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Rozmowa ze Stanisławem Maliną,
wiceprzewodniczącym Rady Miasta
Jest pan radnym czwartą kadencję. Mija więc szesnaście lat, gdy
jest pan radnym. Jak pan je ocenia?
To lata intensywnej pracy, jednak różniące się miedzy sobą. Pierw
sze zadania samorządu znacznie różnią się od obecnych. Z mocy
ustawy spływały na samorządy nowe zadania, a z nimi idzie odpo
wiedzialność za losy mieszkańców, rozwój miasta, rozwój przedsię
biorczości. Jeśli sięgnąć do sprawozdań z realizacji budżetów za
rządów, burmistrzów w poszczególnych latach oraz obiektywnie
spojrzeć na dokonania tych 16 lat widać zakres pracy, jaki został
wykonany.
Są jednak rzeczy, które niezależnie od systemu, były i będą. Chod
niki były i zużywają się niezależnie od tego kto rządzi w mieście,
więc trzeba je wymieniać.
Oczywiście życie wymusza pewne działania. Konieczność budo
wy gimnazjum, rozbudowy i remontów szkół, zadania z zakresu
opieki społecznej wynikają niejako z ustawy. Szkoły podstawowe
samorządy przejęły w 1996 r., kolejnym krokiem były gimnazja,
a jeszcze wcześniej przedszkola i żłobki. Nowe zadania jakie spły
wały na samorządy w kolejnych latach wynikały z tego, że była to
najlepsza forma zarządzania.
Gdy miasto przejmowało Prażakówkę, istniały różnice zdań co
do sensowności tego kroku. Jednak zdecydowano o przejęciu,
a za tym idą następne kroki, czyli remont części budynku, budo
wa sceny, ale wszystko to jest bardzo rozciągnięte w czasie. Chy
ba lepiej byłoby przejąć taki obiekt i szybko zmodernizować.
Była hierarchia zadań do realizacji. Prażakówka po negocjacjach
została kupiona w 1997 r., a nie przejęta. Ten pierwszy krok był
niejako koniecznością. Było muzeum, odbywały się imprezy a fre
kwencja na nich rosła, przejęliśmy działalność Ogniska Pracy Po
zaszkolnej, powstały stowarzyszenia, była więc potrzeba stworze
nia godnych warunków do pracy dla tych grup. Chyba nikt, kto
obecnie uczestniczy w życiu MDK Prażakówka nie zakwestionuje
celowości tego zakupu.
A w Prażakówce funkcjonowała wtedy uciążliwa dyskoteka.
Nie do końca zgadzam się z tym, że dyskoteka była uciążliwa.
Raczej uciążliwe było wszystko to, co działo się wokół dyskoteki.
W każdym razie konieczne były konkretne działania. A że nie zro
biono od razu wszystkiego wynika także z faktu, że w 1996 r. samo
rząd przejął szkoły podstawowe, przy czym subwencja oświatowa
miała pokryć w całości utrzymanie szkół pozostawiając samorzą
dom remonty budynków. Tymczasem pierwsza subwencja te kosz
ty pokrywała w 70%. Obecnie subwencja nie pokrywa nawet płac
w oświacie. Przejęcie szkół było zadaniem, z którym trzeba było się
zmierzyć, a równocześnie coś zrobić z Prażakówką. Sukcesem sa
morządu w Ustroniu jest to, że zawsze było to grono ludzi umieją
cych wypracować sensowny kompromis. Możemy dyskutować,
obnażać swoje słabości, ale o jednym musimy pamiętać: wszystkie
nasze pragnienia, cele, muszą znaleźć odzwierciedlenie w budże
cie, a każdy budżet to kompromis. I taki kompromis był wymuszo
ny m.in. przy kupnie Prażakówki oraz jej modernizacji.
(dok. na str. 2)

Tegoroczne Ustrońskie Spotkania Teatralne USTA rozpoczął spektakl „Ja
jestem Żyd z Wesela" (str.89).
Fot. W. Suchta

O TOLERANCJI
28 marca obchodzony będzie w Ustroniu Międzynarodowy Dzień
Walki z Rasizmem i Nietolerancją. Pierwszy punkt programu to
warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej „Wielokulturowość w Ustro
niu", które odbędą się w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka", o
godz. 16.30. Spotkanie dla wszystkich zainteresowanych odbędzie
się w Muzeum Ustrońskim, a w nim: pokaz materiału filmowego
przygotowanego przez uczniów podczas warsztatów oraz pokaz
filmów dokumentalnych przygotowanych przez Akademię Roz
woju Filantropii w Polsce: spot programu „Dialog dla Przyszłości",
reklamy społeczne, spoty dotyczące różnorodności etnicznej, bez
domnych itp., „Kilka opowieści o człowieku" Bogdana Dziwor
skiego (film o człowieku bez rąk, który maluje, nurkuje), „Zamień
mnie w długiego węża" Marii ZmarzKoczanowicz  uczennicy
Krzysztofa Kieślowskiego (o dzieciach romskich w Polsce), „Przy
bysze" Magdaleny Piekorz (o zderzeniu dwóch kultur  alterna
tywnego teatru Klinika Lalek i tradycyjnej społeczności wiejskiej),
„Tylko 6 słów" Józefa Żuka Piwkowskiego i Klary Kopcińskiej
(film eksperymentalny). Odbędzie się także dyskusja na temat: „To
lerancja  edukacja  demokracja na Śląsku Cieszyńskim". Wśród
zaproszonych gości będą m.in. Małgorzata Kiereś z Muzeum Be
skidzkiego w Wiśle oraz Agata Ogórek, polonistka z I LO im. Anto
niego Osuchowskiego w Cieszynie. Patronem obchodów jest Aka
demia Rozwoju Filantropii w Polsce, a organizatorem Centrum
Odpowiedzialności Społecznej w Ustroniu. Maciej Chowaniok

(dok. ze sir. / )
Zadaszenie amfiteatru to decyzja rady obecnej kadencji. I znowu
mamy piękny dach, a scena i zaplecze sprzed lat trzydziestu.
Mówi się o remoncie amfiteatru i zagospodarowaniu terenów
wokół, ale znowu wszystko przeciąga się w czasie.
Skoro jest możliwość pozyskania środków z zewnątrz, czyni się
wiele zabiegów by te środki otrzymać. To wymaga czasu. Może
wielu mieszkańcom podobałoby się szybkie wyremontowanie am
fiteatru. Ale zdania są podzielone. Inni uważają, że są pilniejsze
zadania do realizacji. Dochodzimy więc znowu do pewnej hierar
chii ważności. Teraz musimy zdecydować, co będziemy realizo
wać. Ponadto proszę zwrócić uwagę, że zadaszenie amfiteatru oraz
modernizację Prażakówki prowadzono tak, by zaplanowany ka
lendarz imprez mógł być zrealizowany w całości i to się udało
mimo dużego zakresu robót jakie wykonano.
Jesienią wybory samorządowe. Co się zmieni?
Miasto przyjęło strategię do 2015 r. Jest to drogowskaz wskazujący
co powinno się realizować w kolejnych latach. Niezależnie od tego
jaka to będzie rada, będzie realizować strategię, która została opra
cowana bardzo rzetelnie i wyznaczyła kierunki rozwoju miasta.
Jeżeli więc zadanie jest wyznaczone na konkretny rok, to nie
powinno być przerzucane na rok następny, robione połowicznie.
Mówi pan o kompromisie, a może właściwszym byłoby prowadze
nie bardziej twardej polityki.
Słowo „polityka" obecnie bardzo źle się kojarzy. Są zadania, które
trudno zrealizować w jednym roku i są tego różne przyczyny a
najczęściej wielkość dostępnych środków. Widzimy jaki jest stan
dróg. Najrozsądnicj byłoby wszystko wstrzymać i całe pieniądze
rzucić na drogi, chociaż te w najgorszym stanic w większości są
drogami powiatowymi. Tylko musimy pamiętać o rozpoczętych
zadaniach. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 odbywała się

S. Malina podczas otwarcia sali gimnastycznej w SP6.

była budowa ronda, drugiego
w nadolziańskim grodzie. Jesz
cze w tym roku powstanie
duże rondo na newralgicznym
skrzyżowaniu koło Starostwa.

to i OWO

A Starostwo Powiatowe do
dawnego budynku Cefany
przy ul. Bobreckiej „wprowa
dziło się" na początku 1999
roku. Obiekt po modernizacji
i remoncie zyskał estetyczny
i nowoczesny wygląd.

Ósmy rok pasażerowie autobu
sów PKS w Wisie korzystają z
nowego dworca. Obiekt w gó
ralskim stylu zastąpił drewnia
ne baraki. Został wybudowa
ny w niespełna 8 miesięcy.

Ponad 15 lat działa Izba Re
gionalna Kocyanów na osiedlu
Bajcary w Wisie Malince. Mie
ści się w niej ciekawa ekspo
zycja twórczości ludowej i pra
cownia rzeźbiarska. Wokół sta

Trzeci rok funkcjonuje w Cie
szynie stacja benzynowa kon
cernu Statoil. Stanęła na daw
nym dworcu autobusowym
"B". Równoległą inwestycją
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etapami i została zakończona. Kolejne zadanie to Szkoła Podsta
wowa nr 1, która obecnie jest w najgorszym stanie wśród placówek
oświatowych. Potem w kolejce stoi Szkoła Podstawowa nr 3, drugi
etap wodociągu na Gojach i wiele innych zadań przyjętych w stra
tegii. Sala gimnastyczna w Nierodzimiu to też pewien etap inwe
stycji w oświacie. Można pytać dlaczego nie zrobiono od razu
remontu całej szkoły w Nierodzimu? Była to jedyna szkoła bez sali
gimnastycznej a nie stać nas było na remont całej szkoły. Trzeba
pamiętać, że to życie wymusza na nas pewne działania.
Jest pan przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki. Coraz więcej pieniędzy przeznacza się na sport,
a jednocześnie zbyt mało dzieci i młodzieży z tego korzysta.
W sumie jest to kilkudziesięciu piłkarzy i po kilkanaście osób
w pozostałych klubach.
Nie zgadzam się z takim stawianiem sprawy. Zgodnie z ustawą
0 dofinansowaniu organizacji pożytku publicznego a wcześniej
z dotacji istnieje możliwość dofinansowania różnych przedsięwzięć,
w tym także związanych ze sportem. Miasto stwarza warunki. Jest
klasa sportowa w Gimnazjum nr 1, jest sporo dzieci w klubach,
prężnie działają stowarzyszenia sportowe skupiające wiele dzieci
1 młodzieży, jest grono oddanych i kompetentnych ludzi działają
cych w tych organizacjach. Jedyny problem to, co zrobić, by jesz
cze więcej młodych ludzi chciało korzystać ze stworzonych możli
wości. Restrykcyjnie i nakazowo niewiele da się zrobić.
Uważam, że takie możliwości są jeżeli chodzi o zajęcia pozalek
cyjne nie związane ze sportem. Ale np. radna Halina Puchowska
Ryrych stwierdziła, że dzieci z Hermanie nie mogą w pełni z tych
możliwości korzystać, bo dom kultury jest w centrum.
Jeżeli ktoś chce, to potrafi dotrzeć do MDK.
Ałe chodzi o to, by faktycznie przyszli. Dziś młodzież jest trochę
rozkapryszona.
Trudno jednak w każdej dzielnicy tworzyć świetlicę. Skoncentro
wanie działań w jednym miejscu jest korzystne pod względem or
ganizacyjnym i finansowym. Dom kultury ma służyć społeczności
Ustronia, a w dzisiejszych czasach, gdy w prawie każdej rodzinie
jest samochód, dowiezienie dziecka na zajęcia nie powinno być
problemem. Trzeba jednak wiedzieć, że rygory i obowiązki związa
ne z treningami, zajęciami pozalekcyjnymi nie są przez każde dziec
ko akceptowane. Jeżeli pojawia się konieczność samodyscypliny,
pojawiają się też problemy.
Zbliżają się wybory samorządowe. To będzie już piąta kampania
wyborcza.
Czy można tu mówić o kampanii? Jeżeli spojrzeć wstecz, to używa
nie słowa kampania jest na wyrost. Były spotkania z mieszkańca
mi.
Ale przed wyborami temperatura życia politycznego w mieście
się podwyższa.
Mam nadzieję, że unikniemy nerwowości. Poprzednie wybory
wskazują na to, że mieszkamy w mieście gdzie mądrość i rozsądek
biorą górę nad emocjami. To nasze największe bogactwo, że potra
fimy się skupić wokół celów i szukać tego, co nas łączy. To naj
większy sukces, który przez ostatnie szesnaście lat został wypraco
wany w Ustroniu.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
rej góralskiej chaty można
obejrzeć dawne sprzęty gospo
darskie.
Jeszcze kilkanaście lat temu w
istebniańskich groniach było
niespełna 200 telefonów.
czenie między sąsiadami i ze
światem następowało przez
ręczną centralę na korbkę. Te
raz u górali królują telefony
komórkowe.
Cisy  drzewa i krzewy o gę
stych gałązkach szpilkowych,
są gatunkiem ginącym, pod
ścisłą ochroną i nie występują
w cieszyńskim regionie w nad
miarze. Sporo rośnie ich w Ci
sownicy. Nadleśnictwo Wisła

wdrożyło program odnowy
tego gatunku.
W Cieszynie rośnie kilkadzie
siąt pomników przyrody. To
drzewa pieczołowicie chronio
ne ze względu na ich wiek
i rzadkość występowania. Przy
kładem są lipy, dęby, tulipa
nowce, klony i jesiony.
Drewniany kościół w Kaczy
cach został tu przeniesiony na
początku lat 70. ubiegłego
wieku z Ruptawy. Świątynię
wzniesiono jednak w 1620 r.
Kaczycka parafia został wy
dzielona z pogwizdowskiej
i funkcjonuje samodzielnie od
1976 roku."
(nik)
23 marca 2006 r.

K l O N I K A MIEJSKA
III FESTIWAL CHOROW SLĄSKICH
22 kwietnia w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka" w Ustro
niu odbędzie się III Festiwal Chórów Śląskich. Zapraszamy wszyst
kich zainteresowanych po obu stronach Olzy. Regulamin i kartę
zgłoszeń można pobrać na stronach www.ustron.pl i www.mdk
ustron.ox.pl. W sekretariacie MDK (tel. 033 854 29 0 6 ) uzyskacie
Państwo niezbędne informacje.
ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
W związku z przystąpieniem do sporządzenia wniosków o nada
nie medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla małżeństw zawie
ranych w 1956 r. Urząd Stanu Cywilnego w Ustroniu prosi pary
małżeńskie zamieszkałe w Ustroniu, które zawarły związek małżeń
ski w 1956 r. poza Ustroniem o zgłoszenie tej informacji osobiście
bądź telefonicznie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ustroniu, pokój
nr 1 (parter), tel. 0338579325.
PIENIĄDZE DLA MŁODYCH I AKTYWNYCH
Obchodzący szóstą rocznicę działalności w Polsce, program
„Make a Connection  Przyłącz się" rozpoczął przyjmowanie wnio
sków od młodych wolontariuszy na pomysły kreowania zmian
społecznych. Program jest wspólną inicjatywą Polskiej Fundacji
Dzieci i Młodzieży i firmy Nokia. Stwarza on okazję młodym wo
lontariuszom do tworzenia i wdrażania projektów w lokalnych spo
łecznościach. W ciągu pięciu minionych lat ponad 7 tysięcy mło
dych ludzi otrzymało wsparcie przy realizacji 200 projektów. Mło
dzi ludzie w wieku od 16 do 22 lat mogą ubiegać się o dotacje do
3 kwietnia 2006 r. Przesłane wnioski zostaną poddane ocenie,
a wybrane grupy dostaną od 2.000 do 4.500 złotych na wprowa
dzanie swoich pomysłów w lokalnych społecznościach. W pro
jektach zrealizowanych w poprzednich edycjach młodzież zaan
gażowała się m.in. w różnorodne akcje sportowe, promocję lokal
nej kultury i historii. Akcję będą promować telewizja muzyczna
VIVA oraz rozgłośnia radiowa Radiostacja, które już po raz trzeci
są patronami programu. Więcej informacji o inicjatywie Make
a Connection można znaleźć na witrynach internetowych www.ma
(mn)
keaconnection.pl i www.makeaconection.org.

Ci, którzy od nas odeszli:
lat 74
Stanisław Menes
lat 80
Stanisława Jabłonka
lat 83
Waleria Sikora
lat 54
Henryk Skrzypczak

KRONIKA POLICYJNA
11/12.3.2006 r.
W nocy na parkingu przy bloku
nr 10 na os. Manhatan złodziej
ukradł lusterko z fiata seicento
należącego do mieszkanki Ustro
nia.

13.3.2006 r.
O godz. 8.30 na ul. Katowickiej
zdarzyła się kolizja, kiedy jadący
volkswagenem
transporterem
mieszkaniec Wisły najechał na tył

STRAŻ MIEJSKA
14.3.2006 r.
W trakcie prowadzenia kontroli
przy ul. Dominikańskiej w jednym
przypadku nakazano natychmia
stowe podpisanie umowy na wy
wóz śmieci i zakupienie pojemni
ków. Nakazy wykonane zostały
następnego dnia.

vw polo kierowanego również
przez wiślanina.

15.3.2006 r.
Około godz. 16 na ul. Równica kie
aijąca toyotą mieszkanka Katowic
nie zachowała ostrożności podczas
wymijania i uderzyła w seata.

17.3.2006 r.
Około godz. 18.30 na skrzyżowa
niu ul. Katowickiej z Myśliwską
fiat 126p kierowany przez miesz
kańca Wisły najechał na tył skody
octavii kierowanej przez obywa
tela Czech.
(mn)
nicy otrzymali zgłoszenie o trzech
padniętych sarnach Wezwano od
powiedzialne służby i padnięte
zwierzęta zostały zabrane.

18 i 19.3.2006 r.
Prowadzono kontrole wokół wy
ciągów narciarskich na terenie ca
łego miasta. Sprawdzano prze
strzeganie porządku i sposób par
kowania samochodów.
(mn)

14.3.2006 r.
Przeprowadzono kontrole porząd
kowe w Polanie i Jaszowcu.

15.3.2006 r.
Strażnicy prowadzili wzmożone
kontrole wokół szkół podstawo
wych, gimnazjów i szkoły ponad
gimnazjalnej oraz terenów wokół
przystanków autobusowych zwra
cając uwagę na zachowanie mło
dzieży.

KOLPORTER SERVICE

KLEP "MAJSTER"
033/854 15 73 r \
UL. POLNA 9j,

S

C O D Z I E N N I E 7.0017.00
S O B O T Y 7 oo1 3 oo

Zapraszamy,
konkurencyjne ceny

17.3.2006 r.
W ciągu zaledwie dwóch dni straż

ul. Daszyńskiego 73
ul. Lipowska 16
ul. Myśliwska 4
ul. Bażantów 33

Serdeczne wyrazy współczucia
Helenie Sikorze i Marii Sikorze

z powodu śmierci
Teściowej i Babci
śp. Walerii S i k o r y
składają koleżanki i koledzy
z Urzędu Miasta w Ustroniu
Panu Andrzejowi Sikorze
Adwokatowi
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Matki
śp. W a l e r i i S i k o r y
składają Zarząd i pracownicy
Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej
Sp.zo.o. w Ustroniu
23 marca 2006 r.

Śniegowożużlowe bandy przy drogach.

Fot. W. Suchta
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na telefon !
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Większość wniosków przeszła jednogłośnie.

19 marca odbyło się pierwsze zebranie
sprawozdawcze Towarzystwa Wędkarskie
go „Ustroń". W rybaczówcc na stawach
w Hermanicach podsumowano 2005 rok
i zaplanowano działania na rok 2006.
Zebranych przywitał prezes Towarzy
stwa Tadeusz Podżorski. Na przewodni
czącego zebrania wybrano Jana Stanisła
wa. sekretarzem został Marek Piotrowski,
w komisji uchwał i wniosków pracowali:
Władysław Fijak, Zdzisław Klinik, Józef
Zoń, w komisji skrutacyjnej: Mirosława Ju
roszek i Ryszard Kaieta. Sprawozdanie
prezesa rozpoczęło się od przedstawienia
faktów, które doprowadziły do powołania
Towarzystwa Wędkarskiego „Ustroń". To
było bardzo ważne wydarzenie dla miasta,
ponieważ dzięki zaangażowaniu wędkarzy,
miasto nie tylko nic straciło atrakcyjnego
terenu, ale ma na własność piękny ośrodek
rekreacyjny, malowniczo położony nad Wi
słą, służący nie tylko samym miłośnikom
łowienia ryb, ale wszystkim ustroniakom.
Chętnych na taką nieruchomość było wie
lu, bo prywatni inwestorzy zdawali sobie
sprawę z atrakcyjności tego miejsca. Węd
karze nie popuścili, przekonali do pomysłu
władze miasta i teraz zapraszają wszystkich
mieszkańców, żeby przekonali się, jak pięk
ne miejsce udało się dla nich pozyskać.

Fot. M. Niemiec

Pierwsze trudności z ośrodkiem rekreacyj
nym „Na stawach" w Hermanicach pojawi
ły się już w styczniu 2003 r. w związku
z przedłużaniem umowy dzierżawy z Za
kładami Kuźniczymi. Po wielu staraniach
i rozmowach przedłużono ostatecznie umo
wę dzierżawy do 31 grudnia 2004 roku.
W listopadzie 2004 r. Zakłady Kuźnicze
ogłosiły przetarg na sprzedaż ośrodka,
w którym wyceniono j e g o wartość na
244.000 zł. W styczniu 2004 r. gospodaru
jący do tej pory na tym terenie wędkarze
zlecili rzeczoznawcy dokonanie wyceny
wartości prac społecznych wykonanych
przez członków koła PZW. Wartość tych
prac została wyceniona na 98.000 zł. Zwró
cono się z prośbą do Zakładów Kuźniczych,
aby wartość tych prac wzięły pod uwagę
przy opracowaniu warunków przetargu. Za
kłady Kuźnicze prośbę jednak odrzuciły.
Już w okresie poprzedzającym ogłosze
nie przetargu dwa razy spotkali się z Zarzą
dem Zakładów Kuźniczych oraz burmi
strzem Ustronia, do którego zwrócili się
z prośbą o zakupienie Ośrodka przez Urząd
Miasta Ustroń. Po licznych pertraktacjach
i zabiegach burmistrz przedstawił sprawę
na posiedzeniu Rady Miasta, na którym rad
ni jednogłośnie poparli propozycję zaku
pu Ośrodka przez miasto i udzielili burmi

Na zawody z okazji Dnia Dziecka przychodzą całe rodziny.
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Fot. M. Niemiec

strzowi pełnomocnictwa. Burmistrz zasuge
rował założenie Towarzystwa Wędkarskie
go przy mieście Ustroń, które nie będzie
podlegało Zarządowi Okręgowemu Polskie
go Związku Wędkarskiego.
12 grudnia 2004 roku. odbyło się zebra
nie założycielskie Towarzystwa Wędkarskie
go „Ustroń". Na zebraniu tym powołano
władze Towarzystwa. Prezesem Zarządu
został dotychczasowy prezes zakładowe
go koła Tadeusz Podżorski. Wiceprezesem
wybrano Stanisława Jancza, skarbnikiem
Leszka Kolarczyka, sekretarzem Zbigniewa
Wantułę, kapitanem sportowym Zbignie
wa Gluzę, gospodarzem Jana Wiencka, za
stępcą gospodarza Czesława Latuska. Ko
misję Rewizyjną utworzyli: przewodniczą
cy  Władysław Lipowczan, zastępca prze
wodniczącego  Karol Pilch, sekretarz Ta
deusz Peszyński.
Na zebraniu tym wybrano komitet zało
życielski do reprezentowania TW „Ustroń"
przy rejestracji w sądzie. Komitet opraco
wał Statut Towarzystwa przy współpracy
z radcą prawnym Urzędu Miasta Teresą
Banszel. Po zebraniu potrzebnej dokumen
tacji 4 stycznia 2005 roku złożono wniosek
o rejestrację w Sądzie Rejonowym w Biel
skuBiałej. 4 kwietnia 2005 roku zostało za
rejestrowane Towarzystwo Wędkarskie
„Ustroń" pod numerem KRS 0000231831, zaś
Statut został zatwierdzony bez poprawek.
 Od kwietnia 2005 jesteśmy samodzielnym
Towarzystwem Wędkarskim „Ustroń" i pra
cujemy na własny rachunek. W kwietniu
2005 roku podpisaliśmy umowę dzierżawy
Ośrodka. Koszt dzierżawy został ustalony
na 6.794 zł rocznie. Rada Miasta wystąpiła
do władz Starostwa Powiatowego o prze
kazanie wieczystej dzierżawy gruntu mia
stu Ustroń. Sprawa ta jednak do chwili obec
nej nie została załatwiona  mówił prezes
T. Podżorski. Ustalona wysokość dzierża
wy jest stanowczo za wysoka i w roku 2006
nie jesteśmy w stanie pokryć jej z naszych
składek członkowskich. W związku z tym
zwróciliśmy się do Rady Miasta z prośbą
o obniżenie wysokości dzierżawy.
Podczas pierwszego rocznego zebrania
sprawozdanie przedstawili również: gospo
darz ośrodka, kapitan sportowy, skarbnik.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się mię
dzy innymi, że w 2005 r. wyhodowano
w stawach w Hermanicach 2800 kg karpia,
30 kg sandacza i 300 kg amura i że członko
wie Towarzystwa przepracowali społecznie
2270 godzin.
Podczas zebrania widoczne było, że węd
karze są dumni z tego, że udało się ośrodek
utrzymać, mają wiele chęci do pracy. Opty
mizm jednak trochę przygasa, gdy uświa
damiają sobie, że niewyjaśniona jest sytu
acja finansowa, bo sprawa utknęła w Urzę
dzie Wojewódzkim. Niewiele też wiadomo
0 rybach, które zostały w stawach. Zamar
zły 4 miesiące temu i dopóki nie skończy się
ta zima stulecia, trudno powiedzieć, jakie
straty spowodowała. Rzeczowa dyskusja na
temat sposobu gospodarowania, ilości
1 gatunków ryb, które należy kupować
i hodować oraz zasad połowu doprowadzi
ła do konkretnych wniosków, które wcielo
ne w życie pozwolą cieszyć się wędkowa
niem i spędzaniem czasu w pięknym ośrod
ku.
Monika Niemiec
23 marca 2006 r.
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PRZEJRZYSTY
USTROŃ
4 marca odbyło się w Warszawie uroczyste zakończenie akcji
„Przejrzysta Polska". W siedzibie Gazety Wyborczej spotkało się
ponad 1000 osób  przedstawicieli 403 nagrodzonych samorzą
dów. Był tam również Marek Landowski z Urzędu Miasta Ustroń.
Laureatom wręczone zostały certyfikaty ukończenia akcji. Uroczy
stość poprzedziła debata na tematy samorządowe, w której wziął
udział wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji
Ludwik Dorn i poseł Jan Rokita. Wicepremier nie zdobył sympatii

W dawnym
USTRONIU
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zebranych, bo stwierdził, że w samorządach panuje sitwa i dlatego
wprowadzenie dwukadencyjności wójtów i burmistrzów jest ko
nieczne. Jan Rokita, zwolennik społeczeństwa obywatelskiego był
skłonny oddać jak najwięcej kompetencji samorządom, nie mówił
jednak konkretnie na temat mających iść za tym pieniędzy. Debatę
umiejętnie prowadził Piotr Paccwicz, zastępca redaktora naczelne
go Gazety.
W imieniu ekspertów, którzy czuwali nad przebiegiem akcji, wy
powiadała się Anna Hcjda. Doceniła Śląsk mówiąc, że takiej kultu
ry administracji nie spotyka się gdzie indziej w kraju.
W Polsce istnieje ponad 2700 gmin. Do programu „Przejrzysta
Polska" przystąpiło 765, certyfikat otrzymały 403 samorządy.
Z województwa śląskiego oprócz Ustronia i Goleszowa jeszcze 37
innych gmin znalazło się wśród wyróżnionych. Akcja trwała od
jesieni 2004 roku do końca roku 2005 i miała poprawić jawność
i skuteczność pracy samorządów. Administracjom wyznaczono kon
kretne zadania w myśl zasad: przejrzystości, przewidywalności,
rozliczalności, fachowości, braku tolerancji dla korupcji. Ich wy
pełnienie pozwalało określić gminę, starostwo, województwo przej
rzystym i otwartym dla obywatela.
Czy wprowadzenie tych zasad do pracy ustrońskiego samorzą
du było trudnym zadaniem zapytaliśmy Marka Landowskiego:
 Nie, ponieważ wiele zasad wprowadziliśmy już sami, akcja po
zwoliła nam jedynie je uwidocznić, nagłośnić. Obserwuję, że coraz
więcej mieszkańców korzysta z internetowego Biuletynu Informa
cji Publicznej, poznaje procedury załatwienia różnych spraw
w urzędzie. Dzięki temu, przychodząc tutaj nic czuje się bezrad
nym, wie gdzie ma się udać, jakie dokumenty pobrać. Jeśli nie
znalazł rozwiązania w Internecie, otrzymuje taką informację w se
kretariacie. Jako strzał w dziesiątkę oceniona była podczas Akcji
książeczka przedstawiająca budżet miasta czytelnie, w nawiązaniu
do budżetu domowego. Bardzo dobrze przyjęto wprowadzenie
przez nas regulaminów przyjmowania nowych pracowników, nie
tylko urzędników, kadry kierowniczej, ale także pracowników po
mocniczych, technicznych.
Monika Niemiec
Zdjęcie, wykonane wiosną 1936 r„ przedstawia pożegnanie mło
dych mężczyzn odchodzących do wojska. Fotografię o tej tematy
ce prezentujemy po raz pierwszy, choć na pewno zachowały się
jeszcze inne w rodzinnych albumach. Siedzą od lewej: Kobiela,
Karol Błahut z Hermanie, Niemiec, NN, stoją: Krysta (z kolonii
Hennanice), NN, NN, Jan Korcz z Hermanie, Rudolf Szarzeć z Her
manie (rozstrzelany 9. 11. 1944), NN, NN. A może ktoś rozpozna
pozostałe osoby? Zachęcamy do współpracy.
(LS)
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Dyrektor R. Wąsik z pielęgniarką oddziałową Anną Żwak zastanawiają się, jakie fotele ustawić
w salach z widokiem na Beskidy, żeby wygodnie było pacjentom i ich gościom.
Fot. M. Niemiec

SUKCES TKWI
W
Wciąż szaro, buro za oknami, ale Śląski
Szpital ReumatologicznoRehabilitacyjny
im. Gen. Jerzego Ziętka dumnie nosi miano
„Słonecznego Szpitala". To tytuł honoro
wy, mający przyjaźnie nastawiać pacjentów
do placówki. Nie brakuje i tych oficjalnych,
nadawanych przez instytucje, redakcje, sto
warzyszenia. W ubiegłym roku, roku jubi
leuszowym, dzięki prowadzonym inwesty
cjom szpital reumatologiczny po raz pierw
szy znalazł się wśród najlepszych szpitali
monospecjalistycznych w Polsce. W ran
kingu zorganizowanym przez Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdro
wia i „Rzeczpospolitą" i zajął 9 miejsce.
 W rankingu branych było pod uwagę kil
kadziesiąt różnych kwestii. Począwszy od
stanu sanitarnego, wyposażenia w sprzęt,
działalności medycznej, po kuchnię  wyja
śnia dyrektor Szpitala dr n. med. Ryszard
Wąsik.  Ważne są warunki pobytu cho
rych w naszym szpitalu, to, czy mieszkają
w salach jedno, dwu, czy trzyosobowych.
Niezwykle ważna była strona ekonomicz
na. Funkcją szpitala nie jest przynoszenie
zysku, ale żeby starać się o dobrą ocenę,
wykluczone jest zadłużenie.

Do wyobraźni czytelników powinien prze
mówić szczególnie fakt, że dyrektor ustroń
skiego szpitala jest obok prof. Zbigniewa
Religi jedynym dyrektorem, któremu uda
ło się doprowadzić dwa szpitale do pierw
szej dziesiątki. Obecny minister zdrowia ma
swoje popisowe Zabrze i Anin, a dyrektor
Wąsik Piekary i teraz Ustroń. Szpital w Pie
karach pod kierownictwem R. Wąsika do
szedł do miejsca drugiego. Dyrektor uwa
ża, że za jakieś dwa lata Ustroń również
może osiągnąć taką pozycję.
Do jeszcze lepszej oceny ma prowadzić
wielka modernizacja budynku szpitala.
Funkcjonujący na wysokim poziomic me
dycznym od 30 lat, zestarzał się pod wzglę
dem technicznym. Obecnie odbywa się cał
kowity remont wnętrz w budynku. Przebu
dowywane są korytarze, sale chorych, ga
binety ordynatorów, lekarzy. Zainstalowa
no energooszczędne oświetlenie, zwiększo
no bezpieczeństwo poprzez wprowadzenie
odpowiedniego oznakowania pożarowego.
W tym roku planowana jest rozbudowa
i modernizacja zakładu przyrodolecznicze
go i przeniesienie kaplicy funkcjonującej
na terenie szpitala.

Jednym z wielu walorów szpitala jest położenie i widoki rozciągające się z okien.
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Fot. M. Niemiec

 Wiele już zrobiliśmy  mówi dyrektor Szpi
tala  Dwa lata temu zainstalowany został
w pełni skomputeryzowany system ogrze
wania i to był początek zmian w naszym
Szpitalu. Od tego momentu, mimo wzrostu
cen gazu, płacimy za ogrzewanie około 50%
mniej. W tak wielkim obiekcie są to duże
oszczędności.
Na pytania o receptę na sukces, dyrektor
odpowiada nieściśle, przewrotnie, ale z jego
słów wynika, że w tym szpitalu jest idea.
 Nasz szpital odniósł sukces nie dlatego,
że postawiłem na modernizację systemu
grzewczego  mówi R. Wąsik.  Najważniej
sze, że od wielu lat szpital trzyma wysoki
poziom, że ma pacjentów, że ma odpowie
dzialnych pracowników. Pacyfik składa się
z kropelek wody. Tutaj zapadają setki de
cyzji, które powodują, że jest bardzo dużo
pieniędzy, które można zaoszczędzić. Za
rządzanie to nie jest nauka ścisła. Podobne
raczej uwodzeniu kobiety, nigdy do końca
nie wiadomo, co składa się na sukces. Albo
polityce. Można mieć rację i być przegra
nym. A można nie mieć racji, zwodzić i od
nieść sukces. Przy czym będzie to sukces
krótkotrwały. Bo sukces prawdziwy wyma
ga rzetelności powiedzenia: albo się zmie
nimy albo pójdziemy na dno. Zdecydowa
liśmy się na sukces. Efektywność ludzi tu
pracujących zawsze była wyższa niż gdzie
indziej. Jedną z podstawowych rzeczy jest
zaufanie do pracowników, a ono rodzi się
wtedy, gdy człowiek poznaje tych ludzi
i oni jego poznają. Szpital to nie są mury, to
jest zespół ludzi, którzy czują się odpowie
dzialni za pacjenta. To pacjenci, którzy są
leczeni na najwyższym poziomie i przeby
wają w dobrych warunkach. Najważniejszy
mi osobami zatrudnionymi w szpitalu są pra
cownicy medyczni: lekarze, pielęgniarki,
reszta pracowników, łącznie z dyrekcją nic
jest tak bezwzględnie potrzebna.
W Szpitalu Reumatologicznym na Zawo
dzili dyrekcja jest potrzebna, bo ktoś musi
zabiegać o środki. Modernizacja Szpitala
kosztować będzie kilka milionów złotych.
Część pieniędzy pochodzi z Unii Europej
skiej.
Dyrektor R. Wąsik chciałby, żeby do szpi
tala reumatologicznego przylgnęło określe
nie Słoneczny Szpital, bo jego zdaniem za
sługuje na takie miano. Ze względu na swoje
położenie, krajobraz górski, nowoczesne
rozwiązania techniczne, ochronę środowi
ska, estetyczny wygląd, profesjonalne, ale
też wychodzące poza rutynę podejście do
pracy, życzliwość wobec pacjenta.
Dyrektor Wąsik jest specjalistą chirurgii
ortopedycznej, ale od 1990 roku powoli
przechodzi od leczenia do zarządzania.
 Chirurg w pewnym momencie powinien
odejść od stołu. Jeśli dzieje się to powoli,
to dobrze się z tym czuje. Nie żałuję. Moje
przechodzenie od stołu operacyjnego za
biurko ułożyło się w jakiś konsekwentny
ciąg wydarzeń. Od czasu do czasu wpadam
na blok operacyjny, asystuję, wypiję z le
karzami kawę. Znam dwa szpitale, w któ
rych z sali operacyjnej rozciąga się piękny
widok na góry. Ten w Ustroniu jest trzeci.
Kiedy przyjechali do mnie goście z Holan
dii, długo stali i patrzyli na pasmo Beski
dów. W końcu powiedzieli: To jest pięknie
położony szpital.
Monika Niemiec
23 marca 2006 r.

Burmistrz Ireneusz Szarzeć, kierownik PUP Anna StefaniakBacza i Zdzisław Dziendziel, kierownik
Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej podczas Targów Pracy, które jesienią odbyły się w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu. Pomysłodawcą i współorganizatorem był ksiądz Alojzy We
ncepel. Przy jego parafii w Polanie działa Gminne Centrum Informacji.
Fot. M. Niemiec

NIE MA ZAWODU
NA CAŁE ŻYCIE
Wiosna to dla uczniów ostatnich klas gimnazjów moment wyboru następnej szkoły. Dla
tych, którzy kończą szkołę średnią moment, gdy decydują się na studia albo na poszu
kiwanie pracy. O to czy młodzi ludzie zdają sobie sprawę z trudności na rynku pracy,
czy interesują się możliwościami zatrudnienia zapytaliśmy kierownik Powiatowego
Urzędu Pracy Cieszynie Annę StefaniakBaczę, która powiedziała na wstępie:
Powiatowy Urząd Pracy zajmuje się osoba
mi młodymi, które po ukończeniu szkoły
rejestrują się w urzędzie pracy i to jest na
sze podstawowe zadanie. Musimy ich wpi
sać do ewidencji, określić status. Młoda
osoba musi przejść całą drogę poradnic
twa zawodowego, dowiedzieć się jak poru
szać się po rynku pracy, uzyskać podsta
wowe, konieczne do szukania pracy infor
macje, jak korzystać ze środków, którymi
urząd pracy dysponuje. Ubolewam, że mu
simy uczyć absolwentów pisać podstawo
we dokumenty dla pracodawcy. W taki spo
sób zajmujemy się osobami młodymi, które
niestety stały się już bezrobotnymi.
Czy Urząd Pracy współpracuje ze szkoła
mi, żeby tych osób było jak najmniej?
Udaje się to od kilku lat. Doradcy zawodo
wi uczestniczą w lekcjach wychowawczych
przybliżając uczniom lokalny rynek pracy,
pokazując szanse, zagrożenia. Uczą pisania
podstawowych dokumentów, podają infor
macje o przepisach. Muszą też powiedzieć,
co młodego człowieka czeka, gdy się zare
jestruje w urzędzie pracy. W klasach matu
ralnych na lekcjach wychowawczych takie
podstawowe informacje są przekazywane.
Ale chyba niewiele jest takich godzin
w roku szkolnym?
Młodzi ludzie mają bardzo dużą możliwość
korzystania z gminnych centrów informa
cji. One nie są przeznaczone tylko dla ludzi
bezrobotnych, ale również tych, którzy nie
chcą się stać bezrobotnymi. Są niemal w
23 marca 2006 r.

każdej gminie, w Ustroniu centrum mieści
się w Polanie przy Parafii Dobrego Paste
rza. Stale współpracujemy z GCI, opiekuje
my się nim, organizujemy cykliczne spotka
nia, przesyłamy wszystkie dane, którymi
dysponujemy, także oferty pracy i informa
cje na temat tego, jakich zawodów jest naj
więcej na rynku pracy, które są poszukiwa
ne. Ludzie mają tam dostęp do internetu,
tym samym również do strony urzędu pra
cy. Centra istnieją właśnie po to, żeby już
na etapie wyboru szkoły, zawodu wyko
rzystać maksimum informacji i dowiedzieć
się, czy dany dana profesja ma szanse na
lokalnym, transgranicznym, europejskim
rynku pracy.
Czy szkoły są podatne na państwa suge
stie jeśli chodzi kierunki kształcenia?
Szkoły bardzo elastycznie reagują na zmia
ny rynku pracy, oczywiście w miarę swoich
możliwości. Część szkół ponadgimnazjal
nych uczestniczy w programie, który nazy
wa się Akademia Dialogu, w ramach które
go pracujemy nad tym, żeby jak najlepiej
dostosować kierunki kształcenia do potrzeb
lokalnego rynku pracy. Oprócz tego, zgod
nie z przepisami każda szkoła, która otwiera
lub zamyka nowy kierunek musi uzyskać
opinię powiatowego urzędu pracy i powia
towej rady zatrudnienia. Szkoły również za
częły funckjonować w warunkach rynko
wych, konkurują o absolwentów, o najlep
szych uczniów i dzięki otwieraniu odpo
wiednich kierunków, które dają realną szan

sę na zatrudnienie, mogą przyciągać mło
dzież. Wygrają te szkoły, które dostrzegą
wagę problemu.
Z tego co pani mówi, dyrektorzy szkół są
elastyczni, współpracują, a co by pani po
wiedziała o postawie młodzieży?
Część młodych ludzi bardzo poważnie pod
chodzi do sprawy swojego zatrudnienia,
analizuje rynek, dopytuje się, zbiera infor
macje. Część myśli, że jakoś to będzie, jesz
cze inni kalkulują, że z kwalifikacjami, które
zdobędą uda się wyjechać i zdobyć prace
na Zachodzie Europy. Ogólnie mówiąc,
coraz więcej młodzieży już na etapie szkoły
próbuje zminimalizować zagrożenie bezro
bociem. Mówię próbuje, bo tak do końca
nie można przewidzieć, że po tej i tej szkole
na pewno znajdę pracę.
Czy może pani poradzić uczniom ostatnich
klas gimnazjów, jaką szkołę wybrać, żeby
zdobyć pewny zawód?
Nie mogę, ponieważ jest to sprawa bardzo
indywidualna. Część uczniów będzie chcia
ła kończyć studia, więc nie mogę powie
dzieć, żeby zdobywała zawód na przykład
stolarza. Na pewno można powiedzieć, bo
jasno pokazuje to rynek lokalny, regional
ny, ale i europejski, potrzebni są dobrzy fa
chowcy. Mamy dla nich oferty z regionu,
zza południowej granicy i z Europy Za
chodniej: z Hiszpanii, Irlandii, Anglii. Po
szukiwani są kierowcy, ślusarze, spawacze.
Jeśli ktoś ma możliwości, po prostu wy
jeżdża, a w kraju tworzy się luka. Jednak
niezmiernie trudno jest sformułować pro
gnozę, jaki zawód będzie miał większą szanse
w przyszłości. Raczej na pewno będą to
informatycy bardzo ściśle wyspecjalizowa
ni, analitycy, bądź wspomniani fachowcy.
Czy w obecnej chwili można wybrać zawód
na całe życie?
Młodzi ludzie muszą się nauczyć, że skoń
czyły się czasy jednego zawodu. Muszą to
przyjąć jako zasadę. Niektórzy twierdzą, że
najlepiej zmieniać pracę co pięć lat, jednak
oczywiście w naszych warunkach, jeśli ktoś
już tę pracę dostał, to chce ją utrzymać.
Kształcenie ustawiczne jest koniecznością.
Nic chodzi już tylko o zdobywanie coraz
lepszej wiedzy i kompetencji w swoim pod
stawowym zawodzie, ale o zdobywanie zu
pełnie nowych kwalifikacji. To jest w obec
nej chwili na rynku pracy norma i koniecz
ność.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec
Według danych Powiatowego Urzędu
Pracy w Cieszynie, najczęściej poszu
kiwane zawody w roku 2005: sprzedaw
ca, kierowca samochodu ciężarowego
i autobusu, kucharz, kelner, spawacz, kra
wiec i szwaczka, pracownik ochrony
mienia, przedstawiciel handlowy, robot
nik budowlany, robotnik gospodarczy,
stolarz.
Najczęstsze zawody wśród bezrobot
nych w roku 2005: sprzedawca, asystent
ekonomiczny, mechanik samochodów
osobowych, kucharz, technik żywienia
i gospodarstwa domowego, technik me
chanik, krawiec, murarz, technik budow
nictwa, ślusarz, cukiernik.
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W piątkowy wieczór mieliśmy okazję prze
nieść się do Krakowa sprzed stu lat. Dzięki
znakomitej grze aktorów oglądaliśmy Żyda
z „Wesela", bronowickiego karczmarza. Na
koniec owacja ustrońskicj publiczności.
R o z m o w a z Jerzym N o w a k i e m

J. Nowak i T. Malak w sztuce „Ja jestem Żyd z Wesela".

Fot. W. Suchta

W POBLIŻU WESELA
W piątek 17 marca w MDK „Prażaków
ka" rozpoczęły się tegoroczne VIII Ustroń
skie Spotkania Teatralne USTA 2006. Tak
jak w latach ubiegłych zaprezentowano trzy
spektakle. W piątek komediodramat „Ja je
stem Żyd z Wesela" na podstawie opowia
dania Romana Brandstaettera w wykona
niu aktorów Teatru Starego z Krakowa Je
rzego Nowaka i Tadeusza Malaka. Zresztą
T. Malak adaptował opowiadanie do po
trzeb scenicznych.
Publiczność nieco zakatarzona, co J. No
wak skwitował stwierdzeniem, że sam też
jest zakatarzony. Aktorom akompaniował
na fortepianie i klarnecie Lesław Lic, jak to
określił T. Malak, jedna z symbolicznych
postaci Krakowa, jeżeli chodzi o muzykę.
Przez lata grał w Jamie Michalikowej, w te
atrach.
„Ja jestem Żyd z Wesela" to sztuka od
nosząca się do nic tyle do samego „Wese
la", co do anegdot, którymi obrosły pierw
sze spektakle w Krakowie. Żyd jest jedną
z drugoplanowych postaci dramatu, nato
miast jego córka Rachela postacią główną.
Wesele Rydla odbywało się w domu Tet
majera i trwało trzy dni. Jak wspomina Boy
Niejeden z gości przespał się wśród tego
na stosie paltotów, potem znów wstał i hu
lał dalej. Wieś była oczywiście zaproszo
na cała, z miasta kilka osób z rodziny
i przyjaciół Rydla, cały prawie światek
malarski z Krakowa." Większość to osoby
dramatu. Pierwotnie Wyspiański przed pre
mierą zaprojektował afisz, gdzie wszyscy
występowali pod swymi prawdziwymi na
zwiskami. Skutecznie mu ten pomysł wy
perswadowano i w „Weselu" jest np. Rad
czyni a nic profesorowa Domańska. A i tak
skandal był potężny. Obrażali się nie tylko
ludzie z krakowskiej elity, ale i gospodarze.
Czepiec poczuł się dotknięty, że o „szóst
kę" targuje się z orkiestrą. „Gdzież to pan
Wyspiański widział, aby gospodarz jak się
patrzy dawał szóstkę muzyce, a cóż dopie
ro prawował się o tę szóstkę"  miał ma
wiać Czepiec.
Jest też Żyd i jego córka Rachela, a sztu
ka „Ja jestem Żyd z „Wesela" to pretensja
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Żyda do Wyspiańskiego, że tak go opisał,
a co gorsze przez to całe „Wesele" utracił
córkę. Tak pisze BoyŻeleński:
„Najbardziej samoistnym tworem czy
stej fantazji jest Rachela. Tutaj rzeczywi
stość posłużyła jedynie za materialny
punkt wyjścia. Autentyczna córka brono
wickiego karczmarza, młoda dziewczyna,
nazywała się Pepa Singer, miała piętna
ście lat, była dość bezbarwna i dość bier
ny brała udział w bronowickim życiu ar
tystycznym, mimo iż niewątpliwie mogło
ono na nią działać swą odrębnością i uro
kiem. Ciekawy jest wpływ, jaki „ Wesele "
Wyspiańskiego wywarło na dalsze koleje
Pepy Singer: stała się ona niejako cho
dzącym cieniem swego literackiego sobo
wtóra, istniała odtąd wyłącznie jako Ra
chela, ożywiała się jedynie, skoro się ze
tknęła z którąś z osób
działających
w „Weselu". Lata całe „obijała się"
w artystycznych knajpach krakowskich,
nie znana nikomu z imienia i z nazwiska,
znana jedynie jako Rachela. "

T. Malak składa autograf na gipsowych ustach.

Czy zdarzało się panu grać w „Weselu"
Wyspiańskiego?
Najpierw grałem w „Weselu" Pana Młode
go, potem Żyda w „Weselu", a teraz Żyda
z „Wesela".
Którą rolę pan bardziej lubi  Żyda
w „Weselu" czy z „Wesela"?
Gdybym miał wybierać, miałbym ogromne
trudności. Każdą z tych ról lubię inaczej.
Moja pierwsza wielka rola w Krakowie, to
był Pan Młody, miałem wspaniałe recenzje.
Wówczas tradycja „Wesela" Wyspiań
skiego była jeszcze w Krakowie żywa.
Oczywiście. A spektakl „Ja jestem Żyd
z Wesela" trzeba oglądać po gruntownym
zapoznaniu się z „Weselem" Wyspiańskie
go. Inaczej nie ma korespondencji i cały
szereg pięknych kwestii idzie na out.
Trzeba się też zapoznać z anegdotą doty
czącą samego Wesela. Np. z „Plotką
o Weselu Wyspiańskiego" Tadeusza Boya
Żeleńskiego.
Tak. Ta „Plotka" Boya jest takim brykiem
do tego spektaklu.
W Ustroniu jest pan po raz pierwszy?
Paręnaście lat temu byłem w Ustroniu na
Sylwestra u mojego przyjaciela. Więc był
to wyjazd prywatny, a zawodowo jestem tu
po raz pierwszy i daj Boże nie ostatni.
Lubi pan góry?
Nie przepadam, wole wodę. Mam za sobą
prawic pięć lat partyzantki i marsze na pie
chotę nic są moim ulubionym zajęciem. Jak
wchodzę do lasu i czuję woń konwalii czuję
lekkie dreszcze.
Rozmowa z Tadeuszem Malakiem
Gdzie na co dzień grany jest ten dramat?
Najpierw graliśmy poza Teatrem Starym,
a potem zaproponowano nam, byśmy to
u nich grali. Byliśmy aktorami Teatru Stare
go, ale tam szedł wielki repertuar i z naszą
sztuką nikt się nie liczył. Ale zaczęliśmy od

Fot. G. Winiarska

23 marca 2006 r.

A publiczność?
Wspaniała. Bardzo dobrze się grało.
Często państwo gracie tę sztukę?
Wczoraj w Polkowicach i też wspaniała pu
bliczność. Zawsze jest tak, jak się wyjedzie
z Warszawy. Publiczność warszawska jest
zepsuta, zmanierowana. Wydaje im się, że
jest tyle teatrów, że mogą przebierać i tak
się do teatru wybierają latami. Jak pan za
pyta w sondzie ulicznej, kiedy pan był ostat
ni raz w teatrze? Niedawno. Dziewięć lat
temu. A tu jak teatr przyjeżdża to trzeba iść.
Rozmowa
z Magdaleną Z a w a d z k ą

nosić sukcesy i poproszono nas, a my się
zgodziliśmy. Dlaczego nie, przynajmniej nie
trzeba było nosić kostiumów. Przychodzili
śmy do teatru, ubieraliśmy się i graliśmy.
Wcześniej tą sztukę graliśmy w różnych
miejscach w Krakowie. Potem jeździliśmy
po świecie. W sumie graliśmy ją około 475
razy, z tego 370 w Teatrze Starym. Teraz
mamy jechać do Czech.
W jakim języku będziecie panowie grali?
Nie po czesku. Nie wiem jak to jest możliwe,
ale oni chcą to równocześnie tłumaczyć.
Publiczność ma czytać napisy, a ja mam
grać. Chyba trzeba to grać po polsku i ko
niec. Mówić wyraźnie, wolno, dobitnie. Ja
rozumiem Czechów, Słowaków to dlacze
go oni mają nas nie rozumieć.
Czy w Krakowie czuje się nadal wielki sen
tyment do „Wesela" Wyspiańskiego?
Tak. Bronowice są ciągle modne, jest Tet
majerówka, Rydlówka, ciągnie masa ludzi,
szczególnie młodzieży. Poza tym Kraków
jest pełny Młodej Polski. Czas niestety działa
na niekorzyść. Teatr też zaczyna być sple
śniały, bo zaczyna się grać od pasa do dołu,
no ... u kobiet trochę wyżej.
Trudno zrozumieć Żyda z „Wesela" nie
znając całej otoczki towarzyszącej pierw
szym spektaklom „Wesela" w Krakowie.
Stąd ten mój przydługi wstęp na początku.
Wymyśliłem to po to, żeby ludziom, którzy
nic wiedzą co to jest „Wesele" przybliżyć
epokę. Byliśmy w Stanach Zjednoczonych,
Szwajcarii, Skandynawii i wszędzie jest ta
sztuka dobrze odbierana. Oczywiście przez
środowiska polskie, choć Żydzi też to do
brze rozumieją, odbierają z sentymentem.
My mamy ogromną radość grając tę sztu
kę, a robimy to już od 12 lat.
A pana związki z Ustroniem?
To dwutygodniowy pobyt w sanatorium.
Jedyny pobyt w sanatorium w moim życiu.
Był to czas, gdy nic musiałem nic więcej
robić, tylko spożywać posiłki i chodzić na
zabiegi. Było to porą letnią i pamiętam, że
był to pobyt miły. Ogromne wrażenie zro
biła na mnie ilość tych piramid na stokach.
Chętnie bym się do sanatorium wybrał po
nownie, ale czas nic pozwala.
W niedzielę 19 marca w „Prażakówce" go
ści li aktorzy teatru Ateneum z Warszawy
Magdalena Zawadzka i Leonard Pietra
szak ze sztuką Emanuela Schmitta „Małe
23 marca 2006 r.

zbrodnie małżeńskie". Aktorów nikomu
przedstawiać nie trzeba. Francuska sztuka,
którą zaprezentowali w Ustroniu to pery
petie pewnego małżeństwa z wieloma pro
blemami. To te problemy sprawiają że naj
pierw małżonek udaje amnezję, by w koń
cu pokazać, że pamięć ma znakomitą. O grze
aktorskiej pisać nie zamierzam, bo tej klasy
aktorzy grać źle nie potrafią. Sztuka miała
wicie zabawnych momentów i wzruszające
zakończenie. W każdym razie chyba koń
czy się dobrze.
Rozmowa
z L e o n a r d e m Pietraszakiem
To pana pierwszy pobyt w Ustroniu?
Tak. I gdyby nie teatr, to do końca życia
nie wiedziałbym, że jest tak przepiękne miej
sce w Polsce. Mieszkam w hotelu dość wy
soko i mam cudowny widok. Pejzaż nie do
zapomnienia. Chciałoby się tu przyjechać
na dłużej, a nic na parę godzin.
Do sanatorium nie zapraszam, bo nie ma
potrzeby.
Dziękuję panu bardzo. A o waszych sana
toriach słyszałem dużo dobrych rzeczy.
Myślałem, że Ustroń to mały kurort, a to
duże miasto.

Po spektaklu M. Zawadzka rozdawała autografy.

Pani też pierwszy raz w Ustroniu?
Tak. W ogóle nic byłam w tych stronach.
To strasznie daleko od Warszawy i jakoś
w te strony nie zawitałam. Nie wszędzie moż
na przyjechać. Teraz też niewiele zobaczy
łam, bo przyjechaliśmy na styk. Tyle co
z okna samochodu. To co zdołałam zoba
czyć jest piękne, choć straszne dziury w szo
sach. Mam nadzieję, że samorząd zadziała
i naprawi, bo to nie takie trudne.
Lubi pani grać w tej sztuce?
Uwielbiam i bardzo lubię grać z Leonardem.
To bardzo interesujący i bliski mi tekst, od
powiada mojemu temperamentowi.
Sala w ustrońskim domu kultury różni
się od typowych sal teatralnych.
Graliśmy w Polkowicach i też nie była to
typowa sala teatralna. Wszędzie staramy się
grać dobrze, a nawet lepiej. Obsługa teatru
Ateneum stara się nam stworzyć warunki
zbliżone do tych w Warszawie.
Wszystkie spektakle w „Prażakówce"
kończyły się podobnie. Najpierw aktorzy
losowali wśród publiczności swe podobi
zny wykonane przez Iwonę Dzierżewicz
Wikarek. Później, co stało się już rytuałem,
składają swe autografy na gipsowych
ustach.
Po zamknięciu tego numeru gazety, 21
marca, na zakończenie tegorocznych spo
tkań teatralnych wystąpili: Marian Opania
i Wiktor Zborowski.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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NA PLATFORMIE
9 marca w restauracji „Pod Groniami" w Ustroniu odbyło się
Walne Zebranie SprawozdawczoWyborcze Platformy Obywatel
skiej Koła Ustroń  Goleszów.
Po złożeniu sprawozdania przez przewodniczącego Koła An
drzeja Georga i dyskusji nad sprawozdaniem, zebrani przyjęli spra
wozdanie i przystąpili do wyboru władz Koła.
Przewodniczącym Koła został ponownie wybrany Andrzej
Georg. Jego zastępcami dr Marek Kembierz z Ustronia i Anna
Lipowczan z Goleszowa. Skarbnikiem ponownie został Józef Go
gółka z Ustronia, sekretarzem Lucyna Gogółka z Ustronia, zaś człon
kami zarządu: Tomasz Śliż z Goleszowa i Zbigniew Drozd z Ustro
nia. Delegatami na zjazd Platformy Obywatelskiej w powiecie cie
szyńskim zostali wybrani: dr M. Rcmbierz, A. Lipowczan, T. Ślilż
i Z. Drózd. Zjazd powiatowy odbędzie się 12 kwietnia w Cieszynie.
Aktualnie Koło liczy 17 członków.
Zebrani podjęli uchwałę, że siedziba Koła PO Ustroń  Goleszów
będzie się mieściła w Ustroniu przy ul. Sportowej 7. Następne ze
branie Koła PO Ustroń  Goleszów odbędzie się po zjeździe w po
wiecie, w drugiej dekadzie kwietnia i poświęcone będzie samorzą
dowej kampanii wyborczej.
Andrzej Georg

Kiedy wczesnym świtem słychać za oknem śpiewy ptaków, to
znak, że wiosna tuż, tuż. Prawie dwa tygodnie temu przyleciały już
pierwsze szpaki. Najpierw pokazały się samczyki, które wybierają
dziuple w drzewach oraz budki lęgowe dla swojej towarzyszki.
W oczekiwaniu na ich przylot, trzymają się w niewielkich stad
kach, w których jest bezpieczniej. Łatwiej też znaleźć pokarm.
Szpaki to nie jedyne ptaki, które poczuły wiosnę. Przyleciały już
też zięby, czajki oraz największe nasze dzikie gołębie  grzywacze.
Wysiadywanie jaj kończą już kruki. Te duże ptaki tokowały w lu
tym. Teraz kiedy w lasach i na polach spod śniegu wyłania się
padlina będą miały czym wykarmić kruczęta. Szczególnie duże
żniwo zebrała w tym roku zima wśród saren. Za ich przetrzebienie
odpowiadają też psy niefrasobliwie wypuszczane przez właścicie
li. W trakcie wysiadywania jaj s ą j u ż też puszczyki i nasza najwięk
sza europejska sowa  puchacz.
Kiedy przystąpimy do wiosennej pielęgnacji drzew i krzewów
w ogródkach, nie zapominajmy o naszych sprzymierzeńcach, jaki
mi są ptaki. Zawieśmy nowe skrzynki lęgowe, wyczyśćmy stare,
przytnijmy odpowiednio gałązki, żeby mogło powstać naturalne
miejsce na gniazdko. W kwietniu i w maju ptaki nam za to pięknie
zaśpiewają.
Aleksander Skrzydlowski
przewodniczący Koła Polskiego klubu Ekologicznego

15 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Chrześci
jańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego. W imieniu zarządu spra
wozdania za 2005 rok przedstawili: sekretarz Przemysław Korcz
i skarbnik Arkadiusz Gawlik. W roku sprawozdawczym Stowa
rzyszenie zorganizowało: I Festiwal Ekumeniczny w Ustroniu i było
współorganizatorem Nabożeństwa Dziękczynnego z okazji
700 lecia Ustronia oraz koncertów kolęd. Wydało pierwszy numer
czasopisma „U Stóp Krzyża". Wybrano lokalizację budowy „Krzy
ża Jedności" na Wygonie na Małej Czantorii.Trwają przygotowa
nia do opracowania niezbędnej dokumentacji do wniosku o po
zwolenie na budowę. Ponadto członkowie stowarzyszenia brali
udział w obchodach uroczystości państwowych i miejskich.
Stowarzyszenie liczy 36 członków wyznania rzymskokatolickie
go i ewangelickoaugsburskiego.
Po dyskusji nad sprawozdaniami, na wniosek komisji rewizyjnej,
udzielono absolutorium zarządowi stowarzyszenia. Przyjęto plan
działania na 2006 rok. W plamach stowarzyszenia jest m. in. orga
nizacja polskiej prapremiery Wielkiej Mszy Żałobnej F.J.Gosseca
w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk", organizacja II Festi
walu Ekumenicznego w Ustroniu, ekumenicznego nabożeństwa
dziękczynnego, wycieczki na Małą Czantorię i do kamienia Ks.Trza
nowskiego w Nydku, wydanie drugiego numeru czasopisma
„U Stóp Krzyża" oraz dalsze prace nad dokumentacją związana
z budową „Krzyża Jedności".
Zainteresowani działalnością Chrześcijańskiego Stowarzysze
nia Ekumenicznego proszeni są o zgłaszanie się do członków
zarządu: przewodniczącego Andrzeja Georga, tel. 033 854 35 07,
0889 687 154, wiceprawodniczących: ks.dr. Henryka Czembora,
proboszcza parafii ewangelilckoaugsburskiej w Ustroniu,
ks. Antoniego Sapoty, proboszcza parafii rzymskokatolickiej
św. Klemensa w Ustrroniu, sekretarza Przemysława Korcza,
tel. 033 854 43 91,0502 686 415 i skarbnika Arkadiusza Gawlika,
Andrzej Georg
tel. 033 854 23 97,0602 612 525 .

GIEŁDA SZKÓŁ
Kaczki na Wiśle.
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Zapraszamy wszystkich, nauczycieli, rodziców i uczniów gimna
zjum nr I i nr 2 na giełdę szkół ponadgimnazjalnych z terenu po
wiatu cieszyńskiego. Giełda odbędzie się 28 marca w godzinach
od 15.00 do 17.30 w sali widowiskowej MDK „Prażakówka". Przyjdź
wybierz szkołę dla siebie.
Organizator Gimnazjum nr 2
23 marca 2006 r.

BEZROBOCIE
ZNOWU ROŚNIE
Końcem lutego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie za
rejestrowanych było 671 osób z Ustronia, w tym 317 kobiet. Prawo
do zasiłku miało 98 bezrobotnych z naszego miasta, w tym 40 ko
biet. W innych wybranych gminach naszego powiatu w ewidencji
widniało 2.022 osób z Cieszyna, w tym 1.067 kobiet; z Brennej: 615
osób, w tym 332 kobiety, w Wiśle: 672 osób, w tym 294 kobiety;
w Goleszowie: 694 osoby, w tym 373 kobiety, w Skoczowie 1.465
osób, w tym 868 kobiet.
28 lutego w PUP zarejestrowanych było 9.439 osób z powiatu
cieszyńskiego, o 444 więcej niż na koniec poprzedniego miesiąca.
W lutym zarejestrowało się 1.238 osób, o 416 więcej niż w stycz
niu. Do urzędu wpłynęły 164 oferty pracy, o 42 mniej, podjęło
pracę 412 osób, o 44 więcej niż miesiąc wcześniej.
Na koniec stycznia stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 18,0%;
w województwie śląskim 15,7%, a w powiecie cieszyńskim 14,3%.
Prognozowana stopa bezrobocia na koniec lutego wynosi 14,5%.
W lutym w ewidencji PUP było zarejestrowanych 2.146 osób
w wieku do 25 roku życia, w tym 1.151 kobiet. Jest to o 74 osoby
więcej niż w styczniu. 135 osób podjęło pracę czyli o 10 osób
więcej niż przed miesiącem, w tym 1 osoba została zatrudniona w
ramach robót publicznych. 29 osób rozpoczęło szkolenia, a 13 osób
rozpoczęło staż.
Zarejestrowanych było 1.510 osób powyżej 50 roku życia,
w tym 645 kobiet i jest to o 51 osób więcej niż w styczniu. 37 osób
podjęło pracę, o 22 więcej niż przed miesiącem, w tym 1 osoba
została zatrudniona w ramach prac interwencyjnych i 5 osób zo
stało zatrudnionych w ramach robót publicznych. 3 bezrobotne
osoby podjęły szkolenia.
5.561 było osób długotrwale bezrobotnych, w tym 3.275 ko
biet, to o 74 więcej niż miesiąc wcześniej. 157 osób podjęło pracę,
o 15 więcej niż w styczniu, w tym 10 osób zostało zatrudnionych w
ramach prac interwencyjnych. 27 osób rozpoczęło szkolenia a 2
osoby rozpoczęły staż.
Na koniec lutego uprawnione do pobierania zasiłku dla bezro
botnych były 1.342 osoby, o 128 osób więcej niż w styczniu.
W chwili obecnej stanowi to 14,2% zarejestrowanych bezrobot
nych.
W lutym Urząd Pracy otrzymał 164 oferty pracy  o 42 mniej niż
w styczniu. Wśród ofert pracy przeważają zapotrzebowania na
pojedynczych pracowników. Przedsiębiorstwo „ P a k s ^ " z Między
świecia poszukiwało 10 tłoczarzy w metalu. „Mokate" z Ustronia
złożyło ofertę pracy dla 10 pakowaczy. Także 10 pracowników
poszukiwała firma „Polifarb" Market z Cieszyna (na stanowisko
operatora wózka widłowego). 3 pielęgniarki i 3 techników rtg było
potrzebnych do pracy w American Heart of Poland w Ustroniu.
Lakma Sat z Cieszyna złożyła ofertę pracy na 4 pracowników fi
zycznych i po 1 osobie na stanowiska informatyka, referenta d/s
zaopatrzeniowych, referenta d/s księgowości i referenta d/s eko
nomicznych.
Na stronie internetowej urzędu: www.pup.cieszyn.pl można zna
leźć informacje m.in. o aktualnych ofertach pracy, możliwościach
pomocy młodzieży, szkoleniach i przepisach prawnych. Pracodaw
cy znajdą tam aktualne druki i wnioski.
Monika Niemiec

Ustroń RESTAURACJA^
w i WWn ,
< >

c z y n n a od 12.00
O R G A N I Z U J E M Y

WSPANIAŁE PRZYJĘCIA WESELNE, KOMUNIJNE,
KONFIRMACYJNE, URODZINOWE, BANKIETY
' Ustroń, ul. 3 Maja 39a, tel. (33) 854 14 41
23 marca 2006 r.

W nowej sali można uprawiać różne dyscypliny.

Fot. W. Suchta

Uczniowie, nauczyciele i dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 bar
dzo dziękują wszystkim, którzy zaszczycili swoją obecnością uro
czystość otwarcia nowej sali gimnastycznej. Serdeczne podzięko
wania należą się wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom,
które swym zaangażowaniem i ofiarnością przyczyniły się do tego,
że można było otworzyć ten obiekt sportowy, tak ważny dla szko
ły i całej lokalnej społeczności.
Są to: B. CzyżTomiczek, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1,
Z. Drozd  „ServisBud", A. Gluza  RSP „Jclcnica", R. Górniok,
F. Juraszek  Zakłady Mięsne „JurGast", T. K. Kowalowie  Hur
townia Artykułów Nabiałowych, P. Krzempek i L. GluzaKoniecz
ko  „Dromena", H. Madej ,,Madex", K. M o l e k  Klub Sportowy
„Nierodzim", R. J. MuszerOgrodnictwo, Parafia Ewangelicko
Augsburska w Bładnicach, J. Pilch, R. J. Puzoń  Szkółka Krze
wów, T. Rakus, M. Rymorz  Drukarnia „Madar", A. Sikora  Przed
siębiorstwo Komunalne, E. Szarzeć  „Bodex", W. Zieliński  OSP
Nierodzim. Podziękowania należą się też osobom, które w bezpo
średni sposób przyczyniły się do zorganizowania tejże imprezy:
Pracownikom placówki i rodzicom, na czele z przewodniczącą
I. Kuś, za ogromny wkład pracy, za życzliwość i przychylność,
dziękuję.
dyrektor SP6 Bożena Plinta

Problem ten jest jednym z największych zagrożeń ekologicznych
naszych czasów. W przyszłości może czekać nas całkowite stop
nienie lądolodu arktycznego i antarktycznego. Już dzisiaj dwa
związane z nimi gatunki mają poważne kłopoty. Mowa o niedźwie
dziu polarnym i pingwinie Adeli. Poziom światowych oceanów
znacznie się podniesie. Wiele przepięknych wysp tropikalnych
przestanie istnieć. Konsekwencje efektu cieplarnianego nie ominą
również Polski. Paradoksalnie polskie zimy będą ostrzejsze niż daw
niej. Obecnie tego zjawiska nie możemy już zatrzymać. Jesteśmy
w stanie tylko minimalizować jego skutki. Co jednak statystyczny
Kowalski może uczynić w tej sprawie? Całkiem niedawno WWF
Polska rozpoczęło kampanię pod nazwą „Dobry klimat". Jednym
z jej punktów jest apel do społeczeństwa o wyłączanie wszelkich
urządzeń ze stanu uśpienia czyli „standby".W tym stanie pobiera
ją one bowiem prąd, a więc jakaś elektrownia emituje do atmosfery
C 0 2 . Chodzi tu o telewizory, komputery czy też ładowarki baterii.
Po zakończeniu ich pracy wyłączajmy je całkowicie. Poziom C 0 2
w atmosferze jest bowiem najwyższy od 420 tysięcy lat.
Zainteresowanych jak jeszcze walczyć z efektem cieplarnianym
zachęcani do odwiedzenia strony internetowej www.wwf.pl, gdzie
można znaleźć wszystkie niezbędne informacje.
Marcin Sztwiertnia
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Maciej Chowaniok jest ustroniakiem, doktorantem Uniwersytetu Ślą
skiego w Katowicach. Jego pasją są podróże. Na łamach GU dzieli się
z czytelnikami wrażeniami z wyprawy do Aregntyny we wrześniu 2005 r.

ARGENTYŃSKI CZAS
3. Argentyńskie pierożki i słodkie mleko
Jednym z najczęstszych pytań po po
wrocie z dalekich zwłaszcza podróży jest
zawsze to o kuchnię  miejscowe zwycza
je, specjalności i dania. Rzeczywiście 
bardzo często to jedna z pierwszych kwe
stii, które dane jest nam w obcym kraju
„rozgryźć" i poznać. I często powód do
wielkich (acz nie zawsze uzasadnionych)
obaw naszych przyjaciół czy rodzin. Co
prawda brzmią kulinarne przygody często
zatrważająco: w Wietnamie dane mi było
smakować specjałów w czasie uczty wę
żowej, w Indiach zaś spożywać często
miejscowe dania w bardzo tanich, ale i po
pularnych jadłodajniach tuż przy ulicy.
Bardzo często jesteśmy w trakcie takich
kulinarnych eksploracji rozczarowani 
świetnie wyglądające danie smakuje bar
dzo dziwnie... Towarzyszka jednej z moich
podróży nie mogła spożywać większości
serwowanych dań w Indiach tylko dlate
go, że zawierały one tajemniczą przypra
wę (okazało się ostatecznie, że to kurku
ma), która bardzo jej nie smakowała. Ale
i zdarzają się sytuacje, kiedy jesteśmy bar
dzo mile zaskoczeni: dla mnie niezapomnia
nym smakiem będzie znowu indyjskie lassi z „baru" na rogu ulic w Old Delhi. Mimo
wielu ostrzeżeń i krzyków współtowarzy
szy  zdecydowałem się na orzeźwiający
napój, złożony ze świeżej serwatki, bana
nów, lodu i cukru. Łamiąc w ten sposób
wszystkie higieniczne ostrzeżenia (takie jak
absolutne niespożywanie lodu, gdzie
może czyhać ameba, produktów mlecz
nych  bo mogą być nieświeże i zawierać
nieprzyjazne bakterie itp.) przez cały ty
dzień pobytu w 2000 roku w stolicy Indii
zaczynałem dzień od lassi właśnie. I do
dzisiaj mam wspomnienie tego znakomite
go specjału. Niestety  w Argentynie na
nic takiego trafić nie mogłem. Były jednak
inne atrakcje...
Pierwsze spotkanie z argentyńską fauną
to podróż z Buenos Aires do prowincji Mi
siones, zaraz na początku naszego poby
tu. Po drodze mieliśmy okazję zobaczyć
krajobrazy regionu Entre Rios  zwanego
Mezopotamią Argentyny; a to ze wzglę
du na krzyżowanie się tutaj zlewisk dwóch
największych rzek kraju, czyli Parany i Uru
gwaju. To tutaj właśnie ciągną się wielki
mi połaciami tereny bagienne, ale i pastwi
ska, gdzie zobaczyć można było argentyń
skie krowy. Żartowaliśmy, że oto widzimy
podstawowe pożywienie tego kraju  wo
łowinę bowiem jada się tutaj na wszystkie
sposoby... I to zarówno na obiad, jak i na
kolację, a również i na śniadanie. To wszyst
ko ogromnie zróżnicowane dania: smako
wite argentyńskie pierożki empanadas,
rozmaite kiełbasy czy tradycyjne asado.
Ostatnia potrawa to opiekane na grillu
kawałki mięsa, przyrządzane i przyprawia
ne na różne sposoby.
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W połowic stycznia zorganizowaliśmy
wieczór podsumowujący nasze argentyń
skie zmagania  również te kulinarne. Ze
braliśmy się w gronie członków, przyjaciół
i sympatyków Studenckiego Zespołu Pie
śni i Tańca „Katowice" oraz koła nauko
wego Sekcja Antropologiczna Międzywy
działowego Stowarzyszenia Dziennikarzy
„Mosty" w sali Wydziału Nauk Społecz
nych Uniwersytetu Śląskiego w Katowi
cach. Nie tylko cieszyliśmy się wielkim za
interesowaniem przybyłych, ale i próbo
waliśmy jak najwierniej przekazać zebra
nym to, co udało się w pamięci z naszego
ostatniego tournee zachować. Pierwszą od
słoną wieczoru była lektura miejskich prze
strzeni Buenos Aires (o tym w kolejnych
częściach moich wspomnień), po czym
oglądaliśmy prezentację dotyczącą yerba
mate oraz krótki film będący relacją z na
szego pobytu w parku narodowym Igu
azu w prowincji Misoncs, tuż przy granicy
z Brazylią. By słuchaczy nie częstować
tylko obrazem i słowem, postanowiliśmy
poszczególne części przedzielać atrakcja
mi kulinarnymi. Na samym początku więc
spore zainteresowanie wzbudziły wspo
mniane już przeze mnie empuñadas, czyli
argentyńskie pierożki. Dosyć podobne do
polskich, podawane z nadzieniem mięsnym
(wołowina) bądź warzywnym (kukurydza,
kapusta i przyprawy) smaży się jednak, nie
zaś gotuje. Serwowany przysmak był dzie
łem zaprzyjaźnionej studenckiej stołówki
i przyznawali to nawet najwięksi znawcy
argentyńskiej kuchni  dziełem bardzo wier
nym i równie smacznym jak pierwowzór.
Ja szczególnie chwaliłem pierożki bezmię
sne. W czasie naszego pobytu empana
das bywały często jedynym ratunkiem
przed wszechobecną kiełbasą: bardzo czę
sto zresztą w niczym nie przypomina ona
smacznych polskich wędlin. Niektórzy
uchronili się przed monotonią mięsnej
kuchni (należałem do tych szczęśliwców),
deklarując zawsze zainteresowania wege
tariańskie. Bardzo często korzystali z tego
ochoczo liczni członkowie zespołu, oga
łacając talerze (również i moje) ze smacz
nych kawałków pizzy czy innych niemię
snych dań. Drugą specjalnością Argenty
ny jest oczywiście yerbamate, opisana już
dokładnie w poprzedniej części wspo
mnień. Nie często pija się tam kawę, a już
ta z ekspresu jest często  zwłaszcza na
prowincji i rozległych połaciach p a m p y 
prawie nieosiągalna. Za to serwuje się do
bre, zwłaszcza czerwone wino. Kiedy po
raz pierwszy w czasie naszej podróży dane
nam było skosztować kolejnego wielkie
go smakołyku, byliśmy bardzo zaskocze
ni. A to przecież specjalność Argentyny:
dulce de lece. Bardzo słodki wynalazek
w postaci lepkiej, brązowej masy serwo
wany jest często na śniadanie czy kolację

Autor artykułu.

z chlebem, a smakuje jak polska „krówka"
(lecz w postaci płynnej prawie). Do tego
był on obecny w każdym odwiedzanym
przez nas domu. Gościliśmy bowiem czę
sto u rodzin  w większości mających pol
skie korzenie, bardzo często mówiących
świetnie po polsku. Choć raz też zdarzyło
się, że przyjęła mnie rodzina mówiąca tyl
ko po hiszpańsku. Latynosi bowiem trak
tują język angielski jako niezbyt przydat
ny  rzeczywiście: na całym kontynencie
mówi się tak, jak w Argentynie. Goszcząc
u tej rodziny, zdolny byłem jedynie  uży
wając łamanej hiszpańszczyzny, która
zresztą tak bardzo trudna nic jest  do po
proszenia o kawę i dulce de lece. Na śnia
danie i na kolację... Zrobił więc ten sma
kołyk w zespole bardzo dużą karierę 
wystarczyło bowiem, że przybywaliśmy na
nowe miejsce i każdy tylko czekał: „czy i
tym razem podadzą »krówkę«"? Tak cha
rakterystyczne jak dla Polski „michałki",
tak dla Argentyny są ciasteczka alfajores
 przypominają ciasto piernikowe przeło
żone właśnie dulce de lece i oblane cze
koladą. Szybko jednak odkryliśmy ten se
kret: wystarczyło bowiem trzymać w go
tującej się wodzie przez 23 godziny mle
ko skondensowane w puszce. Przygoto
wująca ten deser koleżanka z zespołu ostrze
gła jednak wszystkich przez zbyt pochop
nym otwieraniem naczynia: trzeba odczekać,
aż opadnie jego temperatura; gdy postąpi
my inaczej  grozi kuchenny wybuch. I tak
skannelizowane mleko zostało przygotowa
ne przez autorkę pokazu na wzór alfajores
z tortowym ciastem. Odwiedzając Polaków
w wiosce Wanda na przykład mieliśmy oka
zję nie tylko spróbowania przysmaków ar
gentyńskich, ale i zobaczyć, jak polską tra
dycję kulinarną docenia się za granicą... Ser
wowanie w małej miejscowości położonej w
prowincji Misiones wszędzie rozpoznawal
nych, bo i specyficznych bardzo polskich
konserwowych ogórków było nie lada nie
spodzianką! Nie muszę dodawać, że ze wzglę
du na przywiązanie do polskiej kuchni oraz
monotonię argentyńskich potraw i brak zna
czących kulinarnych atrakcji  deklarowali
śmy zgodnie, że w Wandzie możemy zostać
bardzo długo...
(c.d.n.)
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ustrońskie
kultury,
rzyszenia,

muzea,
stowa
straż miejska

św.
. u l . Kościelna 21, tel. 854 17 72
Spotkania z instruktorem terapii uzależnień i współuzależnień
Psycholog

wtorek
9.0010.00
czwartek
16.0017.00
 każdy ostatni piątek miesiąca

Punkt wydawania odzieży

 pon. śr. pt.

10.00  14.00

w w w . u s t r o n . p l
ul. Partyzantów 1
Rynek 4, tel. 8542340,
Wypożyczalnia dla dorosłych

Od wtorku do niedzieli  godz. 10.00  18.00

poniedziałek: 8.00  18.00; wtorek: 8.00  15.00; środa 12.00  18.00;
czwartek: — piątek: 8.00  18.00; sobota 8.00  12.00.

MDK Prażakówka, nauka gry na instrumentach muzycznych.

Czytelnia ogólna ora/, wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży

ul. Daszyńskiego 28, tel. 8542906. email: mdk@ustron.pl

poniedziałek: 12.00 18.00; wtorek: 8 . 0 0  15.00; środa 12.00 18.00;
czwartek: — piątek: 8.00  18.00.

ul. Hutnicza 3, tel. 8542996.
Wystawy stałe:
—
—
—
—

Hutnictwo i kuźnictwo Ustronia ze skansenem przemysłowym
Wystawa etnograficzna ze zbiorów własnych Muzeum
Galeria Sztuki Współczesnej B.K. Heczko
Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele"

Wystawy czasowe:
— Wystawa pamiątek militarnych pt. „Z pomocą dla walczącego
kraju  Spadochroniarze PSZ na Zachodzie" ze zbiorów Piotra
Wybrańca (do 14 marca).
Muzeum czynne: w poniedziałki 9  1 4
we wtorki 9  1 7 , od środy do piątku 9  1 4
w soboty, niedziele 9.30  13.

Koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży: komputerowe,

szachowe,

plastyczne, wokalnoinstrumentalne,
taniec nowoczesny, taniec
towarzyski, rękodzieło artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie,
akrobatyka  zajęcia odbywają się po południu.
kurs j. angielskiego dla dorosłych  czwartek godz. 17.00  sala nr 8

aerobic (gimnastyka lecznicza)

 poniedziałki i czwartki
godz. 19.0020.00, sala nr 7

Dziedziniec przy kościele p.w. Św. Klemensa,
 od poniedziałku do soboty
 niedziele

8.00  12.00 i 17.00  19.00
7.00  13.00 i 17.00  19.00

Zw. Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
"  poniedziałek 10.0012.00 sala nr 17

Stow. Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
I i III wtorek miesiąca  10.0012.00 sala nr 2

ul. 3 Maja 68, tel. 8542996.
Ekspozycja prac wybitnych polskich twórców: P. Stellera,
J. Wałacha, S. Jaworskiego, L. Konarzewskiego, M. Siary, Z. Jóźwika
i innych.
Kolekcja medali: poczet królów i książąt polskich, dzieje oręża
polskiego, medale z dziedziny kultury i sztuki.

Starodruki, kolekcja 3,5 tysiąca exlibrisow, druki bibliofilskie
i unikatowe. Cenny zbiór książek  Cieszyniana (możliwość
korzystania ze zbiorów przez uczniów i studentów).
Walka o niepodległość w czasie II wojny światowej: Polskie Państwo

Związek Inwalidów Wojennych RP i Związek Byłych Więźniów
Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych 
czwartek 10.0012.00 s. nr 2

Polski Komitet Opieki Społecznej Zarząd w Ustroniu
 środa 10.0012.00 sala nr 2

Światowy Związek Żołnierzy AK  piątek 10.0012.00
Estrada Ludowa Czantoria i Mała Czantoria  wtorek 17.3020.00
Zespół Wokalny „Ustroń"  wtorek 18.0020.00
Rynek 2, tel. 8542653,

 od poniedziałku do piątku 8.30  17.00

Podziemne, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, Żołnierze Września
1939 r., Wojsko Polskie na Wschodzie i martyrologia mieszkańców
Ustronia. (Zapraszamy nauczycieli i uczniów na ciekawe lekcje historii)
WYSTAWY CZASOWE styczeń  kwiecień 2006

sobota 8.30 13.00
ul. Sanatoryjna 7, 8542025  od poniedziałku do piątku 8.45  16.(X)
 sobota 8.45  13.00

EKSPRESJA
DREWNA
 wystawa rzeźb w drewnie prof. Jerzego
Fobera oraz studentów Katedry Rzeźby Instytutu Sztuki Uniwersytetu
Śląskiego w Cieszynie Łukasza Jędrzejczyka, Anny Kubczyk i Anety
Mrzygłód.
CAŁY TEN JAZZ  fotografia, Jerzy Pustelnik  Cieszyńskie Towarzy
stwo Fotograficzne.
EKSLIBRIS
MUZYCZNY
 różne techniki, dwudziestu autorów z róż
nych krajów.

ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 8542413; 8543413.
Rynek 4, tel. 8543483; kom. 604558321; z ERY: darmowy 986

Z cyklu „Twórcza obecność Polaków na Zaolziu":
Plakat teatralny SCENY POLSKIEJ  jedynego zawodowego teatru
polskiego za granicą.
AKWAFORTA
 Bronisław Liberda
KLUB PROPOZYCJI  klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi

ludźmi; LATAJĄCA AKADEMIA SZTUK  warsztaty artystyczne
dla dzieci i młodzieży; OPOWIEŚCI NIESŁYCHANE  cykl spo
tkań etnograficznych.

Oddział czynny:
od środy do niedzieli w godz. 1116

B&K Heczkowie  ul. Błaszczyka 19, tel. 85411 00. Galeria czynna cały czas.
ul. Sanatoryjna 7, tel. 8543534 wew. 488.
Galeria czynna:

od poniedziałku do piątku 9  16, w soboty 9  1 3 .

Rynek 3A, tel. 8545458, email bpiwa@polbox.com
Biuro i galeria czynne: od poniedziałku do niedzieli od 10.00 do 17.00.
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14
Ustroń, ul. Rvnek 4 (byłe liceum koło ZUS)
 czwartek od 17.30
wtorek od 17.30
 w pozostałe dni od 17.00
Telefon: 8541984, tel. kontaktowy: 0 601 516 854.
Pierwsze kroki na koniec zimy.

23 marca 2006 r.

Fot. W. Suchta
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KULTURA
23.3
23.3
25.3
26.3
28.3

godz. 12.00 Przegląd Amatorskich Zespołów Arty
czwartek stycznych i Solistów
MDK „Prażakówka"sala
widowiskowa
godz. 17.00 „ O Ustroniu; o jego początkach i jeszcze
czwartek

o monografii" spotkanie z prof. Idzim Panicem

godz.20.00
sobota
godz. 16.00
niedziela
godz. 15.00
wtorek

Muzeum Ustrońskie
Koncert Jarosława Śmietany
MDK „Praiakówka" sala widowiskowa
Koncert Pieśni Pasyjnej
Kościół pw św. Klemensa
Giełda szkół ponadgimnazjalnych
MDK „Praiakówka" sala widowiskowa

KINO
Zima ...

Fot. W. Suchta
Ericson K7()()i  kupię,
tel. 512464503.

OGŁOSZENIA DROBNE
„U Marusia", ul. Grażyńskiego 27,
teł. 8544997. Bankiety, domowa
kuchnia. Zapraszamy.

Wynajmę połowę domu w centrum
Ustronia. Tel. 0511418693.
Francuski, korepetycje,
tel. 604619818.

H ą j d u s z o b o s z l o  tani pensjonat
(z przewozem lub własny dojazd).
Rezerwacja: 0338544260.

Do wynajęcia pomieszczenia biu
rowe  25 m2  Górki Wielkie przy
drodze SkoczówBrenna.
tel. 0604491640.

Kupimy stare radia sprzed 1960
roku. Tel. 0887025886.
ANGIELSKI DLA WYJEŻDŻA
JĄCYCH  intensywne kursy 3
miesięczne, tylko 11 zł za lekcję!
Już od 15 marca! CE LIBRA. tel.
0338545628. Zapisy już trwają!

„GEOPOMIAR"

Kupimy stare monety, żetony, mo
nety zastępcze, banknoty, znaczki,
pocztówki z końmi  polskie i za
graniczne. Tel. 0887025886.

DYŻURY APTEK
2123.3
2426.3
2729.3
30.31.4

 apteka
apteka
apteka
 apteka

Elba,
111,
Centnim,
Pod Najadą,

ul.
ul.
ul.
ul.

Cieszyńska 2,
Skoczowskal 11,
Daszyńskiego 8,
1 Maja 13,

tel.
tel.
tel.
tel.

(JSiWN«SKA

USŁUGI

GEODEZYJNOKARTOGRA
FICZNE, Górki Wielkie, ul.Spół
dzielcza L 0338522295.

Sprzedam Renault Megane 2000,
pełne wyposażenie,
tel. 033854 26 93.

1723.3 godz. 18.15 TYLKO MNIE KOCHAJ
komedia romantyczna, Polska, od 15 lat
1723.3 godz. 18.15 TYLKO MNIE KOCHAJ
komedia romantyczna, Polska, od 15 lat
2430.3 godz. 18.15 JAK W NIEBIE
komedia romantyczna, Szwecja, od 15 lat
2430.3 godz. 20.30 ANDERWORLD:EVOLUTIONS
horror, USA, od 15 lat

8542102
8542489
8545776
8542459

Stok slalomowy na Poniwcu zdobywa sobie renomę. Dowo
dem rozgrywane na nim zawody najwyższej rangi w kraju. 11 i
12 marca właśnie na Poniwcu odbyły się Mistrzostwa
Polski
w Skibobach w kategorii juniorów i seniorów.
Po opublikowaniu przez „Politykę" projektów podziału ad
ministracyjnego
kraju, możemy mieć już prawie pewność, że
Ustroń i powiat cieszyński znajdą się w województwie
katowic
kim. Stanie się tak w każdym przypadku, a więc przy podziale na
12, 17 czy 25 województw. W ogóle nie planuje się pozostawie
nia województwa bielskiego. Przypomnijmy, że większość samo
rządów naszego województwa, w tym Rada Miasta Ustronia,
opowiedziała się za pozostawieniem bielskiego w przyszłym po
dziale
administracyjnym.
Janina Gazda opowiadała w Oddziale Muzeum o swojej pod
róży dookoła świata. Wspominała m.in. o Chinach: Nie bardziej
zachęcający do odwiedzin jest sklep rzezniczy składający się
Z misek z karaluchami, glistami i
W myśl zasady, że im
świeższe tym lepsze, zwierzątka sprzedaje się żywe. Pani Janina
miała jeszcze potem przyjemność być gościem na przyjęciu, gdzie
podawano te smakołyki.  Musiałam dużo gadać, żeby mało zjeść
 mówiła.  Na koniec uczty koniecznie trzeba było bekać.
Absolwentom nie przysługuje od 1 marca zasiłek dla bezro
botnych, mogą natomiast na specjalnych warunkach
korzystać
z. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Są to m.in.: po
życzka na uruchomienie indywidualnej działalności
gospodar
czej I...], szkolenia, udział w stażach
zawodowych.

i ^ n
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czy lato, zawsze to samo.
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Najsilniej w tym roku wiatr w Ustroniu wiał 18 lutego o godz.
23, a jego prędkość wynosiła 23 m/s. Dowiedzieliśmy się tego
w prowadzonej od ponad miesiąca, w budynku dyrekcji Szpita
la Uzdrowiskowego,
automatycznej stacji monitoringu
zanie
czyszczeń powierza. Oprócz siły i kierunku wiatru mierzone są
tam cztery zanieczyszczenia gazowe: ozon, tlenek azotu, dwutle
nek siarki i dwutlenek węgla oraz dokonuje się automatycznych
pomiarów ilości pyłu zawieszonego.
(mn)
23 marca 2006 r.

Spotkanie u burmistrza. Od lewej stoją: J. Śliwka, I. Szarzeć, P. Śliwka, G. Winiarska, Cz. Matuszyń
ski, A. Nowiński.
Fot. W. Suchta

MISTRZ
U BURMISTRZA
17 marca w Urzędzie Miasta honorowa
no Piotra Śliwkę, mistrza Polski w biegach
na nartach na 50 km. Burmistrz Ireneusz
Szarzeć wręczył biegaczowi puchar z dc
dykacjąod mieszkańców Ustronia. Byli też
z upominkiem przedstawiciele Stowarzysze
nia Promocji i Rozwoju Ustronia Czesław
Matuszyński i Andrzej Nowiński. Graży
na Winiarska wręczyła prezent od ustroń
skich sportowców. Podczas spotkania spo
ro rozmawiano o sportach zimowych, a że
z P. Śliwka był jego ojciec Jan Śliwka, mó
wiono także o wypadkach na stokach. Za
pytany o syna J. Śliwka stwierdził, że ni
gdy nie było problemu z jego treningami.
Poza tym sporo wyjazdów, obozy, co dla
młodego człowieka może być atrakcyjne.
Jednak to ciężka harówka. Śliwkowie z Po
lany to sportowa rodzina. Siostra Piotra
Daria, jest narciarką, brat Grzegorz był
skoczkiem, członkiem kadry, startował
w Pucharze Świata. Na razie Grzegorz nie
skacze, choć jak zdradza brat jeszcze zamie
rza stanąć na rozbiegu. P. Śliwka w Jaku
szycach startował piąty raz. Dwukrotnie
biegu nie ukończył, przed rokiem był I 1 a
czwarty z Polaków, dwa lata temu 15 i rów
nież czwarty z Polaków. W tym roku naj
większy sukcesdrugie miejsce w klasyfi
kacji generalnej, a jako że uległ tylko Cze
chowi, był najlepszym z Polaków i tym sa
mym zdobył tytuł mistrza Polski. Po uro
czystości poprosiłem P. Śliwkę o rozmowę:
Jak pan ocenia tegoroczny bieg w Jaku
szycach?
Pierwsze trzydzieści kilometrów na pewno
ciężkie, natomiast ostatnie dwadzieścia ki
lometrów łatwiejsze z niewielkimi podbie
gami. Tam właśnie zaczęła się rywalizacja,
Czesi próbowali uciekać. Na pewno lepiej
mi się biegło niż przed rokiem, ale był to
ciężki bieg, co widać po czasach. W tym
roku biegliśmy 2.47. w ubiegłym około 2,5
godziny. W tym roku ciężkie warunki, sy
pał śnieg, trasa nieprzetarta. Przeciwnicy
dość mocni. Kilku dobrych biegaczy
z Czech, Niemiec.
Jak wygląda pana start. Z jakiego serw i
su pan korzysta?
Sam przygotowuję narty. Jedynie pod sto
py trener.
23 marca 2006 r.

Ilu wystartowało z waszego klubu.
Z AZS Katowice dziewięciu biegaczy.
Obecnie kończy pan studia i co zamierza
pan robić dalej?
Być może po studiach dalej będę reprezen
tował AZS. Chciałbym zakwalifikować się
na Uniwersjadę, a jest przepis że w Uniwer
sjadzie można startować jeszcze dwa lata
po skończeniu studiów, ale trzeba być
w klubie akademickim. Może w przyszłym
roku zostanie poszerzona kadra biegaczy.
W tym roku nie byłem w kadrze, nie treno
wałem tak dużo, a sezon miałem udany.
Tymczasem dwa medale olimpi jskie przy
wieźli ludzie z nartami biegowymi.
Przy czym biathloniści mają wicie lepsze
warunki niż narciarze z PZN. Mają kilka kadr.
jeżdżą na zawody.
Ilu biegaczy powinna liczyć kadra?
Przynajmniej tylu, żeby można startować
w sztafecie, czyli sześciu biegaczy.
Przed nami lato. Jak ważne są letnie przy
gotowania?
Bardzo ważne. Praktycznie główny trening
odbywa się w lecie i na początku zimy. Po
tem już się startuje.

Można się przetrenować?
Dotyczy to zawodników młodszych, gdy
organizm się rozwija. U starszego zawodni
ka wszystko zależy od pracy.
Jaki profil studiów pan wybrał?
Robię profil trenerski biegów narciarskich.
A jest w kraju zapotrzebowanie na trene
rów?
Jest. Na pewno mam kwalifikacje. Coś się pró
buje robić w kierunku rozwoju biegów. Po
trzebny jest sprzęt i pieniądze na szkolenie.
Od którego roku życia szkoli się biega
czy?
Najpierw są to zajęcia ogólnorozwojowe,
trochę techniki biegu, tak by w później
szych latach zawodnik był dobrze ukształ
towany. Gdy nabędzie się złych nawyków,
trudno to wyeliminować. Dlatego o dobrą
technikę trzeba dbać od początku. Do bie
gania początkowego trasy można wytyczyć
nawet w Ustroniu.
Dawniej biegi narciarskie należały do tań
szych dyscyplin. Czy tak jest nadal?
Na pewno kosztuje sprzęt, wyjazdy, przy
gotowania, smary. Zwykłe smary nie są dro
gie, ale jak się chce wygrywać potrzebne
są proszki, mydełka, a potrafią one koszto
wać i 500 zł. Starcza to na 12 par nart.
Ma w Ustroniu powstać szkółka biegów
narciarskich. W planach pan z bratem
macie się zająć trenowaniem. W jakim
wieku dzieci można przyjąć?
Aby poważnie trenować, dziecko musi mieć
poniżej dziesięciu lat. Ja biegi zacząłem tre
nować gdy miałem 12 lat. Wcześniej treno
wałem dwubój i biegałem tylko łyżwą.
A teraz lepiej biegam stylem klasycznym.
Od początku można szkoleniem objąć oko
ło dwudziestu biegaczy, bo wiadomo, że
część się z czasem wykruszy.
Bieganie nie jest sportem zachęcającym.
Z daleka widać, że pachnie to ciężką pra
cą. Nie na wyciągu, ale na własnych no
gach.
Ale gdy się połknie bakcyla biegów, to jest
przyjemność.
I wysiłek daje przyjemność?
Jak się wygrywa.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta

Bracia Grzegorz i Piotr Śliwkowie na biegowym treningu.

Fot. W. Suchta
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Witejcie ludeczkowie

Narty w końcu można odnieść.

Fot. W. Suchta

DLA TYTANÓW
12 marca br TRS „Siła" zorganizowało: Narciarski Bieg Do
okoła Doliny Wisły na dystansie 77 km. z cyklu: „Tylko dla
Tytanów, Gigantów, Herosów" o tytuł: „ Człowieka z Tytanu 2006
roku" 3 x 77 km Dookoła Doliny Wisły Trasą: Ustroń Zdrój 
Czantoria  Stożek Kubalonka  Barania Góra  Salmopol  Trzy
Kopce Wiślańskie  Orłowa  Równica  Ustroń Zdrój.
Wystartowałę sześciu narciarzy. Najszybciej pokonał trasę 30
letni Sławomir Sliż z Goleszowa, który biegł 11 godzin 19 minut. Za
nim na metę przybiegli: 36lctni Maciej Pońc z Cieszyna i 35lctni
Łukasz Wajdzik ze Skoczowa w czasie 11 godzin 48 minut.Dwaj
biegacze narciarscy z Krakowa Jan Gracjasz i Zenon Krzysztonek
potrzebowali na pokonanie trasy 16 godzin 28 minut i przybiegli
na metę po ciemku, o godzinie 22.30. Szósty uczestnik biegu 57
letni Andrzej Georg z Ustronia dobiegł do Przełeczy Kubalonka
i przez Kozińce  Wisłę wrócił do Ustronia, pokonując 52 km.
Warunki na trasie biegu były trudne z uwagi na dużą pokrywę
śniegową i nieprzetarte szlaki. Organizatorzy biegu zachęcają nar
ciarzy biegaczy do wykorzystania dobrych warunków śniegowych
i start w Biegu Dookoła Doliny Wisły na dystansie 77 km w na
stępne weekendy. Zgłoszenia i bliższe informacje:
Andrzej Georg, tel. 033 854 35 07,0889 687 154.
P O Z I O M O : 1) autor „Nany", 4) pociecha dziadka, 6) skład
nik hemoglobiny, 8) dolna kończyna, 9) niemiecki „koniec",
10) imię męskie, 11) świadectwo techniczne, 12) świeża wia
domość, 13) kanadyjska metropolia, 14) część wyścigu, 15)
ziołowa wódka, 16) jubileusz małżeński, 17) waga opakowa
nia, 18) imię męskie, 19) bajkowe leśne skrzaty, 20) rakieta
świetlna.
P I O N O W O : 1) pyry, kartofle, 2) niby lotnisko, 3) ustrońska
firma, 4) tam naprawy i remonty, 5) ozdoba ogrodu, 6) rodzaj
ćwiczeń fizycznoduchowych, 7) kuzynka masła, I I ) grecka
bogini przeznaczenia, 13) sztuka z ariami.

Rozglóndóm sie za wiosnom, bo już mi ta dłógo zima do cna
łobmierzła. Tak by mi sie chciało posiedzieć przed chałupom na
słoneczku, abo kaj poszpacyrować. Cieszyłabych sie przeca każ
dym kwiotkym, już sie ni mogym doczkać skoro kluczyki sie uko
ż.óm na miedzy, abo narcyzy w zogródce. A tu abo mróz, abo
wiater piździ, że ani sie nie chce wyńś z chałupy. Już. strzewiki
prziniósłach z piwnice, bo mi sie zdało, że jak kalyndarzowo
wiosna nastanie, to bydym chodziła w jakisi lekciejszej łoblycz
ce. Nale każtam! Trze ja fórt sie tropić i szmatłać po tych zlodo
waciałych chodnikach w hrubych manilach z watolinom i zimo
wych botkach, dyć mrozisko jeszcze dzierży i ani myśli popuścić.
Moja siostra dycki robi gościnę, bo dewatnostego marca łob
chodzi urodziny, a do tego szwagier mo miano, dyć je Jozefa. Jo
móm wielkóm zogródke kole chałupy, tóż kożdego roku wczas na
wiosnę już. tam rosnóm narcyzy, krokusy, abo aspóń przebiśnie
gi. A latoś móm jeszcze pół metra śniega w zogródce, bo go moc
Z dachu spadło i muszym se poczkać aż to wy taje, a dyć fórt nowy
śniyg dosypuje. Ni ma już czym liajczyć w piecu, choć szporowa
li my całóm zimę. Nale też sie to czuło, bo dycki my mieli poniżyj
dwacet stopni. Jo w nocy w kopytkach lygowała, a ponikiedy
jeszcze mie łoziómbało w szłapy, a już za dnia, to tela tych lon
tów łoblykałach na siebie jako Pawliczek (kiery go jeszcze pa
miynto?)
Je żech też pozwano na gościnę do kamratki, co łodprawio
sześdziesióntke, tóż sie radujym, że kansik wyńdym miyndzy lu
dzi, bo ponikiedy już. bych po ścianach chodziła  tak żech je zło
na te zimę. Tóż byle do wiosny, jyno ni taki kalyndarzowej, ale
prowdziwej.
Hela

Nie wszystkim śnieg się znudził.

KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

Fot. W. Suchta

KRZYŻÓWKA
30 zł 30 zł

Rozwiązanie krzyżówki powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze
kujemy do 3 kwietnia 2006 roku.

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 10
ZIMA TYLKO DO GRZEGORZA
Nagrodę 30 zł

i upominek od „Ustronianki" o t r z y m u j e

BOŻENA JUROSZEK z Goleszowa, ul. Obrzeżna II.
Zapraszamy do redakcji.
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