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Rozmowa z ks. Zbigniewem Koziełem,
pracującym w Chaco w Argentynie
Jak odebrano w Argentynie śmierć Ojca Świętego?
Wszystko zależy od środowiska. Może zacznę od najdalszych
i najuboższych terenów mojej misji, gdzie żyją dwa szczepy in
diańskie, gdzie dużo jest Metysów i Kreolów. W tamtych środo
wiskach papież, Ojciec Święty, Watykan, Rzym to coś bardzo od
ległego. Ucząc ich znaku krzyża mówimy dopiero kim jest pa
pież. W szkole w sali katechetycznej był obraz Ojca Świętego.
Przy miasteczkach, gdzie są już uformowane struktury Kościoła,
w kręgach katolickich Ojciec Święty na pewno jest autorytetem.
Dwie wizyty w Argentynie mają świeżo w pamięci.
Tak dużą wagę przykłada się do wizyt papieskich?
Pierwsza wizyta w 1982 r. odbywa się podczas wojny o Falklandy
z Anglikami. Ojciec Święty przyjeżdża i mówi, że nie siłą, nie
zbrojnie, ale konieczne są ustępstwa. Zasadnicza większość
wdzięczna była Ojcu Świętemu za to pojednanie, bo choć wojna
trwała zaledwie 72 dni, to zginęło sporo ludzi, młodych żołnierzy
z najuboższych terenów. Druga wizyta w 1997 r. była wielkim
przeżyciem. Wraz z nią był Światowy Dzień Młodzieży, ten który
w tym roku odbędzie się w Kolonii. Ojciec Święty był wychowaw
cą wymagającym: „Wstań Argentyno i zacznij chodzić o wła
snych siłach." Tyle otrzymałaś pomocy w postaci ludzi wykształ
conych. To właśnie emigranci sprawili, że w Argentynie zaczyna
rozwijać się przemysł i rolnictwo. To potomkowie Europejczy
ków napływających od końca XIX w. także z Polski, Ukrainy,
Czech, ale również Niemcy Nadwołżańscy. Oni tworzą elitę Ar
gentyny. Argentyna wyzwoliła się w 1816 r. więc nie ma jeszcze
dwustu lat i tak jak dziecko twierdzi, że wszystko jej się należy.
Dajcie nam, bo jesteśmy ubodzy. Demokracja następuje po rzą
dach militarnych w 1983 r. Dopiero uczą się wolności. A Ojciec
Święty mówił im, że trzeba się wysilić, dostrzec wartość w każdym
człowieku, dostrzec bogactwo duchowe będące owocem edukacji
chrześcijańskiej, ale też dostrzegać bogactwo ludów tubylczych,
których jest już coraz mniej. Obecnie plemiona indiańskie to
w całej Argentynie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Ale trzeba ich do
strzegać, tak jak kulturę Kreolów i Metysów. W czasie swej wizyty
Ojciec Święty spotykał się ze wszystkimi. Jego wezwanie jest skie
rowane do wszystkich. Odkrywajcie swoje bogactwo, swojej kul
tury, odczytujcie bogactwo natury, zaczynajcie produkować by
ście nie musieli prosić i mogli dzielić się z innymi. Najlepszy
sposób by wzrastać, by się bogacić, to dzielić się z innymi. Do
tego przesłania ciągle się wraca. Słowa Ojca Świętego odbiły się
bardzo głębokim echem, szczególnie wśród młodzieży. To wła
śnie młodzież jest najbardziej chętna do odpowiedzenia na we

O „Ustroniaczku" piszemy na str 6.

Fot. W. Suchta

RUGBY NA KUŹNI

Polski Związek Rugby organizuje w Ustroniu turniej z cyklu
o Mistrzostwo Europy drużyn siedmioosobowych. Turniej roze
grany zostanie w najbliższą sobotę i niedzielę  2526 czerwca 
na stadionie Kuźni Ustroń. Początek meczów planuje się na godz.
12. W turnieju wezmą udział reprezentacje: Rosji, Ukrainy, Moł
dawii, Łotwy, Finlandii, Bułgarii, Słowacji i Polski. Pierwotnie
turniej miał być rozgrywany w Kijowie, lecz strona ukraińska się
z tego wycofała.
zwanie na gruncie Argentyny, która jest pomieszaniem ras, kraju
Regularne rozgrywki w rugby „7" rozpoczęły się w Europie
porównywanego do dorastającego młodzieńca, kraju zadłużone
w 2001 r„ rok później odbył się cykl turniejów Grand Prix Euro
go, z problemami społecznymi, ze skorumpowaną władzą. Wraca
pa, a w latach 20032004 European Sevens Series. W ubiegłym
jąc do pierwszego pytania, to w tak zróżnicowanej Argentynie
roku w finałowym turnieju na Majorce wystartowało 16 drużyn.
reakcje na śmierć Ojca Świętego były bardzo różne. W najbied
Zwyciężyła Portugalia przed Włochami i Irlandią. Polska zajęła
niejszych regionach papież to ktoś obcy, żyjący gdzieś w Euro
14 miejsce. W tym roku rozegrano już turnieje w Sopocie, Chor
pie. W miasteczkach najbardziej spontaniczna jest młodzież. Oni zywutsrponmlkjihgfedcbaZWVUTSRPONMLKJGFDCA
wacji, a po Ustroniu odbędą się turnieje we Francji, Gruzji, An
dorze i finałowy w Moskwie.
(ws)
(dok. na str. 2)

KILKA BOISK

sekty i wierzenia, przede wszystkim te, które oferują łatwość. To
oczywiście
oszustwa, ale te sekty mają największe wzięcie. Są
zywutsrponmlkjihgfedcbaZWVUTSRPONMLKJGFDCA
sekty z Ameryki Północnej. W USA te sekty są szczególnie zorga
(dok. ze str. 1) zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
nizowane, mają wielkie zaplecze materialne i stąd łatwość docie
pamiętali wizyty, naukę zupełnie inną od demagogicznych wy
rania do ludzi.
powiedzi polityków. Oni byli motorem, by w kościołach odpra
Jak rozkładają się procentowo wyznania w Argentynie?
wiać msze za Ojca Świętego, by łączyć się w modlitwie. W stoli
Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że przynależność do danego
cach diecezji biskupi w większości stanęli na wysokości zadania
wyznania nie jest stała. Jest sekta nazywająca się Kościół Uniwer
i była wyrażana jedność z Kościołem powszechnym. W wielu
salny. Wiernych witają winem i szampanem przed wejściem do
wspólnotach parafialnych pamięć o Ojcu Świętym jest żywa. zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
kościoła. Ludzie słysząc, że mogą z dnia na dzień wyzwolić się
Jaki jest skład wyznaniowy społeczeństwa argentyńskiego?
z trudności, idą na to. Potem jednak orientują się, że to nic jest to
Jeszcze kilkanaście lat temu mówiło się, że 80% ludzi jest
i znowu szukają. Wielu jest takich poszukujących, którzy jeszcze
ochrzczonych wyznania rzymskokatolickiego. Jeśli tylko spoj
nie spotkali się z Bogiem żywym. Śą sekty wykorzystujące ludzi,
rzymy na chrzest, to ten procent się utrzymuje. Problem jest w tym,
czyta się w prasie o licznych oszustwach. Łączy się kulty afrykań
że w wielu środowiskach brak świadomości, bo brak księży misjo
skie z chrześcijaństwem, następuje nadużywanie ludzi. Starając
narzy. Wysoki procent ludzi ochrzczonych nie idzie w parze
się określić jak to wygląda procentowo, to na pewno 80% ludzi
ze świadomością, co to znaczy być chrześcijaninem. Można po
jest ochrzczonych, w większości to katolicy. Kilkanaście procent
wiedzieć, że ludzie lubią się chrzcić, chrzczą dzieci, ale w wielu
to szukający, przechodzący z jednej sekty do drugiej. W mojej
kręgach więcej w tym magii, że może to dziecku pomoże, może
misji są luteranie, potomkowie Niemców nadwołżańskich. Na 450
będzie lepiej rosło, miało więcej szczęścia w życiu. Często patrzą
rodzin około 60 jest wierzenia protestanckiego. Jest kościół i z
na chrzest w tych kategoriach. Dlatego przygotowanie, katecheza
księdzem ewangelickim mamy doskonałe stosunki. Razem uczest
odbywa się całymi rodzinami, by była świadomość co to znaczy
niczymy w dożynkach, różnych uroczystościach, spotykamy się
być ochrzczonym, by nie przyjmować czegoś, czego się nie zna.
na wspólnych celebracjach liturgicznych z wielkim poszanowa
Ameryka Południowa w Europie kojarzona jest też z rozrostem
niem wzajemnym dzieląc się bogactwem Bożego Słowa. A ksiądz
sekt, różnych dziwnych wyznań.
ma polskie nazwisko Nowak. Z innymi religiami, a konkretnie
z trzema duchownymi mniejszych wspólnot religijnych też mam
Na bazie ignorancji. Dziecko prowadzone jest do chrztu, ale mat
bardzo dobre kontakty. Obok tych wspólnot jest jeszcze kilkana
ka zawiązuje mu na ręce czerwoną wstążeczkę. Poziom dojrzało
ście mniejszych nie uczestniczących w dialogu. Zazwyczaj są to
ści jest niski, a ostatnio dodatkowo obniżył się poziom szkolnic
grupy zamknięte, podtrzymujące zacofanie i fanatyzm.
twa. Jeszcze kilkanaście lat temu nauczyciel był autorytetem. Brak
Jak wygląda w Argentynie miasteczko wielkości Ustronia?
katechezy w szkołach, powoduje, że poziom duchowy jest niski.
Od razu rzuca się w oczy, że jest tylko jedna droga asfaltowa
W szkołach prywatnych jest dostęp do kształcenia religijnodu
i ewentualnie asfalt w centrum miasta dookoła rynku. A rynek jest
chowego, ale nie w szkołach publicznych. Wszystko to sprawia,
wizytówką miejscowości. Jest tam pomnik San Martina na koniu,
że dzieci mniej otrzymują, a na tej bazie ignorancji szerzą się zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
tablice pamiątkowe, sporo drzew, zieleni. Jest kościółek. Wszyst
kie ulice są równoległe, jednokierunkowe, aby ułatwić ruch. Nie
które ulice są utwardzane małymi kamykami. A ziemne drogi, to
przy deszczu od razu grzęzawisko, błoto. Przy deszczowej pogo
dzie wszędzie jest pełno błota. Wszędzie wysokie anteny, bo radio
to sposób komunikowania się ze szkołami, punktami sanitarny
mi. W każdym miasteczku musi być kilka boisk piłkarskich. Śmie
jemy się, że piłka nożna to w Argentynie ósmy sakrament. To
najpopularniejsza rozrywka. Co ciekawe boiska zawsze otoczone
są siatką i drutem kolczastym. Ale to związane jest z temperamen
tem. Na każdym meczu musi być kilkunastu policjantów. Prak
tycznie na każdym wolnym kawałku ziemi dzieciaki kopią w pił
kę. Każda szkoła ma obowiązkowo boisko piłkarskie. Na terenie
pełnym saletry rosną palmy. Roślinność na moich terenach jest
dość uboga. Charakterystyczne jest to, że miasteczka powstawały
przy torach kolejowych. Kolej splajtowała i nie funkcjonuje już
kilkanaście lat, ale tory kolejowe nadal dzielą miasto na dwie
części. Zawsze jest tak, że po jednej stronie mieszkają bogatsi, po
drugiej biedni. To trwa nadal. W mojej misji miasteczka powsta
Ks. Z. Kozieł obchodził jubileusz 50. urodzin, 25 lat kapłaństwa i 20 lat pracy wały w latach 30. XX w.

misyjnej w ustrońskim kościele św. Klemesa. Na zdjęciu życzenia po mszy
składa koleżanka z klasy Bogumiła CzyżTomiczek.
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okolicy
na Czuplu
Leśniczówka
w Brennej jest wspaniałą pa
miątką po słynnym cieszyń
skim kupcu i kolekcjonerze
Bruno Konczakowskim. Drew
niany dworek stanął w środku
świerkowego lasu. Gościł tu m.
in. prezydent Ignacy Mościc
ki. Obecnie administratorem
obiektu jest Nadleśnictwo
Ustroń.
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Mija właśnie 12 lat od otwar
cia Muzeum Regionalnego
„Na Grapie" w Jaworzynce.
Placówka powstała z inicjaty
wy i za pieniądze dra Jerzego
Ruckiego, którego wojenny los
rzucił do Szwajcarii. Fundator
zmarł przed kilku laty. Muzeum
jest pomnikiem jego życia,
o czym zaświadcza tablica upa
miętniająca fundatora.
•
• •
Rejon Baraniej Góry znany
jest z rozległego kompleksu
leśnego. Onegdaj żyły w nim
niedźwiedzie i rysie. Do rzad
kich okazów należą jarząbki,
a tej wiosny znowu było sły
chać tokowanie głuszców. Wi

Dziękuję za rozmowę.
ślańskie Nadleśnictwo z powo
dzeniem realizuje zadanie in
trodukcji tych ptaków.
• •
•
Schronisko na Stożku jest naj
starszym polskim schroni
skiem w Beskidzie Śląskim.
Zostało wybudowane ponad
80 lat temu, dzięki inicjatywie
i ofiarności członków PTT
„Beskid" w
• Cieszynie.
• •
W Kończycach Małych jest
sporo stawów, na których chęt
nie „goszczą" bociany i łabę
dzie. Pojawia się też czapla
siwa. Dworski park obfituje
natomiast w piękne okazy dę
bów, akacji i lip.

Rozmawiał: Wojsław Suchta zywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSR
W Zebrzydowicach przy ul.
Chabrowej stoją świetnie za
chowane 4 słupy graniczne
dawnego zaboru pruskiego.
Pochodzą z
• 1870
• roku.
•
W góralskich chatach nie
było dawniej kominów, bo...
płaciło się od nich duże po
datki. Strawę
gotowano
w rynnikach na otwartym
ogniu, a dym snuł się po ścia
nach. Przykładem jest wybu
dowana w 1863 r. i świetnie
zachowana do dziś, drewnia
na chata Kawuloków w Isteb
nej. Ponad 140letnia chata
stanowi wyjątkowy zabytek w
naszym regionie.
(nik)
23 czerwca 2005 r.

16.06.2005 r.

KRONIKA! MIEJSKĄ

KRONI KA POLI CYJ NA
Między godz. 15.30 a 16 w rejo
nie cmentarza komunalnego wła
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku mogą potwierdzić
swoją gotowos'ć do pracy w miejscu zamieszkania. Ustroniacy
muszą przyjść do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy
Rynku. W czwartek, 23 czerwca od godz. 8 do godz. 14 przyjmo
wane będą osoby, których nazwiska zaczynają się na litery od
„A" d o , J " , w piątek, 24 czerwca od „K" do „O", w poniedziałek,
27 czerwca od „P" do „Ż". Oprócz potwierdzania gotowości do
pracy, bezrobotni mogą na miejscu porozmawiać z dyżurującym
doradcą zawodowym.
(mn)
•

•

•

13.06.2005 r.
Z ul. Wantuły skradziony został
samochód BMW należący do
mieszkańca Katowic.
13.06.2005 r.
Złodziej ukradł z jednego ze skle
pów przy ul. Cieszyńskiej artyku
ły sanitarne. Policjanci złapali
sprawcę i odzyskali część mienia.
14.06.2005 r.
Ok. godz. 13 właściciel jednego
z lokali przy ul. Źródlanej powia
domił o kradzieży parasola.
14.06.2005 r.
Ok. godz. 20 na ul. Grażyńskiego
kierujący fiatem 126p mieszkaniec
Ustronia stracił panowanie nad kie
rownicą na jednym z zakrętów
i uderzył w znak drogowy.

STRAŻ MIEJSKA

• Czerwiec jest miesiącem, w którym obchodzi się Dzień Ochrony Środo
wiska. Dlatego właśnie wtedy, już czwarty rok z rzędu, spotykamy się
z okazji prezentacji „Przyrodnika Ustrońskiego"  powiedział witając go
ści przybyłych na promocję kolejnego numeru znakomitego wydawnic
twa, nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń Leon Mijał. Spotkanie miało miej
sce 16 czerwca w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik"
w Jaszowcu i napiszemy o nim więcej w jednym z najbliższych numerów
„Gazety Ustrońskiej".
Fot. A. Gadomska
•

•

•

13.06.2005 r.
Interweniowano na targowisku
miejskim po otrzymaniu zgłosze
nia o mężczyźnie leżącym na traw
niku. Na miejsce wezwano pogo
towie ratunkowe i mężczyznę od
wieziono do szpitala w Cieszynie.
14.06.2005 r.
Kontrole porządkowe na Zawodziu
i w Hermanicach. M.in. wydawa
no nakazy wykaszania zbyt wyso
kiej trawy na działkach.
16.06.2005 r.
Kontrola osób handlujących przy
ul. Gościradowiec. W trakcie pa
trolu nałożono 2 mandaty karne na
osoby, które nie zastosowały się do
zakazu ruchu na tej ulicy.
18.06.2005 r.
Interwencja w sprawie padłej sar
ny przy ul. Cieszyńskiej. Na miej
sce wezwano odpowiedzialne służ
by i zwierzę zostało zabrane.
1819.06.2005 r.
Wzmożone kontrole terenów zie
lonych nad Wisłą
(ag)

manie z kradzieżą do seicento, na
leżącego do mieszkanki Ustronia.
Złodziej ukradł dokumenty i pie
niądze.
16.06.2005 r.
Między godz. I I a 12 nieznani
sprawcy weszli do pokoi pacjen
tów szpitala reumatologicznego
i ukradli telefony komórkowe.
17.06.2005 r.
Ok.
godz. 6 mieszkaniec Ustronia
zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
powiadomił policję, że z jego po
sesji w Nierodzimiu skradzione
zostały dwa rowery górskie.
17.06.2005 r.
Włamanie do koparki zaparkowa
nej przy ul. Kuźniczej. Sprawcy
zdewastowali wnętrze kabiny
i ukradli akumulator.
(mn)
ytredK

Kr e d y t y
Pieniqdze prost o i szybko
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Od 6 do 8 czerwca grupa młodzieży z Gimnazjum Nr 2 na co
rSieć A g e n t ó w
dzień skupiona w kółku plastycznym wyjechała na plener do cze
skiego Sztramberka. W malowniczym miasteczku, położonym
^ ( c h r o b r y
o rzut kamieniem od Ustronia, mieli okazję malować ciekawą ar
chitekturę. Była to odmiana po plenerach, nazwijmy je przyrodni
Ustroń, ul. Daszyńskiego 7
czych, w których do tej pory brali udział młodzi artyści. Wyjazd
tel. 85453.03 zywutsronmlkiedcaZRPA
był owocny, bo każdy z uczestników namalował dwa obrazy.
Uczniowie pracowali jakby na przekór pogodzie, która wybitnie
nie dopisała, a temperatury przypominały bardziej listopad niż
czerwiec. Grupa ustrońska mieszkała w ładnie położonym i tanim
ośrodku kolonijnym, a opiekę nad nimi sprawował nauczyciel
15 czerwca mieszkaniec Ustronia poinformował policję, że
plastyki Tomasz Targowski. Wyjazd możliwy był dzięki dofinan
został oszukany. Brał udział w jednej z licytacji na znanym in
sowaniu Rady Rodziców, za te pieniądze kupiono niezbędne ma
ternetowym portalu aukcyjnym. Przedstawił najkorzystniejszą
teriały. Wykorzystano także zarobek z balu szkolnego, na któiym,
cenę za telefon komórkowy, przesłał pieniądze, ale telefonu nie
podczas licytacji, sprzedany został jeden z obrazów namalowany
otrzymał. To nie pierwsza tego rodzaju sprawa prowadzona przez
podczas zeszłorocznego pleneru. Wszystkie prace będzie można
ustrońskich policjantów. Kiedyś, przez kilka miesięcy szukano
oglądać w budynku szkoły od września.zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
(mn)
rzekomo
wysłanej paczki, zawierającej kupiony przez internet
•
•
•
towar. Oszustów działających w sieci da się namierzyć, ale jest to
W artykule o wernisażu prac dzieci z SP nr l w dniu 4 czerwca
czasochłonne. Portale internetowe udzielają potrzebnych infor
zabrakło kilku informacji. Prace dzieciom z klasy 3 pomagała
macji, banki ujawniają podejrzanych właścicieli kont. Gorzej
przygotować Iwona Kulis. Ponadto występ uświetniły grą na key
natomiast ze ściągnięciem pieniędzy od oszusta. A bywa, że przy
boardzie i flecie Justyna Warmuzińska i Ewa Czupryn.
(ap)
jednym oferowanym produkcie, zarabia ich sporo. Prostym spo
•
•
•
sobem  sprzedaje ten sam produkt kilkuset osobom. Internauci
ufają mu, bo sam wyrabia sobie markę dobrego sprzedawcy, (mn)
Ci którzy od nas odeszli:
Franciszek Bijok
lat 96
ul. Lipowska 136
Zofia Duława
lat 85
ul. Okólna 4
Czesław Górecki
lat 79
ul. Bażantów 5/1
Piotr Konieczny
ul. Malinowa 7
lat 50
Stefan Krysta
lat 77
ul. Wodna 16
Ustroń  Centrum, ul. 3 Maja 44
lat 70
ul. Daszyńskiego 42
Jerzy Sikora
tel. 854 41 67
Franciszek Szczypka lat 73
ul. Akacjowa 29
lat 80
ul. Skoczowska
Anna Szpak
Zakupyrówniożnate!^0'1!
Czesław Wrzecionko lat 59
ul. Parkowa 8/2 zywutsrqponmlkjigfedcbaZYSRPONLKJIGEDCBA
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MIERZYĆ TĄ
SAMĄ MIARĄ

uroczystości duchownych naszego miasta wita katolickiego księ
dza proboszcza i ewangelickiego pana pastora. I zdaje mi się, że
wiem, co o tym myśleć, kiedy w Gazecie Ustrońskiej autorzy
z uporem godnym lepszej sprawy odmawiają duchownym ewan
gelickim prawa do tytułu „ksiądz"... A obawiam się, że podobnie
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
może być w przygotowanej monografii Ustronia. A może już czas,
Do najważniejszych zabytków naszego miasta zaliczamy ewan
żebyśmy zakończyli wreszcie czasy tolerancji i stosowali się do
gelicki kościół ap. Jakuba Starszego. Jak każdy zabytek jest on
wymogów równouprawnienia wyznań?
świadectwem dawnych czasów. Przypomina o tym jak i z czego
Chodzi przy tym także o stosowanie tej samej miary do faktów
wtedy, to znaczy w latach 18351838, budowano. Nietrudno też
dotyczących osób i instytucji różnych wyznań. Dla nas ewangeli
dostrzec jak skromne były ówczesne możliwości mieszkańców
ków oburzające i nie do przyjęcia jest np. nazwanie ks. Jana Gaj
Ustronia, szczególnie zaś ewangelików. Wymowne jest usytuowa
dzicy, ewangelickiego proboszcza w Ustroniu w czasie II wojny
nie głównego wejścia z dala od ulicy i upamiętniony przez odpo
światowej „zbrodniarzem i polakożercą"
wiednią tablicę fakt, że wieża została dobudowana znacznie póź
Przez cały czas okupacji walczył on o prawo nauczania religii,
niej, do istniejącego już budynku.
a także odprawianie nabożeństw i czynności kościelnych „po na
A wszystko to razem świadczy o sytuacji ewangelików w cza
szemu" czyli po śląsku, po polsku. Była to zresztą w tym czasie
sach, w których budowano ten kościół. Tu muszę przeprosić za to,
jedyna możliwość zwiastowania wiernym Słowa Bożego w języ
że się rozpędziłem i zapomniałem na chwilę o tym, że wtedy nie ku ojczystym. Starania ks. Gajdzicy potwierdzają dokumenty,
budowano kościoła, lecz... dom modlitwy. Obowiązywał bowiem
a także ci starsi parafianie, którym odprawiał nabożeństwa i czyn
Patent tolerancyjny z roku 1781, na mocy którego ewangelicy
ności kościelne po polsku. Potwierdzają to także ci, których przy
mogli tworzyć swoje zbory i wznosić domy Boże, ale z daleko
gotowywał do konfirmacji. Nawet ci, których uczył w latach 1944
idącymi ograniczeniami; nie mogli budować kościołów lecz tyl
1945 opowiadają, że ks. J. Gajdzica uczył ich po polsku. Zapewne
ko domy modlitwy (bez wieży i organów, a wejście główne nie
musieli uczyć się tekstów biblijnych czy katechizmowych po nie
mogło być od strony ulicy), nie mogli mieć swoich cmentarzy, nie
miecku, bo tak je umieli, zgodnie z zapisem w księdze konfirman
mogli prowadzić oficjalnych ksiąg metrykalnych, a ich duchowni
tów ks. P. Nikodema. Jednak szczególnie wtedy, gdy mieli trudno
nie byli traktowani na równi z duchownymi katolickimi. Wszak
ści w zrozumieniu takiej czy innej prawdy biblijnej, ks. J. Gajdzi
było to tylko tolerowanie ewangelików w katolickim państwie.
ca tłumaczył im „po naszemu, czyli po polsku". Używał języka
polskiego w Ustroniu przez cała okupację i to mimo grożących
Trzeba było wielu dziesięcioleci, zanim wprowadzono równo
mu kar. Nie przeszkadzało to jednak p. K. Nowakowi zaliczyć go
uprawnienie wyznań i zanim to równouprawnienie stało się fak
do grona „zbrodniarzy, polakożerców", osób dla Polaków niebez
tem. Stopniowo znoszono ograniczenia narzucane ewangelikom
piecznych! (Zapomniani ludzie, zapomniane zdarzenia GU Nr 15/
np. w roku 1849 otrzymali oni prawo zarządzania swoim mająt
2005 s.8) Na pewno p. K. Nowak rozpędził się w swoim osądzaniu
kiem i prowadzenie prawomocnych metryk. Zniesiono też obo
i potępianiu ks. J. Gajdzicy. Dopuścił się rzeczy, której w żadnym
wiązek płacenia proboszczom katolickim za czynności kościelne
wypadku obiektywnemu, profesjonalnemu historykowi nie przy
i ograniczenia w dokonywaniu konwersji z katolicyzmu na ewan
stoi. Czy to tylko pomyłka, błąd w sztuce, a może używając okre
gelicyzm. Wreszcie w roku 1861 patent protestancki przyniósł
śleń p. K. Nowaka zbrodnia popełniona wobec obiektywnej praw
ewangelikom pełnię praw obywatelskich i równouprawnienie
dy historycznej? Wszak określenie „zbrodniarz" (zapewne wo
wyznań.
jenny, bo wszak dotyczy to okresu II wojny światowej) ma w tym
Z tym, że samo prawne równouprawnienie wyznań nie oznacza
kontekście określone znaczenie. Oznacza człowieka, który ma na
ło natychmiastowego wprowadzenie go w życie. Trzeba było cza
sumieniu dziesiątki, setki czy tysiące ofiar. Nasuwa przypuszcze
su, aby katolicy przestali traktować ewangelików jako członków
nie, że człowiek ten był oskarżony i osądzony po wojnie z powo
tolerowanego Kościoła, a traktowali ich jako członków Kościoła
du swoich zbrodni. Przyznam, że o takich oskarżeniach czy są
równoprawnego. Ba, od czasu do czasu mamy do czynienia z fak
dach w stosunku do ks. J. Gajdzicy nigdy nie słyszałem. Wręcz
tami, które świadczą o tym, że nie wszyscy przeszli we wzajem
przeciwnie przez swoich parafian wspominany był i jest dobrze
nych stosunkach od tolerancji do równouprawnienia. A ten krok
i ciepło. Czyżby więc to, że był ewangelickim księdzem narodo
trzeba zrobić. Miał tę świadomość także papież Jan PawełzyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
II, kiedy
wości niemieckiej było dla p. K. Nowaka wystarczającym powo
to w czasie wizyty w ewangelickim kościele św. Trójcy w Warsza
dem, aby uznać ks. J. Gajdzicę za „zbrodniarza" i „polakożercę"?
wie powiedział, mając na myśli stosunki pomiędzy katolikami
i ewangelikami, że nie powinno nam wystarczyć to, że się wza
jemnie tolerujemy, ale mamy stać się dla siebie braćmi. Szkoda, że
te słowa, właściwie zaraz po ich wypowiedzeniu, skazano na za
pomnienie. Nie cytuje się ich, nie przypomina... Może właśnie
dlatego, że tak trudno przejść w praktyce od tolerancji do równo
uprawnienia. A może dla niejednego wzajemna tolerancja jest
szczytem możliwości?
Na etapie tolerancji stosuje się dla przykładu różne nazewnic
two dla obydwu Kościołów. Chodzi o to, aby od razu było wiado
mo, który Kościół jest prawdziwy, a który jest tylko tolerowany.
Dlatego katolicy mieli kościoły a ewangelicy tylko domy modli
twy, mieli księży a ewangelicy pastorów, mieli parafie a ewangeli
cy zbory, mieli proboszczów a ewangelicy pastorów. Stopniowo
ulegało to zmianie. Chociaż nie bez oporu. Wystarczy przypo
mnieć zażarte spory, które toczyły się w okresie międzywojen
nym, kiedy strona katolicka odmawiała tytułu „ksiądz" duchow
nym ewangelickim. Rozstrzygnięcie prawne ten spór znalazł
w Dekrecie Prezydenta R.P „O stosunku Państwa do Kościoła
ewangelickoaugsburskiego" w roku 1936, w którym potwier
dzono, że ewangeliccy duchowni są księżmi.
Stosowanie takiego czy innego nazewnictwa wobec Kościoła
ewangelickiego jest dla mnie jednym z przejawów tego, czy oso
ba która tego nazewnictwa używa tylko Kościół ewangelicki tole
ruje czy też traktuje go jako równoprawny w stosunku do Kościo
ła katolickiego. Oczywiście chodzi o oficjalne kontakty i publi
kacje. Ze zdziwieniem przyjmuję więc oficjalne pismo, z którego
dowiaduję się, że jestem pastorem ewangelickiej gminy wyzna
niowej. Z podejrzliwością patrzę na kogoś, kto witając na jakiejś
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Takie używanie a właściwie nadużywanie ostrych, szkalują
cych i potępiających określeń w stosunku do niewinnej osoby,
rzuca cień na pozostałe wywody autora. Nie wiem, może i inne
osoby ocenia również w sposób nieuzasadniony i krzywdzący.
A może i przedstawione fakty są naciągane...
Przyznam, że takie pochopne, ostre i jednoznaczne sądy wy
powiadane przez historyków zniechęcają mnie do historii.
A przecież historia winna być nauką przekazującą obiektywną
prawdę o przeszłości. A do źródeł trzeba podchodzić krytycz
nie i nie należy dać się zwodzić ostrym sądom, które ktoś wy
powiada o kimś kogo uważa za swojego przeciwnika czy wro
ga. A tak Jan Wantuła traktował Niemców, a więc i także ks. J.
Gajdzicę. To zaś, że ks. J. Gajdzica nie mógł pracować po woj
nie j a k o d u c h o w n y Kościoła e w a n g e l i c k o  a u g s b u r s k i e g o
w Polsce, nie wynikało wcale jak to niektórzy przypuszczają,
z postawy i zachowań jego czy jego bliskich podczas wojny,
ale z tego, że władze Kościoła ewangelickoaugsburskiego
w Polsce po II wojnie światowej przyjęły zasadę, że do tego
Kościoła mogą należeć tylko ewangelicy narodowości polskiej
i żaden duchowny narodowości niemieckiej nie może w tym
Kościele pracować.
Fakt, że na wydarzenia, które miały miejsce podczas II wojny
światowej i po wojnie, możemy patrzeć z perspektywy wielu
minionych lat, winien nas skłaniać do lepszego zrozumienia tam
tych czasów, a także skorygowania i weryfikowania sądów wy
powiedzianych o ludziach i ich poglądach. I stosowania do nich
tych samych miar, bez względu na przynależność wyznaniową,
narodową czy jakąkolwiek inną.
ks. dr Henryk Czembor
23 czerwca 2005 r.

CO USTRONIAKOM
W DUSZY GRA...

W nocy z 18 na 19 czerwca, po godz. 1 doszło do zaprósze
nia ognia w budynku mieszkalnym przy ul. Papiernia. Są tam
mieszkania komunalne, należące do miasta. Zniszczeniu uległ
przedpokój z szafą na ubrania, część kuchenna i inne pomiesz
czenia wraz z wyposażeniem. Zastępca komendanta Komisa
riatu Policji w Ustroniu podkomisarzzyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Marek Legierski poin
Wydanie kolorowej Gazety Ustrońskiej z okazji 15 lecia Sa
formował, że prowadzone jest w tej sprawie postępowanie i na
morządu i samej gazety wraz z załączoną do niej płytą CD zosta
razie nie można mówić o ewentualnych sprawcach czy win
ło sprzedane w 99 % i to przy zwiększonym nakładzie do 2000
nych zaprószenia.
egzemplarzy. Już w pierwszym dniu odbieraliśmy telefony z punk
tów informujące, że naszej gazety zabrakło dla wszystkich chęt
nych. Wysłuchaliśmy wielu przemiłych uwag na temat cieka
wych artykułów i samego pomysłu obdarowania czytelników
płytą CD: „Co Ustroniakom w duszy gra".
Zaczęliśmy się nawet sami niepokoić, że zabraknie „Ustroń
W akcji pożarniczej brały udział 2 zastępy Jednostki Ratow
skiej" do wysłania Bibliotece Narodowej w Warszawie, czy bi
niczoGaśnieczej Państwowej Straży Pożarnej. Przyjechały na
bliotekom na uniwersytetach oraz dla muzeów i archiwów.
miejsce po godz. 1 w nocy, akcja trwała godzinę i 13 minut.
Wcześniej były już propozycje, aby wydać więcej płyt, gdyż
Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Po
będą one doskonałym prezentem dla osób mieszkających poza
żarnej st. kap. Krzysztof Żaczek powiedział nam, że był to mały
Ustroniem i tęskniących za swoją małą ojczyzną. Ta płyta bę
pożar, który rozprzestrzenił się na obszarze ok. 5 metrów kwa
dzie dostarczać im przecież wielu wspaniałych wzruszeń.
dratowych. Jego przyczyna nie jest ustalona, ale sprawę bada
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom wprowadziliśmy ją
ustrońska policja.
do sprzedaży w sklepie ZIBI Zbigniewa Stracha przy ul. Grażyń
Teresa Bury z Wydziału Mieszkaniowego Urzędu Miasta
skiego.
stwierdziła, że w tym momencie nie da się określić wysokości
Serdecznie dziękujemy czytelnikom za życzenia jubileuszo
strat spowodowanych pożarem. W budynku stopiła się częścio
we, za wszystkie konstruktywne uwagi, z którymi się bardzo
wo instalacja wodna, kanalizacyjna, elektryczna, a całkowicie
liczymy i za zamieszczone reklamy.
(Mak)
w pomieszczeniu, w którym doszło do zaprószenia. Tam również
konieczna będzie wymiana nowo wstawionego okna. Na począt
Dyżury pracownika Urzędu Pracy z Czeskiego Cieszyna
ku wydawało się, że wystarczy wstawić szybę, ale po dokład
nych oględzinach okazało się, że stopiona jest framuga. Do wy
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie polskim odbywają
miany nadają się również drzwi. Już przystąpiono do prac re
się w każdy ostatni czwartek miesiąca w pokoju 104 na I piętrze.
montowych, które obejmą także zrywanie odparzonych tynków
Kolejna taka wizyta zaplanowana jest na 30 czerwca.
(mn)
i malowanie.
Monika Niemiec

OGIEŃ W PAPIERNI

kiwane przez wszystkich uczniów wakacje, a my przypomina
my pamiątkową fotografię sprzed osiemdziesięciu lat, utrwala
jącą
absolwentów Siedmioklasowej Publicznej Szkoły Po
zywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
wszechnej nr 2 w Ustroniu, których wychowawcą był widoczny
w drugim rzędzie Paweł Matula.
Poza nim rozpoznano jedynie Helenę Czudek ( 3. w III rzę
dzie) oraz Helenę Cieślar (po mężu Pilch) (6. w III rzędzie),
której syn Michał Pilch użycza to zdjęcie.
W tym tygodniu kończy się rok szkolny i nastają długo oczezywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
Lidia Szkaradnik

W dawnym
USTRONIU
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LIKWIDUJĄ HOTEL
Końcem maja zarejestrowanych było 9798 bezrobotnych z ca
łego powiatu (w kwietniu 9490), w czasie tego miesiąca zareje
strowały się 543 osoby (w kwietniu 679). Do urzędu wpłynęło
188 ofert pracy, o 3 mniej niż w poprzednim miesiącu. Pracę pod
jęło 612 osób (w kwietniu 529). Na koniec kwietnia stopa bezro
bocia w Polsce wyniosła 18,8%; w województwie śląskim 16,7%,
a w powiecie cieszyńskim 15,3%. Prognozowana stopa bezrobo
cia na koniec maja wynosi 14,8%.
W Ustroniu było ogółem 721 bezobotnych, w tym 340 ko
biet, z prawem do zasiłku  98 osób, w tym 36 kobiet.
Zarejestrowani
W maju było to 679 osób, z tego: 47% to kobiety, 30% nigdzie
dotychczas nie pracowało, 48% to mieszkańcy wsi, 28% miało
prawo do zasiłku, 28% rejestrowało się w urzędzie po raz pierw
szy, 39% ma do 25 lat, 43% to osoby długotrwale bezrobotne, 7%
ma powyżej 50 roku życia, 8% to osoby bez kwalifikacji zawodo
wych, 7% stanowią osoby samotnie wychowujące co najmniej
jedno dziecko do lat 7, 3% to osoby niepełnosprawne.
Wyrejestrowani
Było kilka ciekawych konkurencji.
Fot. W. Suchta zywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
Z ewidencji PUP wyłączono 987 osób, z tego: 529 osób podjęło
pracę (o 83 mniej), 330 osób nie potwierdziło gotowości do pracy
(o 190 więcej), 18 osób rozpoczęło szkolenia (o 18 mniej), 26
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
osób rozpoczęło staże (o 21 mniej), 16 osób dobrowolnie zrezy
gnowało ze statusu bezrobotnego (o 5 mniej), 11 osób nabyło
Po raz kolejny członkowie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i
prawa emerytalne, rentowe lub przedemerytalne (o 3 więcej), 49
Rodzinie „Można Inaczej" oraz pracownicy Wydziału Oświaty,
osób wyłączono z innych powodów np. służba wojskowa, pobyt
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta zorganizowali imprezę
w zakładzie karnym (o 11 więcej).
z okazji Dnia Dziecka. Z najmłodszymi spotkali się na stadionie
Młodzi
KS Kuźnia w środę 1 czerwca. Pogoda nie była najlepsza, ale emo
Zarejestrowanych 2150 osób w wieku do 25 roku życia, w tym
cje rozgrzały uczestników zabawy i chętnych do ruchu na świe
1122 kobiety (o 86 osób mniej niż w kwietniu). 157 osób podjęło
żym powietrzu nie brakowało. Dużym zainteresowaniem cieszyły
pracę (o 35 osób mniej), w tym 11 osób rozpoczęło szkolenia, 26
się biegi  uczniów klas od 1 do 2 i klas 3, a także konkurencje:
osób rozpoczęło staż, 5 zatrudniono w ramach robót publicznych
rzut do kosza, rowerowy tor przeszkód, skoki w workach, odbija
i 1 została zatrudniona w ramach prac interwencyjnych.
nie piłeczki pinpongowej, skakanka, rzut piłką do celu, slalom z
Osoby powyżej 50 roku życia
piłką i strzał na bramkę. Dzieci startujące w poszczególnych dys
W maju w ewidencji PUP były 1462 zarejestrowane osoby po
cyplinach zbierały karteczki, jako dowód udziału. Jeśli zebrały
wyżej 50 roku życia, w tym 647 kobiet (o 25 osób mniej). 39 osób
ich odpowiednią liczbę, wybierały nagrody. Były to maskotki,
podjęło pracę (o 3 więcej niż przed miesiącem).
przybory szkolne, zabawki, breloczki. Najcenniejsze nagrody prze
Długotrwałe bezrobocie
znaczone były dla zwycięzców biegów  zegary ścienne, zestawy
Tak mówimy o fakcie pozostawania w rejestrach PUP łącznie
rzutek, kalkulatory ufundowane przez Miejską Komisję ds. Roz
przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat). W maju
wiązywania Problemów Alkoholowych. Była też część artystycz
zarejestrowane były 5963 osoby długotrwale bezrobotne, w tym
na, podczas której z programem kabaretowym, wystąpiły dzieci
3473 kobiety (o 150 mniej niż miesiąc wcześniej). 249 osób pod
skupione wokół klubu działającego przy Szkole Podstawowej
jęło pracę (o 2 mniej), w tym 4 osoby rozpoczęły szkolenia i 28
Nr 3 w Polanie. Tam pracują z nimi panie ze Stowarzyszenia:zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Iwo
osób zostało zatrudnionych w ramach robót publicznych.
na Kulis i Iwona Zoń.
Zasiłki
Przeprowadzić całą zabawę pomagało odpowiednie nagłośnie
Na koniec maja uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezro
nie, pragnienie można było ugasić dzięki wodom, napojom
botnych było 1063 osób, o 48 osób mniej niż w kwietniu. Stanowi
i sokom „Ustronianki". Nad całością czuwali wolontariusze
to 11% zarejestrowanych bezrobotnych.
z SPDiR „Można Inaczej", Grażyna Winiarska i Zdzisław Bra
Oferty pracy
chaczek z Urzędu Miasta oraz uczniowowie Gimnazjum Nr 2,
d"
z
Międzyświecia
chciała zatrudnić 10 osób do
Firma
„Paks
a wśród nich już po raz drugi: Konrad Redłiński, Łukasz Czyż,
tłoczenia
w
metalu.
6
pracowników
do sortowania odzieży po
Krzysztof Gluza. Na zabawie pod nazwą Ustroniaczek nie mogło
trzebowała firma handlowa „Greg" z Cieszyna. Firma Andrzeja
zabraknąć maskotki Ustroniaczka.
(mn)
Borkały z Górek Małych poszukiwała 4 stolarz. 4 sprzedawców
potrzebowano w firmie „MiniMaxi" w Wiśle. Zakład wyrobów
metalowych „Strumet" ze Strumienia oferował pracę dla 2 spawa
czy i 3 lakierników.
Zwolnienia grupowe
W maju urząd pracy otrzymał informację o likwidacji Skoczow
skiej Fabryki Kapeluszy „Polkap". Jastrzębskie Towarzystwo Go
spodarcze „Antracyt" likwiduje hotel „Sokół" w Ustroniu, w któ
rym zatrudnione są 24 osoby.
Przeciwdziałanie
87 osób bezrobotnych zostało objętych aktywnymi formami
przeciwdziałania bezrobociuzywutsrponmlkjihgfedcbaZWVUTSRPONMLKJGFDCA
(o 38 osób mniej niż w kwietniu). 18
osób, w tym 3 kobiety rozpoczęło szkolenia, 26 osób, w tym 18
kobiet, rozpoczęło staż. 1 bezrobotna kobieta została zatrudniona
w ramach prac interwencyjnych. 33 osoby, w tym 7 kobiet zostało
zatrudnionych w ramach robót publicznych. 9 bezrobotnym udzie
lono dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
w łącznej wysokości 95.650 zł. 2 osoby zamierzają przeznaczyć
dotację na działalność handlową, 2 osoby na produkcyjnousłu
gową, 5 osób na usługową.
Monika Niemiec
Każdy sam wybierał sobie nagrodę.
Fot. W. Suchta
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OSIĄGNIĘCIA G1
Do największych osiągnięć uczniów naszego Gimnazjum
w roku szkolnym 2004/2005 należą :
1. I miejsce w finale ogólnopolskim konkursu przyrodniczego
„Poznaję Parki Krajobrazowe Polski". Drużyna składała się z 5
uczniów: Kacper Gunia, Sara Stasiuk, Zuzanna Kamycka, Ju
lia Pruszkowska i Marta Kohut. Opiekunem drużyny była pani
Jolanta Kamińska.
Był to konkurs pięcioetapowy : zawody szkolne, zawody mię
dzyszkolne, zawody rejonowe, finał wojewódzki i finał ogólno
polski. Żeby przejść do następnego etapu trzeba było zdobyć
w etapach poprzednich I miejsce. W roku szkolnym 2003/2004
ta sama drużyna zdobyła III miejsce w finale ogólnopolskim.
Konkurs organizowany pod patronatem Ministra Środowiska.
2. Udział w finale wojewódzkim konkursu przedmiotowego
z historii następujących uczniów: Sara Stasiuk, Witold Suma
ra, Marta Urzędniczok, Karolina Zwardoń, Anna Wróbel,
Małgorzata Bożek. Uczniów przygotowała do konkursu pani
Olga Buczak.
3. W międzynarodowym ekumenicznym konkursie wiedzy bi
blijnej „Jonasz" tytuł laureatów zdobyli: Małgorzata Bożek
i Krzysztof Olek. W finale uczestniczyła także Marta Urzędni
czok. Opiekunem uczniów był ksiądz Piotr Wowry.
4. W finale wojewódzkim konkursów: poezji w języku angiel
skim i konkursie wiedzy ekologicznej był uczeń Aleksander
Tükaj. Opiekunowie: Andrzej Pasterny i Jolanta Kamińska.
5. W międzynarodowym konkursie twórczości dziecięcej
„Mieszkam w Beskidach" 15 naszych uczniów zdobyło wyróż
Wicemistrzyni Śląska Magdalena Molek.
Fot. W. Suchta zywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
nienia.
6. W konkursie języka angielskiego „FOX" uczennica Mał
gorzata Gaduła uzyskała wynik bardzo dobry i zajęła w swojej
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
grupie
wiekowej w makroregionie śląskomałopolskim II miej
sce. Opiekun Andrzej Pasterny.
Nadal odnoszą zwycięstwa i zajmują wysokie lokaty na zawo
7. W konkursie matematycznym „Kangur" uczennica Magda
dach lekkoatletycznych tyczkarki Kuźni Ustroń. Podopieczne
lena Menes uzyskała wynik bardzo dobry. Opiekun: Dorota
trenerazyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Marka Konowoła startowały ostatnio w lekkoatletycz
Gluza.
nej lidze Czech seniorek w Szumberku, gdzie wygrała Agata
8. W finale ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Polskie
Bijok pokonując wysokość 3,40 m, czwarte miejsce zajęła Mag
klimaty w sztuce i ekologii" wyróżnienie uzyskała uczennica
dalena Molek (3.00).
Katarzyna Tyma. Opiekunka: Barbara Kuszel.
19 czerwca w Chorzowie odbyły się Mistrzostwa Śląska Mło
9. W finale powiatowym, ogólnopolskich konkursów plastycz
dzików w Lekkiej Atletyce. W skoku o tyczce zwyciężyła A.
nych: „Woda  Bezpieczeństwo  Ja" i „Bezpieczne miasto"
Bijok (3,40), druga była M. Molek (3,30). Na czwartym miejscu
I miejsca zdobyły uczennice: Natalia Konarzewska i Małgo
sklasyfikowano Martę Andrzejak i Martynę Cyganek (obie
2,90). Wśród chłopców tyczkarze Kuźni zajęli miejsca: 5. To rzata Gaduła. Opiekun: Barbara Kuszel.
10. Międzynarodowy konkurs plastyczny zorganizowany
masz Klyta (2,80), 7. Michał Kłoda (2,60). Rekord życiowy
przez Gimnazjum w Ustroniu Morskim, pod hasłem „Mój dom 
pobił najmłodszy Michał Wronka (1,90).
moja Ojczyzna"  wyróżnienie dla uczennic Zuzanny Kamyc
Za najwartościowszy wynik całych zawodów spośród wszyst
kiej, Małgorzaty Gaduły, Aleksandry Prochowicz. Opiekunka
kich konkurencji uznano wysokość pokonaną przez A. Bijok,
Barbara Kuszel.
trzeci wynik w tej klasyfikacji należy do M. Molek. Tyczkarki
11. W powiatowym finale turnieju tenisa stołowego: drużyna
A. Bijok, M. Molek i Patrycja Moskała 25 czerwca jadą na
dziewcząt trzecie miejsce i udział w zawodach rejonowych.
centralny obóz szkoleniowy do Bydgoszczy.
(ws)
12. Uzyskanie przez ucznia Witolda Sumarę certyfikatu: First
Certificate in English ze znajomości języka obcego.
13. Konkurs recytatorski  wyróżnienie na szczeblu powiato
wym uzyskał uczeń Aleksander Tukaj. Opiekun  Bogusława
Rożnowicz.
W sobotę 11 czerwca w Brennej odbył się X Bieg o Breńskie
14. Konkurs „Europa w szkole"  wyróżnienie na szczeblu
Kierpce zaliczany do klasyfikacji Pucharu Polski w biegach gór
wojewódzkim uzyskały dwie uczennice: Maria Kulis i Małgo
skich. Krzysztof Bąk z KS Sprint BielskoBiała został zwycięz
rzata Bożek. Opiekunka Maria Derewniuk.
(ls)
utsonZYTPONMKIDCA
cą, na drugim miejscu uplasował się Kornel Rakus z Kisielowa,
a na trzecim Janusz Magiera  Forma Wodzisław Śląski. Zawo
dy składały się z biegu sprinterskiego na 400 m pod wyciąg,
z biegu alpejskiego o długości 5000 m na Błatnią oraz biegu
zywvutsrponmlkjihgedcbaZUPOMJFC
anglosaskiego  pod górę i w dół  o długości 4300 m prowadzą
mgr optyk optometrysta Jacek Fuchs
Ustroń, ul. M. Konopnickiej 15c
cego po zboczach Maliny i Starego Gronia. Startowali również
BEZPŁATNE
reprezentaci TRS „Siła", którzy w klasyfikacji generalnej zajęli
K O M P U T E R O W E BADAN I E WZ ROK U
miejsca: 13. Andrzej Siwczyk, 18. Stanisław Gorzołka, 21. Pa
CODZ I EN N I E W GODZ I N ACH OTzywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
WARCI A Z AK ŁADU
(mn)
weł Gorzołka.

WYŻEJ NIŻ RYWALKI

BIEG O KIERPCE

ZAKI AD OPTYCZNY

ZATRUDNIĘ FIZJOTERAPEUTĘ, REHABILITANTA
d o pra c y w sk le pie z a o p a t rz e n ia
m e dyc zne go w U st roniu.

tel. 032/2028284
23 czerwca 2005 r.

G A B I N E T O K U LI STYCZNY
Lek. med. Władysława Broda specjalista chorób oczu
pon..

śr. 15.30  17.00

R E A L I Z A C J A R E C E P T ZNF
N FZ
GODZINY OTWARCIA:
port. pt. 9.00  17.00
sobota 9.00 13.00
M ożliw ość t e le fonic zne j re je st ra c ji zxtfeaZYWUTSRPONMKJIGEDCBA
t eUf axz
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ABSOLWENCI GIMNAZJÓW
Husar Joanna
Olek Krzysztof
G I M N A Z J U M N R 1 zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Kajfosz Edyta
Orawski Paweł
klasa III A
Kłos Karolina
Pezda Paweł
wychowawca Olga Buczak
Prochowicz Aleksandra
Kuś Katarzyna
Bączek Magdalena
Roszczyk Magdalena
Łukosz Michał
Bury Mariusz
Staniek Marek
Pasterny Elżbieta
Cicnciała Estera
Szajtcr Rafał
Pcrin Arkadiusz
Cieślar Bartłomiej
Szyszkowska Monika
Sobczak Karolina
Gaduła Małgorzata
Wróbel Anna
Sołtysik Natalia
Groborz Joanna
Wrzecionko Łukasz
Szymkiewicz Natalia
Grochowski Marcin
Ziernicka Katarzyna
Troszok Krzysztof
Grudzień Anna
Wojnar Aleksandra
Kaczmarzyk Joanna
klasa III C
Ząber Karolina
Kłus Anna
wychowawca Marek Walica
Ziółkowska Aneta
Kohut Marta
Szalbót Joanna
Zogata Szymon
Kuboszek Mateusz
Baca Łukasz
Maciążek Wojciech
klasa III E
Baczyński Robert
Nowak Mateusz
wychowawca Jolanta Kamińska
Biłko Adrian
Pruszkowska Julia
Bałdys Jerzy
Brachaczek Jacek
Raszka Piotr
Barabosz Brygida
Copija Łukasz
Spilok Anna
Chromik Grażyna
Egierska Estera
Stasiuk Sara
Czyż Dorota
Jedzok Michał
Strunk Mateusz
Czyż Mariusz
Jurecki Marek
Sumara Witold
Gesse Weronika
Kocjan Aneta
Urzędniczok Marta
Greń Karolina
Niemczyk Paweł
Wiktorowski Adrian
Kocot Dawid
Nogawczyk Tomasz
Zajonc Damian
Kopieczek Wojciech
Roeter Ewa
Zwardoń Karolina
Kozina Joanna
Rokita Damian
Żmijewski Wojciech
Kwiczała Małgorzata
Rudzka Joanna
Liboska Patryk
Spilok Jan
klasa III B
Omorczyk Adam
Stawiarska Dagmara
wychowawca Wiesława Łużak
Pietrusiak Izabella
Sztwiertnia Elżbieta
Bielesz Anna
Romańska Aneta
Sztwiorok Agnieszka
Brzozowski Mateusz
Sekunda Agnieszka
Tomaszko Rafał
Burawa Łukasz
Szczotka Agata
Tschuk Martyna
Chowaniok Rafał
Szpin Piotr
Zowada Artur
Dańko Paweł
Szwarc Andrzej
Gomola Krzysztof
Tyrna Katarzyna
klasa III D
Granda Arkadiusz
Wędzel Justyna
wychowawca Maria Derewniuk
Gunia Kacper
Ziółkowski Mateusz
Bury Damian
Kamycka Zuzanna
Chrapek Jolanta
Karsznia Małgorzata
Czekan Grzegorz
GIMNAZJUM NR 2
Konarzewska Natalia
Czermak Magdalena
klasa III A
Leszczyna Damian
Gomola Paweł
wychowawca Iwona Brudna
Maciejowski Grzegorz
Gomola Andrzej
Cedro
Łukasz
Mizera Karolina
Handerska Alina zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Chmura Agnieszka
Czapla Dariusz
Heller Marcin
Kaczmarzyk Mariola
Kizinkiewicz Piotr
Madusiok Jolanda
Małysz Łukasz
Niemiec Mateusz
Poloczek Damian
Rygiel Dawid
Stanisławczuk Aleksandra
Stec Agata
Szteler Joanna
Śliwka Samanta
Wantulok Barbara
Wieremiejczyk Mateusz
Wisełka Katarzyna
Wisełka Weronika
Wlazłowska Daria
Wysłych Wojciech

Na razie tornistry do kąta. Zaczynamy znowu od września.
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Fot. W. Suchta

klasa III B
wychowawca Helena Cebo
Chrapek Marcin
Cieślar Aleksandra
Francuz Elżbieta
Gołda Anna
23 czerwca 2005 r.

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWV

Górniok Maria
Grześkiewicz Ewelina
Haratyk Robert
Jurzyicowska Barbara
Nowak Karol
Nowak Wojciech
Paszek Marek
Płaczkiewicz Mariusz
Prasoł Joanna
Rąpel Janina
Sobek Patryk
Sztelak Agata
Tomiczek Katarzyna
Trzaskalik Tomasz
Zeman Seweryn
klasa III C
wychowawca Marzena Malina
Balcar Michał
Błacha Sylwester
Buczek Dominika
Byrska Adriana
Chrapek Krzysztof
Cichoń Martyna
Cieślar Anna
Greń Mateusz
Janik Paweł
Jurzykowski Leszek
Kaczmarzyk Barbara
Kolankowski Kamil

Kolankowski Łukasz
Kostka Agata
Kubień Weronika
Lasoń Jacek
Łukasik Mariusz
Najbor Janusz
Nastaszyc Łukasz
Pilich Anna
Radochońska Justyna
Robleska Alicja
Stolarczyk Kinga
Wasilewski Maciej
Zborek Magda
klasa III D
wychowawca Wieńczysława Chybiorz
Błażyca Mateusz
Cieślar Karolina
Drozd Wiktoria
Ferfecki Paweł
Gluza Monika
Gońda Zuzanna
Juraszek Łukasz
Kazimierczak Piotr
Kozieł Andrzej
Kurczych Marcelina
Ligocka Katarzyna
Luber Beniamin
Małysz Anna
Misiuga Piotr

BEZPIECZNE WAKACJE
Lato kojarzy się bardziej z beztroskim
wypoczynkiem niż z czyhającymi na nas
zagrożeniami. Ale te są realne, o czym
przypomina Sanepid.
 Przed nami okres sprzyjający szerzeniu
się zatruć pokarmowych spowodowanych
spożyciem żywności zakażonej drobno
ustrojami lub zawierającej toksyny bak
teryjne  tłumaczy Teresa Wałga kierow
niczka Powiatowego Inspektoratu Sanitar
nego w Cieszynie.  Przebiegają one pod
postacią ostrego nieżytu żołądka i jelit
z wymiotami, biegunką i często podwyż
szoną temperaturą. Możemy temu zapo
biec skrupulatnie przestrzegając zasad hi
gieny.
Warto przypomnieć o tak podstawowej
rzeczy jak mycie rąk przed każdym posił
kiem. Bardzo ważne jest też zabezpiecze
nie artykułów spożywczych przed owa
dami. Należy unikać jedzenia źle przecho
wywanej żywności, potraw z jaj nie pod
danych obróbce termicznej, a także picia
nieprzegotowanej wody pochodzącej
z niepewnych ujęć. Owoce i warzywa zja
damy dopiero po ich umyciu. Trudno so
bie wyobrazić lato bez lodów, ale specja
liści radzą kupować je wyłącznie w skle
pie lub punkcie, który ma odpowiednie
warunki do ich przechowywania. Sięga
jąc po przetwory mleczne sprawdzajmy,
czy nie minął ich termin przydatności do
spożycia i w jakich warunkach były prze
chowywane. Latem grożą nam także inne
niebezpieczeństwa.
 Wybierając się szczególnie w północne
rejony kraju powinniśmy się zaopatrzyć
w jakiś środek odstraszający kleszcze i od
powiednią odzież chroniącą przed uką
szeniem. Kleszcze atakują znienacka i kłu
ją, bo żywią się ludzką krwią. Mogą nas
23 czerwca 2005 r.

zarazić wirusowym kleszczowym zapale
niem mózgu, ciężką chorobą atakującą
głównie centralny układ nerwowy lub bo
reliozą  ostrzega T. Wałga.
Borelioza przebiega stosunkowo rzad
ko pod postacią rumienią. Największym
problemem dla pacjenta i lekarza są póź
ne postacie boreliozy z objawami ze stro
ny układu kostnostawowego, nerwowe
go i układu krążenia. Istnieje bezpieczna
szczepionka przeciwko kleszczowemu
zapaleniu mózgu, ale nie przeciwko bore
liozie.
 Na terenie powiatu cieszyńskiego nie
odnotowujemy zachorowań na wirusowe
kleszczowe zapalenie mózgu, przypadków
boreliozy niestety jest coraz więcej  wy

Morawiec Paula
Nawrocki Adam
Niedzielski Radosław
Skórczewski Maciej
Szafranek Wacław
Wilczek Jarosław
Zebrowska Natalia

klasa III E
wychowawcazyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFE
Edyta Knopek
Baltaziuk Paweł
Busz Piotr
Cieślar Sonia
Gaszek Rafał
Goryczka Przemysław
Górniok Agnieszka
Greń Katarzyna
Hazuka Artur
Jaworska Karolina
Kaszper Grzegorz
Kawulok Izabela
Łuka Anna
Madzia Katarzyna
Mendrek Sebastian
Olearczyk Joanna
Piwódzki Sławomir
Płonka Judyta
Sikora Paweł
Sikora Urszula
Tomaszek Katarzyna zywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHG

jaśnia kierowniczka cieszyńskiego Sane
pidu i podaje kolejne informacje mające
nas ustrzec przed kłopotami zdrowotny
mi  Wybierając się za granicę, zwłaszcza
w regiony Dalekiego Wschodu, Afryki
musimy liczyć się z narażeniem na wiele
chorób nie występujących lub występu
jących już sporadycznie na terenie Pol
ski.
Dlatego przed wyjazdem należałoby
zapoznać się z wykazem zalecanych
szczepień ochronnych oraz z podstawo
wymi zasadami profilaktyki występują
cych tam chorób zakaźnych. Przestrzega
jąc podstawowych zasad higieny i profi
laktyki chorób zakaźnych, kierując się
rozsądkiem, uniknąć można niebezpie
czeństwa, które może zepsuć nam oczeki
wany weekend czy wakacje.
Monika Niemiec zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTS

Podczas kąpieli też trzeba uważać na to, co się dzieje obok.

Fot. W. Suchta

Gazeta Ustrońska

9

OSIĄGNIĘCIA G2

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Agnieszka LegierskazyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
została laureatką Wojewódzkiego Eta
pu Konkursu Przedmiotowego z Geografii.
Finalistami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych zo
stali z: historii  Lasoń Jacek, Heller Marcin, Estera Mańczyk,
Małgorata Wilk, biologii  Ewelina Grześkiewicz, geografii
Agnieszka Białek , Paweł Ferfecki, chemii Piotr Misiuga.
Karolina Jaworska  zakwalifikowała się na roczne stypen
dium do Anglii i rozpocznie tam naukę od 1 września br. oraz
zajęła 2 miejsce w powiatowym konkursie językowoinforma
tycznym.
Agnieszka Białek zajęła 2 miejscew Powiatowym Konkursie
Ortograficznym „Strumieńska Żaba", a Natalia Husar wyróż
nienie w powiatowym konkursie literackim pt.: „Od wczesnej
młodości...", zaś Daria Jaworska III miejsce w powiatowym kon
kursie literackim „Z cieszynianką w tle". W konkursie z języka
angielskiego FOX 2005: bdb wynik uzyskała Pamela Rudnik, Tyczkarki Kuźni najlepsze w Polsce.
Fot. W. Suchta
a dobry  Patrick Leftwich i Magdalena Dzielska.
W Śląskim Konkursie Biblijnym: Katarzyna Greń została
finalistką etapu wojewódzkiego i laureatką etapu diecezjalne
go, a Paweł Waszek, Kinga Stolarczyk, Karolina Jaworska 
finalistami etapu diecezjalnego, a finalistkami w Międzynaro
29 maja ma odbyć się walne zebranie sprawozdawcze Klubu
dowym Ekumenicznym „Jonasz": Barbara Kaczmarzyk, Pau
Sportowego Kuźnia Ustroń. Już zebranie poprzedzające walne było
la Morawiec, Adrianna Byrska. Barbara Kaczmarzyk  lau bardzo burzliwe. Tam to właśnie ustalono, że na walnym w czerw
reatka ogólnopolska i wojewódzka XIV Polskiej Edycji Kon
cu złożone zostanie dokładne sprawozdanie finansowe. Z tego co
kursu „Europa w szkole" za pracę fotograficzną. Sonia Cieślar 
wiadomo, intensywnie pracuje Komisja Rewizyjna. Równolegle
wyróżnienie i V nagroda w konkursie fotograficznym przepro
w całym mieście i z różną intensywnością pojawiają się nowi pre
wadzonym w ramach XII „Tygodnia Ziemi" w Zabrzu.
zesi Kuźni. Jedni zachowują się tak jakby mieli być wybrani, inni
Adam Nawocki  I miejsce w V Wojewódzkim Konkursie
już rozdzielają funkcje w Kuźni, tak jakby już było po wyborach.
Recytatorski m w Rybniku, „Gama 2"  zespół muzyczny: Grand
Oczy wiście jak kilkudziesięciu chłopa rwie się do jednego stołka,
Prix w II Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych
to szukają poparcia w różnych środowiskach, tworzy się listy, pod
w Ustroniu,
listy, nadlisty itp. Oczywiście każdy twierdzi, że to tylko on ma
1 miejsce w przeglądzie Rejonowym Zespołów Artystycz
poparcie władz miasta. Tymczasem urzędujący prezes Zdzisław
nych oraz wyróżnienie w XXX Jubileuszowym Przeglądzie Ze
Kaczorowski zapytany o walne zebranie z olimpijskim spoko
społów Artystycznych w Częstochowie.
jem oświadcza:  Zwołane na koniec czerwca zebranie sprawoz
Maria Górniok  1 miejsce w II Przesłuchaniu Solistów Wo
dawcze wynika z zapisów w statucie, że co dwa lata należy orga
kalistów reprezentantka Ustronia na Festiwal Miast Partnerskich
nizować walne zebranie. Kadencja zarządu kończy się dopiero
Ustronia.
w 2007 r. W programie zebrania będzie przedstawienie spra
„Maski"  zespół teatralny: wyróżnienie I stopnia w II Prze
wozdania, zatwierdzenie bilansu, przedstawienie sprawozda
glądzie Małych Form Teatralnych w BielskuBiałej, a Katarzy
nia komisji rewizyjnej i podjęcie uchwały o połączeniu naszego
na Madzia  wyróżnienie za osobowość sceniczną w tym prze
klubu z Klubem Sportowym Nierodzim. Oczywiście jest to uza
glądzie.
leżnione od tego, czy klub z Nierodzimia podejmie uchwałę
Magda Zborek  3 miejsce w konkursie gwarowym „Po cie
o samorozwiązaniu. Taka jest kolej rzeczy.
szyńsku, po obu stronach Olzy".
Tymczasem nie wszyscy w Nierodzimiu są zdania, że to akurat
Drużyna BRD w składzie: Paweł Ferfecki, Piotr Misiuga,
teraz jest najlepszy czas na samorozwiązanie i zapisywanie się do
Krzysztof Kalisz, Jakub Śliwka zajęła 1 miejsce w powiecie, 2
Kuźni. Szczególnie po bardzo udanej końcówce sezonu, gdy to
miejsce w zawodach rejonowych.
piłkarze z Nierodzimia wygrywali kolejne mecze. Tymczasem
PIŁKA SIATKOWA:
w Kuźni prawdopodobnie obecna drużyna Nierodzimia byłaby
Dziewczęta: 1 miejsce w powiecie i rejonie oraz 4 drużyna
zgłoszona do rozgrywek jako drugi zespół.
(ws)
ZYWUTSRPONLIHFE
półfinałów wojewódzkich, 1 miejsce o Puchar Dyrektora LO im.
M. Kopernika, 2 miejsce w turnieju „POWIAT BEZ GRANIC", 1
miejscew turnieju Mikołajkowym.
Zuzanna Gońda i Natalia Żebrowska  2miejsce w powiato
wych zawodach w Piłce Plażowej.
Centrum Misji i Ewangelizacji zaprasza na kolejny Reggae
Chłopcy: 2 miejsce w powiecie cieszyńskim, 1 miejsce w tur
Czad Festival. Jest to już 4 edycja tej imprezy. W tym roku odbę
nieju „POWIAT BEZ GRANIC", 3 miejsce o Puchar Dyrektora
dzie się w piątek 24 czerwca w ustrońskim amfiteatrze. Organi
LO im. M. Kopernika, 1 miejsce w turnieju Mikołajkowym.
zatorzy zapowiadają „wysokiej jakości dźwięki". W części reg
LEKKOATLETYKA :
gaowej zagra zespół Siloe (godz. 18.0018.45), a w czadowej
Dziewczęta: 1 miejsce w powiecie i rejonie oraz 8 drużyna
Pytki Doś z Wisły (godz. 19.0020.00). Na koniec grupa składa
w o j e w ó d z t w a śląskiego w W o j e w ó d z k i e j G i m n a z j a d z i e
jąca się z muzyków z całego świata No Longer Music, grająca
w LA; Agata Bijok  Mistrzyni Polskiw skoku o tyczce, 2 miej
postgrunge, psycho punk theatre. Bilet wstępu kupimy za 5 zł.
sce w skoku wzwyż w Wojewódzkiej Gimnazjadzie w LA.Eweli
Festiwal młody, ale już ma wiernych słuchaczy. Na temat miej
na G rześkie wicz  4 miejscew skoku wzwyż w Wojewódzkiej
sca, w którym odbędzie się impreza czytamy w internecie: „Am
Gimnazjadzie w LA; Małgorzata Wilk  6 miejsce w skoku
fiteatr w Ustroniu? Dobry pomysł na taką imprezę". Niech tylko
wzwyż w Wojewódzkiej Gimnazjadziew LA;
młodzież bawi się dobrze, ale spokojnie, bo jeden z sympaty
Chłopcy: 1 miejsce w powiecie i 3 w rejonie.
ków pisze: „Jak przyjadę to zrobię zadymę z kumplami!!" (mn)
KOSZYKÓWKA:
Dziewczęta: 3 miejsce w powiecie
Cyrk "KORONA" prezentuje artystów i zwierzęta
Chłopcy: 2 miejsce w powiecie
z całego świata zywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
BIEGI PRZEŁAJOWE DZIEWCZĄT:
d konie larTi
kuce utsronidaZYUSRPMKA
:
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2 miejsce w powiecie i rejonie
małpki, zebroidy i ZEBRY!
Turniej CocaColi w PIŁCE NOŻNEJ  3 miejsce w ćwierć
finałach.
(mk)
zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFED
U s t r o ń , s t a d i o n K S K u ź n i a środa, 29 czerwca,
17.30
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CHLEB ŻYCIA

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

W niedzielę w kaplicy św. Brata Alberta odbyła się msza Św.
koncelebrowana w przededniu dnia św. Antoniego. W mszy uczest
niczyli członkowie Fundacji św. Antoniego oraz ich podopieczni,
a także władze miasta: wiceburmistrzzyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Jolanta KrajewskaGojny,
wiceprzewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina, radny Jó
zef Waszek. Modlitwę prowadzili: ks. dziekan Tadeusz Serwot
ka, ks. kanonik Leopold Zielasko. W kazaniu ks. L. Zielasko
mówił m.in:
 Gdy po nakarmieniu pięciotysięcznej rzeszy Jezus się usunął,
szukali Go i znaleźli w synagodze w Kafarnaum. I tam Chrystus
powiedział: To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie jest on taki jak
ten, który jedli wasi przodkowie, a przodkowie wasi jedli mannę
na pustyni, kiedy Bóg wyprowadził ich z Egiptu. Jedli mannę
i poumierali. A to jest chleb, który z nieba zstąpił. Kto spożywa ten
chleb, będzie żył na wieki.
Spośród jego uczniów, którzy to słyszeli, wielu mówiło, że trud
Rozdawanie chlebków po mszy.
Fot. W. Suchta
na jest ta mowa, któż jej może słuchać. Nie mogły się te prawdy
pomieścić w umysłach i sercach ludzkich, tak jak i w naszych nie
zyliki św. Franciszka, by dokonać kradzieży srebrnej puszki z za
mogą znaleźć miejsca.
konsekrowanymi hostiami. Wiadomość o świętokradztwie szyb
ko rozniosła się wśród mieszkańców. Miasto pogrążyło się w żało
Po mszy świętej odprawianej ku uczczeniu św. Antoniego, roz
bie, a władze nakazały, aby wszelkimi sposobami ścigać złodziei.
dawać będziemy każdemu mały bochenek chleba, powszedniego
Już w następnych dniach puszkę i hostie odzyskano. Im więcej
chleba, na pamiątkę św. Antoniego, który miał zawsze otwarte
upływało czasu od tego wydarzenia, tym bardziej zakonnicy fran
serce dla wszystkich bliźnich, a zwłaszcza ubogich. Ten gest roz
ciszkanie i ludzie utwierdzali się w przekonaniu, że odnalezio
dawania chleba będzie zarazem formą serdecznej wdzięczności
nych hostii nie należy dawać do spożywania, ale zachować je do
dla każdego i wszystkich ofiarodawców sponsorów naszej Funda
publicznej adoracji. W miarę upływu miesięcy i lat wszyscy
cji, będzie wyrazem wdzięczności i uznania za aktualną działal
ność i perspektywę rozwoju. Chlebek może wziąć każdy, ale to z wielkim zdumieniem konstatowali, że hostie nie wykazują naj
jest ten chleb, który choć będziemy spożywać codziennie, to po mniejszych oznak starzenia się  zachowują świeżość i przyjem
ny zapach. Na przestrzeni dziesiątek lat dokonywano badań na
mrzemy. W tym momencie uświadomiłem sobie, że choćbyśmy
ukowych nad hostiami i wszystkie wyniki zawsze były zgodne
co niedzielę rozdawali te chlebki, to i tak nie zapewnimy nikomu
z poprzednimi oświadczeniami. Są to zawsze te same hostie z 14
życia wiecznego. Chrystus Pan miałby prawo jak przed dwoma
sierpnia 1730 r.
tysiącami lat zawołać do nas: Proście nie o ten pokarm, który
ginie, ale o ten który daję wam na życie wieczne. Nawet uczestni
Cudowne hostie są wystawiane do adoracji wiernych. 17 dnia
czący we mszy świętej w każdą niedzielę, nie wszyscy przyjmują
każdego miesiąca w rocznicę ich odnalezienia. Każdego roku
komunię świętą. A przecież każdemu dobrze są znane słowa Chry
w uroczystość Bożego Ciała niesione są w procesji ulicami Sieny.
stusa Pana: Zaprawdę powiadam wam: Kto spożywa ten chleb, ma
Aby oddać cześć cudowi euchaiystycznemu do Sieny pielgrzy
życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Panu Jezu
mowali święci i papieże. Ojciec Święty Jan Paweł II Wielki pod
sowi bardzo zależało na tym, byśmy się równie pilnie troszczyli
czas pobytu w Sienie 14 września 1980 r. długo adorował Pana
Jezusa obecnego w cudownych hostiach. Na koniec adoracji wy
0 ten chleb, który daje życie wieczne, jak się troszczymy i zabie
dał okrzyk pełen zachwytu: Tu jest obecność!
gamy o chleb powszedni.
Dwa tysiące lat temu Chrystus Pan po zapowiedzeniu swej obec
Na przestrzeni wieków sam Bóg potwierdza obecność Ciała
1 Krwi swojej pod postacią chleba i wina w przedziwnych cudach, ności w Eucharystii zauważył, że wielu od Niego odchodzi, wielu
wątpi, nie wierzy, nawet spośród jego uczniów. Dlatego ich pyta:
jak choćby ten we włoskim mieście Siena. Miasto to położone jest
na trzech malowniczych wzgórzach i jest słynne w całym świecie Czy i wy odejść chcecie? My też jesteśmy jego uczniami. Ma
prawo i nas zapytać: Czy i wy odejść chcecie?
nie tylko z architektury średniowiecznej, jest słynne Katarzyną
Sieneńską, ale przede wszystkim z eucharystycznego cudu nie
Od siebie powiem:
j ^ 0 Zbawiciel nasz Panie, jesteś obecny
ustannie trwającego od 1730 r. W wigilię święta Wniebowzięcia
w świętej hostii.
Najświętszej Marii Panny niemal wszyscy mieszkańcy miasta zgro
Po mszy księża w kościele a członkowie Fundacji przed kościo
madzili się na uroczystych nieszporach w katedrze. Inne kościoły
łem rozdawali chlebki wszystkim wiernym. Pierwsze chlebki św.
były zamknięte. Skorzystali z tego złodzieje i włamali się do ba Antoniego otrzymały dzieci.
Wojsław Suchta

GMINNE CENTRA

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie na koniec maja
2005 roku zarejestrowanych było 327osób bezrobotnych nie
pełnosprawnych, w tym 198 kobiety. Liczba zmniejszyła się o 3
W cieszyńskim regionie działa 7 Gminnych Centrów Informa
w porównaniu z poprzednim miesiącem. 26 osób pobierało zasi
cji. Powstały w Skoczowie, Ustroniu, Cieszynie, Istebnej, Dę
łek, w tym 19 kobiet. O 6 więcej niż w kwietniu  165 osób, ZYWUTSRPONLIHFEDCA
bowcu, Goleszowie i Haźlachu dzięki wsparciu finansowemu
Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz pomocy organizacyjnej
Powiatowego Urzędu Pracy. GCI stanowią ważne ogniwo porad
nictwa zawodowego, służąc osobom bezrobotnym w uzyskaniu
umiejętności poruszania się po rynku pracy. W Ustroniu prężne
Centrum działa przy parafii Dobrego Pasterza w Polanie (ul. Po
lańska 95, tel. 8545111, email: biuro@gci.ox.pl,
www.gci.ox.pl). Na miejscu można skorzystać z porady, której
w tym 69 kobiet  zarejestrowanych było osób, które mają przy
udzielą osoby obsługujące GCI, poszukać ofert pracy w interne
znaną rentę, ale chcą dodatkowo pracować. W ewidencji PUP
cie, napisać potrzebne przy szukaniu pracy pisma  CV, list mo
figurowało również 31 osób, w tym 2 kobiety, pobierających
tywacyjny. Podobną pomoc oferuje Internetowy Klub Pracy, dzia
rentę szkoleniową, z czego 2 osoby w trakcie przekwalifikowa
łający w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie. Jest czynny
nia zawodowego. W maju złożonych zostało 10 ofert pracy dla
w poniedziałek i w piątek, w godzinach pracy urzędu, a w pozo
niepełnosprawnych osób bezrobotnych, w tym 7 ofert z zakła
stałe dni po wcześniejszym uzgodnieniu z doradcą zawodowym.
dów pracy chronionej o 4 mniej niżw kwietniu. W maju pracę
Osoba bezrobotna może również, skorzystać z pomocy doradcy
podjęło 20 osób bezrobotnych niepełnosprawnych, w tym 8
kobiet.
(mn)
zawodowego, pośrednika pracy, doradcy szkoleniowego, (mn)

PRACA DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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W DZIESIĄTCE

Goście sesji oglądali świat przez różowe okulary.

A. Próchniak

PODOBNIE SPĘDZAJĄ

Była to bardzo udana zima dla Kolei Linowej „Czantoria".
W styczniu, lutym i marcu w sumie wywieziono 212.038 osób.
Rok wcześniej było to 173.602 osób, a w latach jeszcze wcze
śniejszych nigdy nie przekroczono progu 75.000. Zresztą przez
te wszystkie wcześniejsze lata słyszeliśmy stale, że Czantoria to
góra jedynie na lato, a narciarze jeszcze do dziś wspominają
zniszczone na kamieniach narty. Okazało się, że i w zimie Czan
toria może zarabiać.
Dobre wyniki znalazły też odzwierciedlenie w badaniach Gór
nośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfante
go w Katowicach. Opracowanie zatytułowano „Narciarstwo Zjaz
dowe w Polsce  dylematy i kierunki rozwoju." Według autorów
Czantoria plasuje się w pierwszej dziesiątce ośrodków narciar
skich w Polsce. Przy opracowaniu korzystano z takich źródeł jak
ankiety przeprowadzone wśród narciarzy, danych ośrodków nar
ciarskich, danych urzędów miast. Wymieniono największe atuty
zywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
Czantorii: łatwy dojazd, dobrze przygotowane trasy, niska cena
usług. W tych kategoriach Czantoria ma wynik znacznie wyższy
od średniej krajowej. Natomiast w kategorii poczucia bezpie
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
czeństwa przez narciarzy zajęła pierwsze miejsce. Wymieniono
też słabości, jak: kolejki, brak pewności naturalnej pokrywy śnie
gu, mała ilość tras narciarskich. 93% narciarzy jest z pobytu na
Czantorii zadowolona. W opracowaniu Ustroń określa się jako
miasto na pobyt rodzinny jednodniowy.
(ws)

20 maja w auli Gimnazjum nr 1 odbyła się IV sesja Młodzieżo
wej Rady Miasta Ustronia, na której gościli rówieśnicy z miast
partnerskich. Przyjechały do nas 4 delegacje, złożone z trzech
uczniów i opiekuna. Tematem sesji był „Sposób spędzania wol
nego czasu przez młodzież w naszych miastach". Cała sesja pro
wadzona była w języku angielskim a gimnazjaliści i uczniowie
Z A J A Z D N A POLANIE zywvutsrponmlkjihgedcbaZUPOMJFC
liceów nie mieli żadnych kłopotów z porozumieniem się.
(byty Motel Polana)
Ustroń, ul. Baranowa 1, tel. 8542546
Spotkanie otworzył dyrektor G1zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Leszek Szczypka. Przybyli
Organ i r ujem v:
na nie również: Emilia Czembor, Danuta Koenig, Marzena
• przyjęcia weselne
Szczotka, Andrzej Piechocki, Henryk Bujok i Iwona Werpa
• konfirmacje, komunie
chowska, która jest opiekunką MRMU. Sesję otworzyła prze
NAJTANIEJ!!!
• przyjęcia okolicznościowe
wodnicząca MRMU Agata Szczotka.
F . H . " B E S T A " zywutsrponmlkjigecaUSHDC
• Imprezy Integracyjne
We wszystkich miastach młodzi ludzie spędzają swój wolny
• pieczenie prosiaka w patio zxtfeaZYWUTSRPONMKJIGEDCBA
Ustroń Hermanice, ul. Skoczowska 47e
czas bardzo podobnie. Uprawiają sporty: koszykówkę, piłkę noż
ZAPRASZAMY W KAŻDĄ SOBOTĘ
t e l . / f a x : 8 5 4 5 3 9 8 utsronidaZYUSRPMKA
na, pływają, grają w tenisa, jeżdżą konno, spędzają czas w kół
NA JEDYNY^
DANCING
kach zainteresowań, przynależą do chórów i grup artystycznych,
V
W USTRONIU
J
utsonZYTPONMKIDCA
mają swoje zgromadzenia gdzie mogą się udzielać.
Każda projekcja miała swój niepowtarzalny styl. Największe
 to co przyniósł wam listonosz
wrażenie na widzach zrobiła prezentacja Słowaczek: Zuzany
 to co przyniósł wam kurier
BoIjesikovej, Zdenki Zonovej i Kristiny Komlosiovej. Mło
 to było wyłącznie menu ///
dzież z Niemiec: Janina Mecks, Farina Terhaag. Ann Kathrin
Broschk, pod opieką Leo Siebierskiego przygotowała film na
 teraz my podamy wam zamówione danie na stół!
kształt wiadomości, goście z Hajdunanas Mariann Andorko,
„Karczma Rzym" ul.Daszyńskiego 16
Zita Tar i Andras Juhasz pod opieką Jozefa Koppany pokazy
CATERING
dania na zamówienie tel. 854 15 63
wali nam m. in. farmę strusi w swoim mieście. Goście z Buda
tel. kom. 0 508 387 120 zywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFE
pesztu: Johanna Gyori, Zsuzsanna Nadassy, Maté Skobak pod
opieką Beaty Szopki postawili na zabytki swojego miasta. Póź
niej oprowadzali nas po kinach, bibliotekach, koncertach, które
Ekologiczne
odbywają się w Budapeszcie.
proszki
E K O L O G I C Z N E PROSZ K I D O P R A N I A
Po prezentacjach odbyła się dyskusja. Zadawano pytania m.in.
prania
"Dakos"
o wolontariat, walkę z narkotykami. Goście zwiedzali miasto.
po raz pierwszy w Polsce, już w sprzedaży w sklepach
Pod adresem organizatorów padło wiele ciepłych słów.
 nie wywołują alergicznych reakcji skóry
Agnieszka Próchniak

OKN A
ZAPRASZAMY

DAK OS

jedyne na świecie posiadają certyfikat ekologiczny "Eko Znak"
Antyalergiczny naturalny
środek do kąpieli
pielęgnacji ciała w proszku
o wysokim efekcie dermatologicznym
i kosmetycznym
D A K O  T R O N Á
o nazwie "DakoTrona"
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Więzy międzyludzkie  zbliżają, ale i ograniczają.
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Fot. A. Próchniak
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kurs języka angielskiego

u s t r o ń s k i ezywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
g a l e r i e , muzea, gimnastyka lecznicza

placów ki kultury, funda c je ,

 wtorki godz. 17.0018.00  sala nr 8
 poniedziałki i czwartki godz. 19.00  20.00,
 piątek godz. 8.30  s. nr 7

T OWARZ Y ST WO K SZ T AŁCEN I A ART Y ST Y CZ N EGO
 nauka gry na: fortepianie, keyboardzie, flecie, saksofonie, gitarze,
zywvutsrponmlkjihgedcbaZUPOMJFC
klarnecie, skrzypcach, akordeonie. Kształcenie słuchu, teoria muzyki,
zajęcia wokalne  zajęcia odbywają się po południu.
w w w . u s t r o n . p l
Stowarzyszenia i związki:
Zw. Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
M I E J S K A B I B L I O T E K A P U B L I C Z N A im . J . W a n t u ł y zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
 poniedziałek 10.0012.00 sala nr 17
Rynek 4, tel. 8542340,
Stow. Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
Wypożyczalnia dla dorosłych zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
I i III wtorek miesiąca  10.0012.00 sala nr 2
poniedziałek: 8.00  18.00; wtorek: 8.00  15.00; środa 12.00  18.00;
Związek Inwalidów Wojennych RP i Związek Byłych Więźniów
czwartek: — piątek: 8.00  18.00; sobota 8.00  12.00.
Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
Czytelnia ogólna oraz wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży
czwartek 10.0012.00 s. nr 2
poniedziałek: 12.00  18.00; wtorek: 8.00  15.00; środa 12.00  18.00;
Polski Komitet Opieki Społecznej Zarząd w Ustroniu
czwartek: — piątek: 8.00  18.00.
środa 10.0012.00 sala nr 2
M U Z E U M U S T R O Ń S K I E im . J . J a r o c k i e g o
Światowy Związek Żołnierzy AK  piątek 10.0012.00
ul. Hutnicza 3, tel. 8542996.
Estrada Ludowa Czantoria i Mała Czantoria  wtorek 17.3020.00
Wystawy stałe:
Zespół Wokalny „Ustroń"  wtorek 18.0020.00 zywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIH
— Hutnictwo i kuźnictwo Ustronia ze skansenem przemysłowym
KU) działający przy Ośrodku Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „MOŻNA INACZEJ".
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów własnych Muzeum
Ustroń, ul. Wantuły 47 (sala świetlicowa).
— Galeria Sztuki Współczesnej B.K. Heczko
 poniedziałki :
Pomoc w nauce dla dzieci młodszych (kl. IIV)
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele"
15.00  16.30
zajęcia rozwijające (plastyczne.ruchowotaneczne),
Wystawy czasowe:
 wtorki:
Pogotowie naukowe dla dzieci klas VVI szkoły
Wystawa fotograficzna Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy".
14.00  17.00
podstawowej i młodzieży gimnazjalnej;
Muzeum czynne: w poniedziałki 9  1 4
przygotowanie do testów gimnazjalnych,
we wtorki 9  17, od środy do piątku 9  1 4 ,
środy: 15.00 16.30 Pomoc w nauce dla dzieci młodszych (kl. IIV)
w soboty, niedziele 9.30  13.
zajęcia rozwijające (plastyczne,ruchowotaneczne),
O D D Z I A Ł M U Z E U M „Z B I O R Y M A R I I S K A L I C K I E J "
 piątki:
ul. 3 Maja 68, tel. 8542996.
14.00  17.00
Pogotowie naukowe dla dzieci klas VVI szkoły
Wystawy stałe:
podstawowej i młodzieży gimnazjalnej;
przygotowanie do testów gimnazjalnych,
Ekspozycja prac wybitnych polskich twórców P. Stellera, J. Wałacha, S.
Jaworskiego, L. Konarzewskiego, M. Siary, Z Juźwika i innych. Kolekcja
M I EJ SK A I N FORM ACJ A T U RY ST Y CZ N A
medali: poczet królów i książąt polskich, dzieje oręża polskiego, medale z
Rynek 2, tel. 8542653,
 od poniedziałku do piątku 8.30  16.00
dziedziny kultury i sztuki. Starodruki, kolekcja 3,5 tys. exlibrisów, druki
 sobota 8.30  13.00
bibliofilskie i unikatowe. Cenny zbiór książek  cieszynianazywutsrponmlkjihgfedcbaZWVUTSRPONMLKJGFDCA
(możliwość
ul. Sanatoryjna 7, 8542025  od poniedziałku do piątku 8.45  16.00
korzystania ze zbiorów przez uczniów i studentów)
 sobota 8.45  13.00
Wystawy czasowe:
Wystawa „Góry i inne motywy"  Czesław Kazimierz Woś  pastele,
K OM I SARI AT POLI CJ I U ST ROŃ
grafiki, ekslibris czynna do 15 sierpnia br.
ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 8542413; 8543413.
Oddział czynny: środy, czwartki, piątki, soboty, niedziele 1116
ST RAŻ M I EJ SK A U ST ROŃ
GA L ER I A S Z T U K I W S P Ó Ł C Z E S N E J „N A G O J A C H "
B&K Heczkowie  ul. Błaszczyka 19, tel. 85411 (X). Galeria czynna cały czas.
ul. Rynek 4, tel. 8543483; kom. 604558321; z ERY: darmowy 986
G A L E R I A S Z T U K I W S P Ó Ł C Z E S N E J „Z A W O D Z I E "
ul. Sanatoryjna 7, tel. 8543534 wew. 488.
Galeria czynna:
od poniedziałku do piątku 9  16, w soboty 9  1 3 .

stowarzyszenia, policja, straż miejska

BI U RO P R O M O C J I I W Y S T A W A R T Y S T Y C Z N Y C H
Rynek 3A, tel. 8545458, email bpiwa@poIbox.com
Biuro i galeria czynne: od poniedziałku do niedzieli od 10.00 do 17.00.
M U Z E U M ST ARA Z A G R O D A
ul. Ogrodowa 1, tel. 8543007.
Czynne:
od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00.
soboty od 10.00 do 13.00.
C H R Z E Ś C I J A Ń S K A F U N D A C J A „Ż Y C I E I M I S J A "
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14
U ST ROŃ SK I E ST OWARZ Y SZ EN I E T RZ EŹ WOŚCI
KU) Abstynenta „RODZMA". Ustroń, ul. Rynek 4 (byłe liceum koło ZUS)
MITYNG AA  czwartek od 17.30 MITYNG AlAnon. wtorek od 17.30
KM)Abstynenta
 w pozostałe dni od 17.00
Telefon: 8541984, tel. kontaktowy: 0 601 516 854.
FU N DACJ A Św . A N T ON I EGOu I . Kościelna 21, teł. 854 17 72
Spotkania z instruktorem terapii uzależnień i współuzależnień
wtorek
9.0010.00
czwartek
16.0017.00
Lekarz rodzinny
 środa
12.00  13.00
Punkt wydawania odzieży
 pon. śr. pt.
10.00  14.00
WY ST AWA M OT OCY K LI Z A B Y T K O W Y C H  RDZ AWE
DIAMENTY
ul. Strażacka (za Prażakówką)
Od wtorku do niedzieli  godz. 10.00  18.00
M I E J S K I D O M K U LT U RY „P R A Ż A K Ó W K A "
ul. Daszyńskiego 28, teł. 8542906. email: mdk@ustron.pl
Koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży: komputerowe,
szachowe,
plastyczne, wokalnoinstrumentalne,
taniec nowoczesny,
taniec
towarzyski, rękodzieło artystyczne, fotograficzne,
modelarskie,
akrobatyka  zajęcia odbywają się po południu.
23 czerwca 2005 r.
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A
Buki zawsze malownicze.

Fot. W. Suchta
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KULTURA
24.06

godz. 14.00 Uroczyste zakończenie roku szkolnego us
trońskich szkół zywutsrponmlkjihgfedcbaZWVUTSRPONMLKJGFDCA
MDK „Prażakówka"
godz. 1822 Koncert dla młodzieży „Reggae Czad Fes
tival"  amfiteatr
23.07
Festiwal Miast Partnerskich
2.07
godz. 19.00 Występ zespołów z miast partnerskich
Koncert zespołu „Krywań"  amfiteatr
3.07
godz. 19.00 Występ solistów z miast partnerskich
Koncert zespołu „Redlin"  amfiteatr

SPORT
25.06
29.06

godz. 12.00 Mecze rugby w
strzostw Europy
godz. 12.00 Mecze rugby w
strzostw Europy

ramach
 stadion
ramach
 stadion

turnieju Mi
KS Kuźnia
turnieju Mi
KS Kuźnia

KINO
Usługi koparką i spychaczem DT
23.06
godz. 18.00 Bezdroża
obyczajowy 15 1. USA
OGŁOSZENIA DROBNE zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
75. Tel. 0603117552.
godz. 20.00 RH+
sensacyjny 15 1. Polska
2430.06 godz. 17.00 Kubuś i Hefalumpy bajka anim. b.o. USA
„U Marusia", ul. Grażyńskiego 27,
Koszenie trawników.
godz. 18.15 RH+
sensacyjny 15 1. Polska
tel. 8544997. Bankiety, domowa
0606656934.
kuchnia. Zapraszamy.
Do wynajęcia mieszkanie  1/2
Węgry  Hajdunanas, baseny ter
domu. 8527468.
malne. BUPT „Cieszynianka",
Goleszów tel./fax 8527448,
zywutsronmlkiedcaZRPA
Gabinet lekarski dysponuje wolny
0609048122
mi dniami do wynajęcia
tel. 8545415.
Zamienię na Warszawę lub sprze
dam mieszkanie na Manhatanie,
Poszukuję opiekunki do dziecka.
39m2. Tel. 0501620775.
0 604 622 526.
W rozmowie z Leszkiem Balcerowiczem pytaliśmy m.in.: Czy
w kampanii prezydenckiej Jacka Kuronia pojawią się konkretne
Do wynajęcia komfortowe miesz
Umeblowany pokój do wynajęcia
rozwiązania dotyczące samorządów? Nasz rozmówca odpowia
kania, Ustroń, 46 m2 i 29 m2.
8547137.
dał: Jacek Kuroń akurat jest znany z tego, ze przywiązuje ogrom
Tel. 0601215943.
ną wagę do samoorganizowania
się ludzi w rozmaitych zakre
Odstąpię kiosk na Manhatanie wraz
sach, łącznie z zakresem lokalnym. Jestem przekonany,zywutsrponmlkjigecba
¿e w kamKupię ogródek działkowy w
z towarem tel. 0500760542
panii wyborczej, to co jemu jest szczególnie bliskie, będzie obec
Ustroniu Hermanicach.
Tel. 032/ 2208675,
ne. Wszyscy mówią, że będzie to brutalna kampania. Nie vv.vzv.vry.
Sprzedam 126P 1994
0500360729.
tel. 0509861171 zywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
Można powiedzieć, że wielu wypowiada takie obawy po to, żeby
się nie sprawdziło. Ja też bardzo pragnę, by była to kampania fair,
by była okazja do poważnej debaty.

USTROUSKi
dziesięć lat temu

DYŻURY APTEK
 apteka Na Zawodziu, ul. Sanatoryjna 7,
23.06
2426.06 aptekaElba,
ul. Cieszyńska 2,
2729.06  apteka Myśliwska, ul. Skoczowska 111,
30.062.07 zywutsrponmlkjigecaUSHDC
apteka Centrum,
ul. Daszyńskiego 8,

tel. 8544658.
tel.8542102.
tel. 8542489.
tel. 8545776.

•

•

•

10 lat temu różne były sposoby finansowania rozległej dzia
łalności ustrońskiego koła Polskiego Klubu Ekologicznego.
Dzięki uprzejmości właściciela Koliby „Pod Czarcim Kopytem"
od 1990 r. każdy z odwiedzających Kolibę mógł wesprzeć dzia
zywvutsrponmlkjihgedcbaZUPOMJFC
łaność Koła wrzucając przysłowiowy grosz do skrzyniskarbon
zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
ki. Pieniądze zostały wydane na ówczesną działalność Koła, m.in.
na organizację kilku wystaw, wydanie folderów, sadzenie drzew
ekologicz
w ustrońskich lasach, zakup nagród dla zwycięzców
nych konkursów i wiele innych.
•

•

•

Jak czytaliśmy 10 lat temu od 25 lat, z jedną przerwą na stan
wojenny, w Jaszowcu spotykają się fizycy na dorocznej konferen
cji poświęconej fizyce półprzewodników.
Pozycja tej dziedziny
fizyki polskiej jest na tyle znacząca, że naukowcy chętnie tu przy
jeżdżają.  Fizycy zazwyczaj nie wiedzą co to Jaszowiec, ale na
całym świecie odwołują się do naszej konferencji pisząc np. przy
konkretnych cytatach „Jaszowiec y85", „Jaszowiec "92" itp. Czy
li Jaszowiec w fizyce półprzewodników coś znaczy  mówi orga
nizator prof. Marian Grynberg. W przeciągu 25 lat konferencja
ewoluowała i stała się znaczącym spotkaniem
międzynarodowym.
•

•

•

Straż Miejska: Przy DW „Sasanka" stwierdzono
przepełnio
ne kontenery. Kierownik domu stwierdził, że mandatu nie za
płaci, gdyż DW „Sasanka" podlega MSW.
•

•

•

W Ustroniu na wypoczynku i leczeniu przebywa grupa
... posprzątaj! zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Fot. M. Niemiec
75 emerytów z partnerskiego Neukirchen Vluyn.
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ki strzelają: Daniel Ciemała, Damian Madzia, P. Piekar z rzutu
karnego i Michał Nawrat.
Był to mecz z wieloma bramkami, które wynikały z błędów
w obronie, bardzo beztroskich błędów. Mecz bez brutalnych fauli,
z niewielką ilością ordynarnych przekleństw, co jest rzadkością
na futbolowych arenach. Dlatego też sędzia Dawid Bukowczan
nie miał zbyt wiele pracy.
Po meczu powiedzieli:
Trener Zapory Andrzej Jurczak:  Dwie różne połowy. Pierw
sza w naszym wykonaniu bardzo udana. Potrafiliśmy strzelić
dwie bramki. W drugiej połowie strzelamy kolejne dwie i wtedy
nie wiem, co się stało. Katastrofalna gra w obronie, nie potrafimy
utrzymać się przy piłce. Obie drużyny mają zapewniony byt
w lidze okręgowej, więc w grze zapomina się o taktyce i jest to
raczej taka piłka plażowa. Rzadko się zdarza w meczu dziesięć
bramek. Trzeba pogratulować Kuźni. Dwadzieścia pięć lat gram
w piłkę, ale nie widziałem, by z wyniku 2:4 wyjść na 6:4. Teraz
musimy przeanalizować błędy.
1. BKS Stal BB. 81 11121
Trener Kuźni Grzegorz Wi
2. Żabnica
66 9036
sełka:  Udało się u siebie
P. Piekar strzela drugą bramkę dla Kuźni.
Fot. W. Suchta zywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
3. Czaniec
54 6741
ostatni mecz wygrać. Drużyna
4. Podbeskidzie II 53 5135
pokazała charakter. Ostatnio
nie
udawało
nam
się
wygry
5. Bestwina
48 6347
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
wać u siebie, co nie sprzyjało
6. Koszarawa II 47 3631
dobrej atmosferze w drużynie.
Kuźnia Ustroń  Zapora Porąbka 6:4 (2:3)
7. Kuźnia
46 5946
Dziś mecz się zaczął nie najle
8.
Kaczyce
45
4347
LKS Bestwina  Kuźnia Ustroń 2:4 (0:2) zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
piej. Dwukrotnie przegrywali
9.
Wilamowice
44
6156
śmy, a udało się zdobyć trzy
Zaległy mecz z Porąbką Kuźnia rozegrała w środę 15 czerwca.
10.
Porąbka
43
4952
punkty.
Podnieść
się
w
takim
Na trybunach zasiadło blisko stu kibiców, którzy zobaczyli 10
11. Zabrzeg
41 5956
momencie •to wielka
bramek. Zaczęła w 16 min. Zapora. Kuźnia wyrównuje w 22 min.
•
• rzecz.
gdy to po zamieszaniu piłkę do bramki Zapory wepchnął To
12. Czechowice 41 3950
W ostatnią niedzielę Kuźnia
masz Jaworski. Potem w 22 min. Przemysław Piekar mija bram
13. Kobiernice
38 4049
wygrała pewnie w Bestwinie.
karza i strzela do pustej bramki. W 33 min. wyrównuje Zapora po
14. Rekord BB. 36 4553
Dwie bramki dla naszego zespo
ładnym strzale z dystansu. Po faulu Marcina Hołubowicza sę
15. Chybie
28 5271
łu zdobył Mateusz Zebrowski,
dzia dyktuje rzut karny i Kuźnia ponownie przegrywa. W dru
16.
Gilowice
17 2495
po jednej Przemysław Piekar
giej połowie Porąbka ponownie strzela gola i prowadzi już dwo
17. Zebrzydowice 12 22125
i Jacek Juroszek.
(ws)
ma bramkami. Wtedy zaczyna grać Kuźnia, a kolejne cztery bram

S

S

PIŁKA PLAŻOWA

KOŃCÓWECZKA
Ochaby 96  KS Nierodzim 0:3 (0:1)

Pewnie wygrali piłkarze z Nierodzimia ostatni mecz tego se
zonu rozgrywek o mistrzostwo klasy „A" z zajmujacymi ostat
nie miejsce w tabeli Ochabami. Zresztą piłkarze z Ochab pogo
dzili się już dawno ze spadkiem do klasy „B" i w meczu z Niero
dzimiem prezentowali typowo wakacyjny futbol. Pierwszą bram
kę „do szatni" zdobywa strzałem głową w ostatniej minucie pierw
szej połowy grający trener Nierodzimia Dariusz Halama po do
środkowaniu Marcina Marianka. Po kwadransie gry w drugiej
połowie Nierodzim strzela drugą bramkę, ponownie D. Halama

Trener wiosną wzmocnił swą grą drużynę.

23 czerwca 2005 r.

Fot. W. Suchta

głową, tym razem po podaniu Rafała Dudeli z rzutu wolnego.
Trzecia bramka pada w 70 min. po składnej akcji Nierodzimia.
R. Dudela odbiera piłkę przeciwnikom, podaje do Krystiana
Wawrzyczka, ten do D. Halamy, który dokładnie dośrodkowuje
a głową gola zdobywa Krystian Łoza.
Nierodzim był w tym meczu stroną zdecydowanie dominują
cą i mógł wygrać jeszcze wyższą różnicą bramek. Imponujący
był finisz Nierodzimia w rundzie wiosennej. Ze strefy spadko
wej drużyna pięła się w górę odnotowując kolejne zwycięstwa.
W samej końcówce dość wysokie.
Z „Aklasy" spadają drużyny z Ochab, Górek Wielkich i Za
błocia, awansuje do ligi okręgowej Wyzwolenie Simoradz. Nie
oficjalnie można się dowiedzieć jak wyglądały ostatnie kolejki
rozgrywek a szczególnie ostatnie mecze. Przed ostatnią kolejką
szanse na awans miały drużyny z Simoradza i Kończyc Małych.
Kończycom awans potrzebny był jak zeszłoroczny śnieg, a Si
moradz owszem był zainteresowany. Na dole o byt walczyła Isteb
na. Swój ostatni mecz grała z Kończycami Małymi czyli lide
rem. W przypadku wygranej
Kończyc i Zabłocia to właśnie
1. Simoradz
52 7437
Istebna spadłaby do „Bkla
2. Kończyce M 51 4624
sy". Wyniki są jednak takie, że
3. Brenna
44 4935
jedynymi niezadowolonymi są
4. Strumień
41 4646
piłkarze z Zabłocia, gdyż Isteb
na gromi w ostatniej kolejce
5. Nierodzim
40 6045
Kończyce Małe 4:0, Simoradz
6. Puńców
40 6854
zaś wygrywa w Skoczowie
7. Drogomyśl
39 4741
i awansuje. Tymczasem moż
8.
Skoczów
II
37
5864
na się dowiedzieć, że te spad
9. Kończyce W. 35 4658
ki do „Bklasy" nie są takie
pewne, bo przecież można po
10. Istebna
33 5058
większyć „Aklasę". Wtedy to
11. Wisła
31 4762
już naprawdę wszyscy będą
12. Zabłocie
30 4458
zadowoleni. Awansuje kto
13. Górki W.
25 3655
chce, nikt nie spada. Normal
nie  j a k to w sporcie.
(ws)
14. Ochaby
18 3260

Gazeta Ustrońska

15

Z.o cny i szykowny
Panie Redaktorze!

zywutsrponmlkjihgfedcbaZWVUTS

Jak jyny rano stowóm, jeszcze przed śniodaniym,
łotwiyrom
tóm kiśnie i się dziwóm gdo i co mi posloł tom satelitóm. Zawsze
móm radość jak tam cosi znóndym, a dzisio móm Jejich szrajbo
wani na patnost roków i te roztomiłe „załączniki". Toch to zaroz
z mojóm paniczkom (chciołech napisać  z mojóm babom, ale
Żech miot strach, że mi do po pysku...) przyczytoł i muszym jim
powiedzieć, że mocie w redakcyji wielki dryg do tego pisanio.
A już to, że używajóm w Gazecie Ustrońskij tóm naszom pieknóm
mowe  to je dojista dzisio zocne. Zocne w Ustroniu, a co dopiyro
powiedzieć o Australiji?
Jo z nieboszczykiym Józkiym Pilchym to my se też tak pisowali,
ale teraz żech próbowoł do niego do nieba napisać, ale dosto
łech to spadki ze sztymplym, że do nieba eroplany nie lotajóm
i poczta tam nie chodzi
Toż łod czasu do czasu se z Władziym Majyntnym cosi pisuje
W Ustroniu jeździmy spacerowo i rodzinnie.
Fot. W. Suchta zywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
my  łón mi pisze jak wysoko słońce, że Czantoryja jeszcze stoji,
a jo mu raportujym kiela móm kangurów w zogrodzie. 1 ni ma
nas gańba, że pisujymy se po naszymu...
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Ale żech się dziepro zmiarkowoł, gdo to je tyn Jyndrys, co do
) 1 czerwca w miejscowości Złoty Stok odbyły się piąte zawody tej naszej gazety pisowoł! Nie czytołech wszyskich tych bojek,
ale ty coch czytoł, to mi się podobały. Tóż teraz jyny trzeba się na
w maratonie rowerowym MTBIntel Powerade BikeMaraton 2005.
nowo Jyndrysowi z.akonszpirować, łobrać inny psełdonim i pi
Po raz kolejny z dobrej strony zaprezentował sięzyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Mirosław Dyka
sać aż się bydzie kurziło.
z Ustronia ścigający się w barwach Grupy Accent  Dobre Sklepy
Paniczka mie woło na śniodani, muszym jóm posłuchać i to
Rowerowe, który w klasyfikacji Pro Maratonu (dystans 95 km)
moji pisani na tym kończyć. Majóm się dali fajnie i zostońcie zywvutsrponmlkjihgedcbaZUPOMJF
zajął dwudzieste ósme miejsce w klasyfikacji generalnej oraz ósme
Z Ponboczkiym!
Otek z Australiji ZYWUTSRPONLIHFEDCA
w kategorii wiekowej 3140 lat. W pierwszą sobotę lipca uczestni
cy tego cyklu będą się ścigać w Istebnej.
(mn)

MARATON ROWEROWY

WETERANI PINGPONGA UTROŃSCY SZACHIŚCI
Osiem medali przywieźli pingpongiści naszego regionu z Mi
strzostw Polski Weteranów, które odbyły się w miniony week
end w Ostródzie. Wszystkie wywalczyły tenisistki JKTSu Ja
strzębie. Blisko medalu była również Jadwiga Konowoł nauczy
cielka ustrońskich szkół, mieszkanka Skoczowa, która wywal
czyła czwartą lokatę w grze pojedynczej kobiet w kat. wiekowej
5059 lat oraz została sklasyfikowana na miejscach 58 po prze
granym ćwierćfinale w turnieju deblowym. Michał Reterski
z Ustronia zakończył zmagania singlistów w kategorii wiekowej
6569 lat na pozycji 912.
(mn)
POZIOMO: 1) honorowy do oddania, 4) srebrzystobiały
metal, 6) bieg sprawy, 8) polska ciężarówka, 9) gruby kij,
10) kwiczy w chlewie, 11) ma symbol Sc, 12) gęste zarosła,
13) rywalka prawicy, 14) kochanka Nerona, 15) główna sie
dziba firmy, 16) do szycia, 17) ruiny, zwalisko, 18) piwo An
glika, 19) sztuka Gabrieli Zapolskiej, 20) imię żeńskie.

Zwycięstwem reprezentacji Karwiny zakończyły się XIII Mistrzo
stwa Szachowe Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Ziemi Cie
szyńskiej, które odbyły się 9 czerwca w Strumieniu. Drużyna z Czech
wyprzedziła zespoły z Cieszyna i Brennej. Wystartowali również
ustroniacy. W klasyfikacji indywidualnej dziewcząt grupy A (rocz
nik 1992 i młodsi) na 7. miejscu znalazła się Aneta Koźlak, na 14.
Noemi KIuz. W grupie B dziewcząt i chłopców (rocznik 1992 i
młodsi) 15. miejsce zajęli: Marcin Drozd i Artur Kajzar. W grupie
D dziewcząt i chłopców (rocznik 1989 i młodsi) na 14. miejscu był
Tomasz Ziernicki, na 16. Wiktor Rybicki. W klasyfikacji druży
zywutsronmlkiedcaZRPA
nowej zajęliśmy ostatnie, 8. miejsce.
(mn)

KRZYZOWKA
30 zł 30 zł

KRZYZOWKA
30 zł 30 zł

KRZYZOWKA
30 zł 30 zł

PIONOWO: 1) życzenia z piosenką, 2) „pamiątka" po wście
kłym psie, 3) skrzydlate towarzystwo, 4) zapisuje dzieje,
5) nasz Bałtyk, 6) spec od śladów w dziczy, 7) rosyjska pięk
ność, 11) papugoryba z tropików, 13) ostra potrawa warzyw
nomięsna, 14) morskie żyjątka.
Rozwiązanie krzyżówki powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi czeka
my do 1 lipca br.
Rozwiązanie krzyżówki z nr 23:
NA SIANOKOSY PORA
Nagrodę 30 zł otrzymuje JÓZEFA HECZKO, Ustroń, ul.
M. Reja 7. Zapraszamy do redakcji.
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