją sporą działkę. Przede wszystkim jest to szyb
ka fotografia prasowa, błyskawicznie przesyłana z jednego krań
ca świata na drugi. Jest to też fotografia łatwiejsza, gdyż można
szereg błędów po wykonaniu zdjęcia wyeliminować. Nie używa
się filmów, więc jest to fotografia tańsza. Póki co slajd rzucony
na kilkumetrowy ekran jest w tej chwili nie do pobicia przez
jakikolwiek aparat cyfrowy. Ale przyszłość, to chyba jednak fo
tografia cyfrowa.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
5 sierpnia 2004 r.
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W najbliższą sobotę 7 sierpnia ruszają rozgrywki ligi okręgo
wej w piłce nożnej. Kuźnia Ustroń podejmować będzie na wła
snym boisku drużynę Cukrownika Chybie. Kadrę stanowią: bram
karze: Grzegorz Piotrowicz, Paweł Macura, obrońcy: Damian
Cichosz, Marek Jaromin, Tomasz Jaworski, Tomasz Nowak,
Rafał Podżorski, Marcin Ślipek. Robert Wawrzacz, Mateusz
Żebrowski, Robert Zebrowski, pomocnicy: Daniel Ciemała, Ja
cek Juroszek, Grzegorz Kopiec, Wojciech Kubaczka, Marcin
Marianek, Jakub Szczotka, Łukasz Tomala, Grzegorz Wiseł
ka, napastnicy: Maciej Hanzel, Artur Ihas, Damian Madzia,
Michał Nawrat, Przemysław Piekar. Z drużyny odeszli: Dawid
Szpak do Simoradza za R. Żebrowskiego, Tomasz Kołder do
Beskidu Skoczów, Andrzej Bukowczan do Olimpii Goleszów,
natomiast Mariusz Sałkiewicz, Tomasz Słonina, Marcin Hołu
bowicz kończą czynne uprawianie futbolu.
Nowymi zawodnikami Kuźni są: M. Nawrat z LKS Pogórze
 został wypożyczony na rundę jesienną, M. Hanzel z LKS Koń
czyce Wielki  wypożyczenie, G. Kopiec z KKS Spójnia Zebrzy
dowice  wypożyczenie, A. Ihas z Beskidu Skoczów  wymiana
za Tomasza Kołdera. Z wypożyczenia do Górnika Jaworzno wra
ca M. Żebrowski.
 Treningi rozpoczęliśmy od 12 lipca  mówi kierownik drużyny
Marian Żebrowski.  Obecnie trenujemy trzy razy w tygodniu
i rozgrywamy sparingi. Frekwencja na treningach bardzo wysoka,
sięgająca 85%. Smuci, że miejscowi zawodnicy niezbyt garną się
do gry i trzeba sięgać po posiłki z zewnątrz. Tacy zawodnicy jak
M. Sałkiewicz, T. Słonina, Piotr Popławski byli z nami do końca.
Mają już swój wiek, niektórzy kontuzje. A. Bukowczan natomiast
stwierdził, że praca uniemożliwia mu systematyczny trening, więc
nie ma wielkich szans na grę i przeszedł do Goleszowa. Podobnie
M. Sałkiewicz, dodatkowo nabawił się kontuzji kolana w ubie
głym sezonie. W tym składzie sukcesem będzie, gdy uplasujemy
się w środku tabeli. Trudno nawet marzyć o czołowych miejscach,
gdyż w tym roku jest wyjątkowo silna liga okręgowa. Atmosfera
dobra, o czym świadczy frekwencja na treningach. To zasługa tre
nera G. Wisełki, który potrafi podejść indywidualnie do każdego
zawodnika. Młodzieżowcy będą wprowadzani systematycznie do
pierwszego zespołu. W nadchodzącym sezonie inaczej będzie się
odbywało kary za otrzymane kartki. Jeżeli zawodnik otrzymał karę
meczu po kartkach w lidze okręgowej, to nie może grać kolejnego
meczu właśnie w lidze okręgowej, a nie jak dotychczas, że kary
przenoszono na mecze pucharowe. Nie będzie więc czyszczenia
kartek na meczach pucharowych.

W
PROMOCYJNY
T A
Y
(od 1.08.2004 r. do 30.09.2004 r.)

Martwisz się jak sfinansować wydatki szkolne?
Przyjdź do nas!!!

Oferujemy
promocyjny kredyt na zakupy szkolne
do wysokości 2.500,00 złotych
na bardzo korzystnych warunkach.
Okres spłaty do 12 miesięcy,
niskie oprocentowanie, minimalna prowizja.
Zapewniamy szybką realizację kredytu,
gwarantując miłą obsługę.
Zapraszamy do naszych placówek
w U s t r o n i u , w W i ś l e o r a z w Istebnej.
Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 8556984
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Trenowano w Ustroniu na własnym stadionie. Plany treningo
we zostały wykonane. Ostatni tydzień trener kładzie nacisk na
poprawę skuteczności, wykonywanie stałych fragmentów gry.
W okresie przygotowawczym Kuźnia rozegrała sparingi wy
grywając z Górkami Wielkimi 5:1, Lutnią Zamarski 2:1, remisu
jąc z Olimpią Goleszów 2:2 oraz przegrywając z Beskidem Sko
czów 5:0 i Rozbarkiem Bytom 1:0.
W ostatnią niedzielę Kuźnia grała na wyjeździe mecz Pucharu
Polski z drużyną Ochaby 96. Wygrała Kuźnia 4:2 (1:1). Co praw
da pierwszą bramkę strzelają w 20 min. Ochaby, jednak kolejne
cztery Kuźnia strzela z akcji po strzałach R. Podżorskiego w 31
min., G. Piotrowicza w 50 min. i dwukrotnie M. Nawrata w 56
i 75 min. W końcówce drugą bramkę strzelają Ochaby.
W tym sezonie liga okręgowa będzie bardzo silna. Obok zespo
łów które spadły z IV ligi czyli Stali BielskoBiała, Walcowni
CzechowiceDziedzice są mocne drużyny, które awansowały
do klasy „A". Drugie zespoły Koszarawy, a przede wszystkim Pod
beskidzia będą trudnymi przeciwnikami. Wiadomo że w Bielsku
Białej marzą o pierwszej lidze. Wypadałoby aby drużyna Podbe
skidzia w ekstraklasie miała swe rezerwy w IV lidze i na pewno
do tego będzie dążyć. Ważne, by nie dążono do tego za wszelką
cenę, a przede wszystkim, by nie angażowali się w to sędziowie.
Drużyny najmłodszych piłkarzy  żaków i trampkarzy będzie
trenował Karol Chraścina, juniorów Leszek Niemczyk, a pierw
szy zespół Grzegorz Wisełka.
Wojsław Suchta

^ ^ P R Z E D S I Ę B I O R S T W O KOMUNALNE
W niI^
Spółka z o.o.w Ustroniu
ul. Konopnickiej 40, tel.: 033/854 35 00
www.pkustron.com.pl
email: sppkustron tf poczta.oncl.pl
świadczy usługi w zakresie:
wywozu odpadów komunalnych stałych i płynnych,
odbioru na stacji przeładunkowej odpadów
wielkogabarytowych, segregowanych i innych,
wywozu odpadów niebezpiecznych jak:
azbest, eternit, papa itp.
reklamy
transportu ciągnikami i samochodami
odśnieżania dróg, chodników i placów,
zamiatania dróg i placów,
kompleksowego utrzymania zieleni,
handlu akcesoriami do wywozu odpadów.
Szczegółowe informacje n/t w y k o n y w a n y c h usług
są zamieszczone na stronie internetowej jw.
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KULTURA
7.08

godz. 19.00

8.08

godz. 15.30

Muzyczny wieczór na rynku „Lato
z Filharmonią Śląską"  koncert inaugu
racyjny
Międzynarodowe Wybory Miss Waka
cji  amfiteatr

*

K I N O „ Z D R Ó J " , ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel/fax 8541640

5.08

godz.
godz.
612.08 godz.
godz.
godz.
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Do wynajęcia mieszkanie.
Tel. 0692741763.

„U Marusia", ul. Grażyńskiego 27,
tel. 8544997. Bankiety, domowa
kuchnia. Zapraszamy.

Pokój na dłużej do wynajęcia.
Tel. 0692741763.
Sprzedam 101. letnie żarna. Do
użytku lub jako antyk.
Tel. 8545385.

Kupię mieszkanie w Ustroniu.
Tel. 8543145.

NOWY SKLEP

Sprzedam stemple budowlane,
120 sztuk. Tel. 8545218.

Ustroń,

.

POŚCIEL
OBRUSY

Zatrudnię solidną i dyspozycyjną
barmankę do kawiarni.
Tel. 0695140603.
Usługi koparką i spychaczem DT
75. Tel. 0603117552.

.

y

DYŻURY
56.08
79.08
1012.08

a
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NARZUTY
RĘCZNIKI

ZAPRASZAMY

Pasja(15 )
Miasto Boga  sensacyjny (18 1.)
Rogate ranczo  (b.o.)
Pojutrze  katastroficzny (15 1.)
Pojutrze  katastroficzny (15 1.)

USTRONSKA

OGŁOSZENIA DROBNE

Telefony komórkowe  skup.
0601491124.

18.20
20.20
17.00
18.15
20.15

Pytaliśmy dominikanina ojca Jana Górę, jaki jest jego stosu
nek do festiwalu Gaudę Fest. Prowadzący Kolokwia Domini
kańskie na Hermanickiej Lące odpowiadał:  Jesteśmy na ubo
czu i z festiwalem nie mamy specjalnych więzi. Oni działają gło
śno, my szalenie skromnie i półgłosem. Bliższe jest mi wycisze
nie. Typ kultury festiwalu nie jest w moim stylu. Wydaje mi się, że
więcej można powiedzieć półgłosem. Gaudę Fest stawia na prze
życie, a ja bardzo chciałbym kontrolować spotkania w Hermani
cach, by nie wykorzystywano naszego zgrupowania do celów,
których sobie nie życzymy.
23 i 24 lipca w DW Ondraszek w Ustroniu Jaszowcu już po raz
piąty zorganizowany został Konkurs Piosenki Wczasowej. W tym
roku impreza była bardziej rozbudowana niż jej poprzednie edy
cje. Zabawa rozpoczęła się w sobotę festynem. W starym, za
adaptowanym do potrzeb rekreacyjnych, kamieniołomie od po
południa do późnego wieczora rozbrzmiewało „Śląskie Granie i
Śpiewanie ".
Temperatura w lipcu tego roku nie jest rekordowa /.../podob
ne temperatury notowano dwa lata temu. Najcieplejsze dni obec
nego lata to sobota i niedziela 30 i 31 lipca, kiedy to na termo
metrach w naszym mieście odnotowano 35"C w cieniu, choć nie
którzy mieszkańcy donosili nam nawet o 38"C. Poziom wody
w Wiśle z. 94 cm na początku lipca spadł do 85 cm pod koniec
miesiąca.

.

,
,

Upały doskwierają nam już ponad trzy tygodnie. Kto żyw, szu
ka w Wiśle ochłody, choć woda w rzece przypomina letnią zupę.
Od maja stałym mieszkańcem Ustronia jest były pierwszy se
kretarz KC PZPR Edward Gierek. [...] My odnotujemy jedynie,
że E. Gierek leczył się w Szpitalu Śląskim w Cieszynie, potem
zaś, wraz. z żoną, przebywał w Szpitalu
Uzdrowiskowym
w Ustroniu.
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Blisko 7 godzin bawili kabareciarze ustrońską publiczność
w amfiteatrze. Mimo panujących upałów, wieczorem w sobotę
23 lipca widownia amfiteatru wypełniła się po brzegi. Z wystę
pów zadowolona była w równej mierze publiczność jak i organi
zatorzy. Nie wszyscy jednak dotrwali do godziny 3 nad ranem,
kiedy to zakończyło się Kabaretowisko. Niektórzy artyści połą
czyli swój występ z dłuższym pobytem w Ustroniu, np. Stanisław
Tym bawił w Złoceniu na Zawodziu tydzień, a my sfotografowa
liśmy go w centrum.
(mn)
5 sierpnia 2004 r.
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Nie została zgłoszona do rozgrywek „Bklasy" druga drużyna
piłkarzy Kuźni Ustroń. O przyczyny zapytałem prezesa Kuźni
Zdzisława Kaczorowskiego który powiedział:
 Utworzenie drugiej drużyny miało na celu wykorzystanie za
wodników rezerwowych, którzy nie znajdowali miejsca w pierw
szym zespole. Z drugiej strony ogrywać mieli się juniorzy. Po
pierwszej euforii, gdy to zapisało się 40 chętnych, trenowano,
lecz już po rundzie jesiennej było o 30% zawodników mniej. Po
pierwszym sezonie zawodników zaczynało brakować. Trener
Tadeusz Cholewa przez cały ubiegły sezon ubolewał, że nie ma
kto grać. Z pierwszej drużyny nie tak wielu zawodników mogło
grać, niektórzy nie chcieli, bo np. bali się. Dawidowi Szpakowi
właśnie w meczu klasy „B" złamano nogę. Mało też było junio
rów, którzy dodatkowo walczyli o awans. W związku z tym grali
zawodnicy w zaawansowanym wieku i była to w większym stop
niu rekreacja, a byli też i tacy, którzy powodowali ewidentną
demoralizację narażając dodatkowo klub na kary finansowe za
żółte i czerwone kartki. Gdy to wszystko zbilansować okazuje
się, że na dzień dzisiejszy prowadzenie drugiego zespołu nie przy
nosi nam korzyści. Nie wykluczamy powołania drugiej drużyny
za dwatrzy lata, gdy dorośnie młodzież, której jest w naszym
klubie bardzo dużo. Tych piłkarzy chcemy szkolić, a najlepiej
odbywa się to poprzez rozgrywki. Aby młodzi mogli grać, po
likwidacji drugiej drużyny seniorów zgłosiliśmy do rozgrywek
dodatkowo po jednej drużynie trampkarzy młodszych i junio
rów młodszych. Gdy w grupie trampkarzy jest 40 chłopców,
a do meczu można wystawić kilkunastu, to pozostała dwudziest
ka nie ma możliwości gry. Uważamy, że jest to rozwiązanie ko
rzystniejsze, dające klubowi perspektywy na przyszłość.
O sytuacji finansowej klubu prezes Z. Kaczorowski mówi:
 W klubie jak zawsze brakuje pieniędzy. Jest coraz więcej mło
dzieży. Powstała sekcja sportów zimowych, skoku o tyczce.
W sumie w naszym klubie spędza w sposób zorganizowany wol
ny czas ponad 150 młodych ustroniaków. Do tego takie radosne
wydarzenia jak zwycięstwo naszej tyczkarki w zawodach okrę
gowych i możliwość wyjazdu na Olimpiadę Młodzieży, gdzie
zajęła czwarte miejsce. Wszystko to jednak kosztuje. Latamy jak
możemy. Staramy się pieniądze zarabiać, zdobywać, a kiedy trze
ba wyprosić. Zakłady Kuźnicze drugi rok pod rząd wsparły nas
dotacją, czego wcześniej nie czyniły. Teraz będziemy mocno się
drapać w głowę jak finansowo przygotować się do prowadzenia
zajęć. Jesteśmy optymistami.
Ten rok jest ciężki jeszcze z powodu fatalnej pogody. 40%
naszych dochodów pochodzi z parkingów, a w tym sezonie uzy
skujemy zaledwie połowę normalnych wpływów. Zazwyczaj
w lecie byliśmy ze względu na parkingi w dobrej kondycji fi
nansowej i szykowaliśmy się do zimy, która jest dla nas zawsze
najcięższa. W tym roku nie jest tak dobrze. Zamierzamy wystą
pić do władz miasta o pomoc, by dobrze prowadzić prace na
szych sekcji.
Notował: (ws)
5 sierpnia 2004 r.

7 sierpnia

17.00

Kuźnia  Cukrownik Chybie

14 sierpnia

17.00

Kuźnia  LKS Czaniec

18 sierpnia

17.30

Morcinek Kaczyce  Kuźnia

21 sierpnia

17.00

Kuźnia  Rekord BielskoBiała

29 sierpnia

17.00

Beskid Gilowice  Kuźnia

1 września

17.00

Kuźnia  BKS Stal BielskoBiała

5 września

15.00

Skałka Żabnica  Kuźnia

11 września

16.00

Kuźnia  Spójnia Zebrzydowice

19 września

16.00

Zapora Porąbka  Kuźnia

25 września

16.00

Kuźnia  Koszarawa II Żywiec

2 października

15.00

Soła Kobiernice  Kuźnia

9 października

15.00

Kuźnia  Sokół Zabrzeg

17 października

15.00

Wilamowiczanka  Kuźnia

23 października

15.00

Kuźnia  Walcownia Czechowice

31 października

14.00

Podbeskidzie II  Kuźnia

6 listopada

13.30

Kuźnia  LKS Bestwina
Kuźnia pauzuje

11 listopada

Klasa A
8 sierpnia

11 .(X)

Nierodzim  Wyzwolenie Simoradz

15 sierpnia

17.00

LKS Tempo Puńców  Nierodzim

22 sierpnia

11.00

Nierodzim  LKS Wisła Strumień

29 sierpnia

17.00

KS Wisła Ustronianka  Nierodzim

5 września

11.00

Nierodzim  LKS Spójnia Górki W.

12 września

16.00

LKS Kończyce Małe  Nierodzim

19 września

11.00

Nierodzim  KP Trój wieś Istebna

26 września

14.00

LKS Drogomyśl  Nierodzim

3 października

11.00

Nierodzim  LKS Orzeł Zabłocie

10 października

15.00

LKS Kończyce W.  Nierodzim

17 października

11.00

Nierodzim  LKS Beskid Brenna

24 października

15.00

KS Beskid Skoczów II  Nierodzim

31 października

11.00

Nierodzim  Ochaby 96
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Jako sie mocie ludeczkowie
Jo dzisio piszym do gazety w przerwie miyndzy
zawarzowanim
trześni a borówek. Muszym sie Wóm kapkę pożalić, bofórt mi sie
cosik na tym naszym świecie nie podobo. Łoto wczora bytach
Z ceróm i wnuczkom w jednym z biylskich supermarketów po szkol
ne sprawunki. Je to tako naszo tradycja rodzinno  mój Boże,
jaki to dzisio ludzie majóm tradycje! Dycki tam jeżdżymy po szkol
ne sprawunki dlo wnuczki, ale latoś pojechalimy pryndzyj, bo
cera prawi, ¿e auto już dlógo nie pocióngnie, a przeca autobu
sym tam nielza dojechać.
W tym wielucnym kónzumie ludzi je dycki moc i kapkę mie
było gańba jak spotkalach tam znómych z Ustrónio. Czymu ? Bo
nie chcym wyglóndać na takóm stracznucnie szporobliwóm, co
chce jyno łacne towary kupować. A tam doista ledwo sie wlazło
do postrzodka, a już. przi dwiyrzach same łacne rzeczy  łoto baji
bluzka za trzi złote, botki za łosim. Tóż wszyscy grzebióm w tych
wielucnych pudłach jak kury w piosku i zawziyncie
wybiyrajóm
te tanioche. Ale jak pojedziesz Z wózkym dali to już ni ma tak
łacno, zaś na spożywczym stojisku skapłach sie zaroz, bo znóm
cyny w naszych ustróńskich sklepach, że masło abo syr były tam
droższe niż u nas. Tóż niejednymu sie zdo, że w tych wielucnych
marketach wszycko kupi za grosze, a potym w chałupie jak ło
głóndnie ty towary, to sie nieroz ukoże, że niepotrzebna była bie
ganina po hiper i super sklepach, bo w tej pogoni za taniochóm
kupi sie też ździorba do niczego nie przidatne, co i mie nieroz sie
przitrefi.
Hela

E
Młodzi sportowcy Kuźni Ustroń w wakacje mają możliwość
wyjazdu na obozy sportowe. Pierwsi pojechali przedstawiciele
sekcji sportów zimowych. Przebywali 10 dni nad morzem w Łu
kęcinie koło Pobierowa, co kosztowało 800 zł od osoby, przy
czym młodzi sportowcy płacili 420 zł, różnicę pokrywał Polski
Związek Snowboardu.
 Z naszego klubu wyjechało 12 osób, bo tyle dano nam miejsc 
mówi kierownik sekcji Andrzej Szeja.  Pojechali narciarze
i snowboardziści. Był to obóz dla młodzieży z całej Polski i tych
12 miejsc dla Kuźni to stosunkowo dużo. Po obozie rozmawia
łem z rodzicami. Wszyscy byli zadowoleni. W BielskuBiałej
podstawiono cały wagon dla uczestników, było więc bezpiecz
nie, nie było też żadnych nieporozumień.
8 sierpnia na swój obóz wyjeżdżają juniorzy i trampkarze Kuźni
Ustroń. 4 0 młodych z a w o d n i k ó w pojedzie do Damnicy
w powiecie słupskim, 30 km od morza. Obóz będzie trwał 10
dni. Aby wyjechać trzeba było zapłacić 200 zł.
 Jest tam klub, z którym nawiązaliśmy kontakty  mówi prezes
Kuźni Zdzisław Kaczorowski.  Oni byli w Ustroniu jesienią,
teraz my jedziemy do nich na bardzo korzystnych warunkach.
Młodzież jedzie autobusem, który zostanie na miejscu i w razie
potrzeby będzie można z niego korzystać. Jeżeli będzie ładna
pogoda, autobusem będzie można jeździć nad morze. Nie wszyst
kich było stać na pełną odpłatność, więc niektórzy płacili po 100
zł, inni wcale. Uwzględniamy, gdy ktoś ma trudną sytuację ro
dzinną.
(ws)
POZIOMO: 1) fabryka stali, 4) morski lub wojenny, 6) pa
dlinożerca, 8) rakieta świetlna, 9) polska ciężarówka, 10) nie
dojda, fajtłapa, 11) element żaglówki, 12) obszary bezleśne
na Węgrzech, 13) chińska dynastia, 14) zbyt krótka dla pra
coholików, 15) produkuje jajka, 16) dawniej pan, acan, 17)
system pracy przy taśmie, 18) piłka poza boiskiem, 19) krzew
ozdobny, 20) obraduje w ratuszu.
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PIONOWO: 1) kraj byków i torreadorów, 2) drogowy lub
kolejowy, 3) przetargowa lub bankomatowa, 4) oddana Oj
czyźnie, 5) bryła lodu, 6) miasto hiszpańskie, 7) atelier, l i )
odgłos kół pociągu, 13) góralskie ognisko, 17) okrzyk z bólu.
Rozwiązanie krzyżówki powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi ocze
kujemy do 13 sierpnia br.
Rozwiązanie krzyżówki z nr 28

WYPOCZYNEK

D

Nagrodę 30 zł otrzymuje ALICJA WÓJCIK z Ustronia, ul.
Lecznicza 17. Zapraszamy do redakcji.
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