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ZOSTAJE  WIECZÓR 
Rozmowa  z Jarosławem  Kubalą 

dyrektorem  hotelu  Tulipan 

W lipcu Tulipan gościł motocyklistów. Jak tu trafili ? 
To mój osobisty kontakt. Też jeżdżę na motocyklu. Z organizato
rem zlotu Tomkiem Nowakiem znam się od dwudziestu lat. Szcze
rze mówiąc  to trudna  impreza, a z drugiej strony  miasta  zabie
gają o jej organizację. 
Co trudnego jest w takim zlocie? 
Ilość przyjeżdżających. Logistycznie było dość trudne rozmiesz
czenie gości, a poza tym motocykliści  to wolni  ludzie. Dla pra
cowników  domu  czasami jest  to  trudne. To nie  są  standardowi 
goście  przychodzący  na  śniadanko,  ale  dla  nas,  dla  obsługi  są 
dość uciążliwi. A ilość osób jest tak duża, że nawet jak nic się nie 
dzieje, to człowiek się męczy. 
Pan też jeździ na hondzie gold wing? 
Nie, więc w zlotach  nie uczestniczę. Nawet  podobne hondy  nie 
są wpuszczane na zlot. 
Kt o przygotował przejazdy  motocyklistów  przez  Ustroń? 
To wszystko załatwiał organizator dużo czasu wcześniej. Był to 
zlot międzynarodowy. Terminy zlotów w poszczególnych krajach 
są tak dobrane, że niektórzy wyjeżdżają z domu w marcu  i wra
cają jesienią.  Do nas przyjechali  z Czech,  z Ustronia  do  Danii, 
Belgii itd. Jeżeli ktoś tylko ma czas i pieniądze, to jeździ. Wszystko 
funkcjonuje na  zasadzie  prężnej  federacji. Co  roku  w  każdym 
kraju federacji jest urządzany zlot, a poza tym w Polsce jest jesz
cze rozpoczęcie  i zakończenie sezonu, ale to już  tylko dla  Pola
ków. Przed rokiem jesienią u nas odbyło się zamknięcie  sezonu. 
Jak motocykliści odebrali  Ustroń? 
Świetnie. Bardzo się im podobały góry, położenie naszego ośrod
ka, w dole płynąca Wisła. 
Czy dla motocyklistów  przegotowuje się specjalne  menu? 
Przede wszystkim jedzą dużo mięcha, a my przygotowaliśmy po
trawy beskidzkie, które też smakowały. Jedli kapustę, kity, itp. 
Czy jest szansa  na ponowne goszczenie  ich w Ustroniu? 
Raczej nie. Zazwyczaj w jednym  miejscu są tylko raz. To obie
rzyświaty,  ludzie o zacięciu  turystycznym. Nie wiem czy  to nie 
jest wymóg federacji, by dwa razy zlotu nie organizować w tym 
samym  miejscu. W tamtym  roku  byli  Zielonej Górze, dwa  lata 
temu Bieszczady, trzy  lata temu  Szczyrk. 
Czego wymagano od obsługi  domu? 
Terenu, zabezpieczenia  firmą ochroniarską, wyżywienia  i nocle
gów. Wyżywienie obejmowało również grillowanie na zewnątrz. 
Resztę wykonywali we własnym zakresie. 
Część uczestników przyjechała  parę dni wcześniej. 

(dok. na str. 2) 

PARKING  ZA  DARMO 
W dni targowe ulicą Brody trudno przejechać obok parkujących 

na  poboczu  samochodów.  Burmistrz  podjął  decyzję,  że 
w dni  targowe,  czyli  w poniedziałek  i w piątek  parking  miejski 
przed hotelem Równica będzie bezpłatny w godź. od 7.00 do 10.30. 

Wypa s  na Małej  Czantorii .  Fot . W.  Sucht a 

BJ BANK SPÓŁDZIELCZ Y W USTRONIU 

zawiadamia swoich Klientów i wszystkich zainteresowanych 

o zmianie siedziby  Banku. 

Od  24  lipca  2006  r. serdecznie zapraszamy do nowej  placówki 
na ulicę Daszyńskiego lOa w Ustroniu. 

Parking dla Klientów obok, z wjazdem od ulicy Daszyńskiego. 

Proponując korzystanie z naszych usług na bardzo dogodnych, 
konkurencyjnych i promocyjnych warunkach, 

zapewniamy profesjonalną i miłą obsługę. 

ZAPRASZAMY!!! 



ZOSTAJE  WIECZÓR 
(dok. ze str. 1) 

To właśnie ci, którzy jeżdżą ze zlotu na zlot. Skończył się w Cze
chach i zjawili się w Polsce. Zazwyczaj jest tak, że najpierw przy
jeżdżają w rejon zlotu. Też widziałem  ich na mieście, ale do nas 
nie zaglądali. Gdy zlot się zaczynał  13 lipca o 12.00, to za piętna
ście dwunasta stanęło ze sto motocykli  przed  szlabanem. 
Il e było w sumie  motocykli? 
305  i był  to rekord  na zlotach  w Polsce.  Do tej pory  rekordowy 
był Szczyrk   286 maszyn. W innych  krajach bywa  i do tysiąca 
motocykli. Chyba z racji naszych nie najlepszych dróg, do Polski 
przyjeżdża ich mniej. W Czechach jest zawsze około 600 moto
cykli. Z czegoś ta różnica  wynika. 
Motocykliści wypełnili  hotel  na kilk a dni, a żyć trzeba  dalej. 
Jak przebiega  ten upalny  sezon? 
Lipiec  dobrze  się  nam  ułożył.  Sierpień,  powiem  szczerze,  tak 
sobie, a od września znowu będą goście z Niemiec. 
Czy piękna pogoda sprawia, że trafi a do Tulipana  więcej   in
dywidualnych  gości? 
Szczególnie widać to w weekendy. W poprzedni weekend  mieli
śmy  najwięcej gości  indywidualnych.  Głównie  są  to  goście  ze 
Śląska. Zawsze zabiega się o gości  indywidualnych, a jest kłopot 
ze  ściągnięciem  ich  do  piramid.  Żyjemy jednak  z  konferencji, 
szkoleń, grup zorganizowanych.  Wakacje to zazwyczaj  martwy 
sezon. Goście indywidualni wolą małe, kameralne hoteliki. Poza 
tym  pensjonaty  przebijają  nas  cenowo.  Szukanie  docelowego 
klienta  to temat morze.  Bogaci jeżdżą  zagranicę  lub do  drogich 
hoteli, a ludzie nie mający pieniędzy, szukają tanich kwater. Naj
gorzej trafić do klientów ze środka, a to są nasi goście. Typowe 
wczasy w hotelach naszego typu sporo kosztują, bo my musimy 
się utrzymać. Koszty utrzymania piramidy są gigantyczne. 

J. Kubala .  Fot . W.  Sucht a 

Dochodzą  remonty. 
To nasz koszmar.  Piramidy  są starymi  obiektami,  technologicz
nie potkniętymi, że tak to ładnie nazwę. Ogrzewanie,  szczelność 
okien,  brak  możliwości  zastosowania  urządzeń  energooszczęd
nych.  Wszystko jak  za  króla  Ćwieka.  Zużycie  energii  jest  trzy 
razy większe niż mogłoby być, gdyby było nowoczesne. Nad trze
ma czwartymi  pokoi jest dach, który praktycznie nie jest  docie
plony.  Zapewne  wszystko  da  się  zrobić,  tylko  jakie  to  koszty. 
W tej chwili  mamy  prawie  70% pokoi  wyremontowanych.  Ale 
już  remont  kotłowni  to  ogromne  pieniądze  i  tyle  nie  jesteśmy 
w stanie zarobić. 
Piramidy na Zawodziu nie będące sanatoriami nastawiają się 
na  turystyk ę  konferencyjną,  tymczasem  nie  ma w  Ustroniu 
hali konferencyjnej  z prawdziwego  zdarzenia. 
Każda piramida  ma salę najwyżej na 200 osób, a przydałaby  się 
na  1000. Wtedy  można połączyć wysiłek  kilku  piramid  i zrobić 
imprezę wielką. 
Jak zapytam na co pana klienci narzekają, to powie pan, że na 
drogi. Ale na co jeszcze? 
Bardzo chwalą obsługę i ludzi w Ustroniu. Sam jestem z Bielska
Białej, wcześniej pracowałem w koncernach zachodnich. Gdy za
cząłem tu pracować  i zetknąłem się z serdecznością  i pracowito
ścią ludzi w Ustroniu, byłem zaskoczony. Goście też tak to odbie
rają. Chwalą  zaangażowanie  ludzi  w  to co  robią.  Ganią  czasem 
standard pokoi niewyremontowanych. Jest jedna powtarzająca się 
uwaga. Chodzi o to, że po godz. 21 Ustroń zamiera. 
Może dlatego, że większość gości to kuracjusze. Gdyby opłaca
ło się prowadzić jakąś działalność po 21, to na pewno ktoś by 
na tym zarabiał. 
Pewnie tak. Ale co drugi klient narzeka, że wieczorem tu się nic nie 
dzieje. Może organizować jakieś imprezy masowe. Są goście szu
kający spokoju  i śpiewu  ptaków. Jednak  standardowy  gość  chce 
się bawić wieczorem, więc wsiada w auto i jedzie poza Ustroń. 
To co powinno  powstać? 
Może powinna być szersza sfera usług gastronomicznych? Nie ma 
dyskoteki, nie ma gdzie potańczyć. Trzeba lepiej wykorzystać am
fiteatr. Dobra byłaby duża impreza ze znanymi  wykonawcami. 
Jak się panu pracuje w  Ustroniu? 
Jak już  mówiłem.  Z  Ustronia  do  Bielska jest  30 km, czyli  rzut 
beretem,  a zupełnie  inni  ludzie,  inne  podejście do pracy  i obo
wiązków. Przy  tym  nie odczuwa  się tak  tempa, konkurencji. To 
na pierwszy  rzut oka uderzające. 
A kontakty z władzami  miasta? 
Myślę, że burmistrz robi co do niego należy  i wszystko jest OK, 
poza  tym,  że wieczorem  miasto  też  powinno  żyć. Na  zlot  gold 
wing przyszło wielu  ludzi na rynek. Potem dzwonili z podzięko
waniami. A przecież było trochę huku. To najlepszy dowód na to, 
że jest niedosyt  imprez. Może nie wszystkie imprezy są rozrekla
mowane.  Świetnie oceniany jest  Leśny  Park Niespodzianek,  lo
kale na Równicy, park  linowy. W ciągu dnia jest  co robić,  tylko 
zostaje wieczór. Wtedy można jedynie zjeść kolację i iść spać. 
Między  Tulipanem  a  Magnolią  stoi  ruina  Maciejki .  Jak  na 
ruin ę reagują  goście? 
Przeszkadza, ale co z tym  zrobimy? 
Dziękuję za rozmowę.  Rozmawiał: Wojsław  Suchta 

W starym parku okalającym 
Muzeum  Zofii  KossakŚzat
kowskiej w Górkach  Małych, 
stoi  pomnik  pisarki,  autorki 
powieści  „Pożoga". 

Ekspozycja  muzealna  po
wstaje  na  terenie  zamku 
w Dzięgielowie. Ten  zabytko
wy obiekt, będący znowu wła
snością prywatną, wybudowa
ny został pod  koniec XV wie
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ku. Obecny  stan pochodzi  z II 
połowy  XIX  wieku,  kiedy  to 
zamek  odbudowano  po  tym, 
jak strawił go pożar. 

Ochotnicza  Straż  Pożarna 
w Istebnej za niedługo  obcho
dzić będzie jubileusz  115lecia 
istnienia.  Należy  do  najstar
szych jednostek w cieszyńskim 
regionie,  który  słynie  z  boga
tych  tradycji  pożarniczych. 
Góralską  „ogniową"  założył 
ks. Henryk Skupin. 

Cieszyński  magistrat  miał 
obowiązek zapewnienia  wody 
skazanym obywatelom za „nie
godne czyny", którzy siedzieli 

w areszcie w podziemiach  ra
tusza. Obecnie znajdują się tam 
magazyny Urzędu Miejskiego. 

W przyszłym  roku minie 80 
lat od uruchomienia  pierwszej 
lini i  autobusowej  przez  Jana 
Molina.  Linia  ta  łączyła  Cie
szyn z Wisłą. 

Wiadukt  kolejowy  w  Wiśle 
Głębcach  stanął  ponad  70  lat 
temu.  Inwestycja  prowadzona 
w górskim terenie była bardzo 
skomplikowana. Budowa trwa
ła  trzy  lata.  Wiadukt  ma  120 
metrów długości oraz 7 charak
terystycznych  łukowych  przę
seł. Największe z nich mają po 

25 metrów wysokości. Pociągi 
kursują tędy od  1933 roku 

Wioska  Wilamowice  ma  za 
sąsiadów  Skoczów,  Między
świeć,  Iskrzyczyn  i Simoradz. 
W samej wiosce są przysiółki: 
Jankowice, Wróblowice, Pust
ki,  Łąka  Miotłowska,  Za  La
sem. 

Teresa  Łączyńska  i  Grupa 
Śpiewacza „Gronie" otrzymają 
w  tym  roku  Nagrody  Miasta 
Wisły  w  dziedzinie  kultury. 
Złotą Statuetką „Źródeł Wisły" 
uhonorowany  zostanie  pisarz 
Jerzy  Pilch,  wywodzący  się 
spod Baraniej Góry.  (nik ) 

3  sierpnia  2006  r. 



KRONIKA  MIEJSKA 
SERDECZNE ŻYCZENI A DLA JUBILATÓW : 

Helena  Białoń  lat 85 
Karol Chrapek  lat 85 
Helena Glajc  lat 90 
Elżbieta Gogółka  lat 93 
Stefania Hofman  lat 90 
Eugenia Maciejczek  lat 85 
Gerda Martynek  lat 80 
Anna  Podżorska  lat 85 
Anna Raszka  lat 80 
Stefania Szafarz  lat 85 
Zdzisława Szcześniewska  lat 85 
Jadwiga Szkaradnik  lat 97 
Blanka Sztwiertnia  lat 80 
Wikto r  Wantuła  lat 96 

ul. Źródlana 56 
ul. Wiejska 30 
ul. Harbutowicka 71 
ul. Kościelna 7 
os. Manhatan  7/38 
ul. Grażyny 6 
os. Cieszyńskie  1/10 
ul. Daszyńsiego 34 
ul. Cieszyńska 48 
ul. Słoneczna  10 
os. Cieszyńskie  1/24 
ul. Wiślańska 7 
ul. Fabryczna 22c 
ul. P. Stellera 7 

CHWASTY  NA  DZIAŁKAC H 
Otrzymaliśmy  list w którym  autor  pisze:  Będąc  na  wczasach 

w Ustroniu miałem  okazją spacerować  ulicą Sosnową  gdzie  zo
baczyłem  na jednej  działce  „  Ogród Moich Marzeń ".  Zwiedzając 
Ustroń  nigdzie  nie  spotkałem  tak  zachwaszczonej  działki.  [...] 
Dziwię  się  tylko  Urzędowi  Miasta  i Straży  Miejskiej,  że  nie  po
wodują  likwidacji  tych chwastów,  co nie przynosi  uroku  Miastu 
Ustroń. W nowo uchwalonym Regulaminie porządkowym nie ma 
zapisu  o obowiązku wykaszania  przerostów.  Strażnicy  Miejscy 
mogą jedynie  prosić właścicieli  posesji  o zlikwidowanie  chwa
stów.  Pisma  z  takimi  prośbami  wysyła  także  Urząd  Miasta,  ale 
sprawę utrudnia fakt, że właściciele często mieszkają poza Ustro
niem, nawet na drugim  końcu  Polski. W Regulaminie jest  zapis 
o  zachowaniu  porządku  i jeśli  na  działce  panuje  bałagan  straż 
miejska nie prosi, ale nakazuje posprzątanie.  (mn) 

Zachwaszczon a  działka .  Fot . Janus z  Polański ,  Koronow o 

CI , KTÓRZ Y OD NAS ODESZLI : 
Janina  Motyk a  lat 57  ul. Kluczyków  13 
Halina Mikuł a  lat 83  ul. Świerkowa 42 
Janusz Porębski  lat 70  os. Manhatan  10/64 

KRONIKA  POLICYJNA 

24.7.2006  r. 
Około  godz.  18 ulicą  Grażyńskie
go jechał  z dużą prędkością  skuter. 
Prowadził  go  mieszkaniec  Ustro
nia.  Przecenił  jednak  swoje  umie
jętności  i wypadł  z drogi  na  zakrę
cie.  Wezwano  pogotowie,  które 
zabrało  motocyklistę  z  otwartym 
złamaniem  nogi  do  szpitala. 
25.7.2006  r. 
Zatrzymano  nietrzeźwego  rowe
rzystę  na  ul.  Domin ikańsk ie j. 
M ieszkan iec  Go leszowa  miał 
w  jednym  litrze  krwi  1,36  mg  al
koholu,  co  daje ok.  2,5  prom. 
25.7.2006  r. 
Pięć minut  później zatrzymano  na 
ul. Daszyńskiego  innego  nietrzeź
wego  rowerzystę,  m ieszkańca 
Ustronia.  Badanie  wykazało  0,33 
i  0,34  mg/l. 
25.7.2006  r. 
O godz. 6.30 zgłoszenie o  kradzie
ży  ubrań  z balkonu  domu  prywat
nego. Policjanci zatrzymali  spraw
czynię.  Jej wspólnik  uciekł. 
25.6.2006  r. 
O  godz.  16.10  na  skrzyżowaniu 
ulic  Katowickiej  II   z  Akacjową 
doszło  do  kolizji ,  bo  cieszyniak 
kierujący polonezem  truckiem  nie
ostrożnie  cofał.  Uszkodził  audi 
prowadzone przez mieszkańca  na
szego  miasta. 
26.7.2006  r. 
O  godz.  5.52  wypadek  na  ul.  Ka
towickiej.  Brały w nim udział  dwa 
samochody,  k i e r o w a ne  przez 
mieszkanki  naszego miasta:  volks
wagen  golf  i daewoo  matiz. 

26.7.2006  r. 
O  godz.  6.20  na  ul.  Katowickiej 
zatrzymano nietrzeźwego  motocy
klistę, mieszkańca Ustronia.  Bada
nie wykazało  0,59  i 0,60  mg/l. 
27.7.2006  r. 
Około godz. 21 kolizja na ul. Wan
tuły. Mieszkaniec  Ustronia  prowa
dzący  forda  escorta  nieprawidło
wo cofał i uszkodził peugeota  307, 
kierowanego  przez  warszawiaka. 
28.7.2006  r. 
O  godz.  12 w jednym  ze  sklepów 
przy  ul.  C ieszyńsk iej  z łodz iej 
ukradł  z  damskiej  torebki  portfel 
z  pieniędzmi  i  dowodem  osobi
stym. 
29.7.2006  r. 
0  godz.  10.10 na ul.  Skoczowskiej 
na  parkingu  jednego  ze  sklepów 
mieszkanka  Cisownicy  kierująca 
kia  nie  ustąpi ła  pierwszeństwa 
1 doprowadziła do kolizji z vw  gol
fem, kierowanym  przez  mieszkań
ca  Ustronia. 
29.7.2006  r. 
O godz. 22.35 na skrzyżowaniu  ul. 
Daszyńskiego z Grażyńskiego  ko
lizja. Mieszkanka  Ustronia,  kieru
jąca renault wymuszała  pierwszeń
stwo  i stuknęła  vw  passata,  kiero
wanego przez mieszkankę  Cieszy
na. 
30.7.2006  r. 
O  godz. 3.40 na ul. 3 Maja  zatrzy
mano  nietrzeźwego  rowerzystę, 
mieszkańca  Ustronia:  0,78  i  0,80 
mg/l. 
30.7.2006  r. 
Ok. godz. 21.30 zatrzymano  ustro
niaka, który w  stanie  nietrzeźwym 
kierował  rowerem:  1,30  mg/l. 

(mn ) 

STRAŻ  MIEJSKA 
24.7.2006  r. 
W  trakcie  kontroli  osób  handlują
cych  na  targowisku  sprawdzano 
przestrzeganie  regulaminu  i  prze
pisów  sanitarnych. 
25.7.2006  r. 
Kontrole  porządkowe  na  17 pose
sjach  przy  ul.  Sztwiertni  i  Stelle
ra. Sprawdzono  także  gospodarkę 
wodnościekową. 
25.7.2006  r. 
Na  jednym  z  nowo  powstałych 
osiedli  mieszkaniowych  przepro
wadzono  kontrolę  gospodarki  od
padami.  Nakazano  wywiezienie 
dużej  i lości  nag romadzonych 
śmieci, co zostało uczynione  jesz
cze  tego  samego  dnia. 

26.7.2006  r. 
Wspólny patrol z policją w  ramach 
programu  „Bezpieczne  Wakacje 
2006".  Funkcjonariusze  kontrolo
wali  zachowanie  kierowców,  ro
werzystów,  młodzieży  i  to,  czy 
małe  dzieci  są  pod  dobrą  opieką 
dorosłych. 
27.7.2006  r. 
Przeprowadzono  kontrolę  porząd
kową  posesji  w  Hermanicach. 
27.7.2006  r. 
Sprawdzano  umowy  i rachunki  za 
wywóz śmieci w punktach  handlo
wych  przy  ul.  Daszyńskiego. 
29.7.2006  r. 
Po  otrzymaniu  zgłoszenia  zabez
p ieczono  dużą  dz iu rę  w  na
wierzchni  ulicy  Leśnej  i  poinfor
mowano  o  szkodzie  odpowiednie 
służby.  (mn) 

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia,  złożone 
wieńce i kwiaty w ostatnim  pożegnaniu 

ś.p. Mari i  i Karol a  Łukoszów 

rodzinie, delegacjom, przyjaciołom, sąsiadom  i znajomym 

składa syn z żoną  i dziećmi 

Ustroń     Centrum 
ul.  3 Maja  44 
tel.  854  41  67 
pon.niedz.   6ae2300 

Ustroń    Hermanice 
ul.  Skoczowska  76 
tel.  854  76 24 
pon.sob. w 

tel.   851  39  63 
pon.niedz.   6*,23flC 
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Remon t  rozpoczęt o  od rozbiórk i  chodnika .  Fot . W. Sucht a 

P O  P O Ł O W I E 
Rozpoczął się remont  ul. 3 Maja. W jakim  stanie jest  ta droga 

powiatowa nie trzeba pisać, bo wszyscy o tym wiemy. Na remont 
mieszkańcy czekają od kilku  lat. W tym roku na wiosnę nie było 
już  co łatać  i władze  Ustronia  podjęły decyzję o  przeznaczeniu 
na  remont  ul.  3  Maja  pieniędzy  z  budżetu  miasta,  choć jest  to 
zadanie powiatu. Zawarto porozumienie, że powiat i miasto płacą 
za remont po połowie czyli  po 500.000 zł. 

Zaplanowano  remont od  ronda  przy  Banku  Śląskim do  końca 
stawu kajakowego. Jako że po przetargu pojawiły się oszczędno
ści, wyremontowany zostanie mostek na Młynówce na ul. 3 Maja. 
Zakres  robót  przy  remoncie  drogi  obejmuje  wymianę  starych 
chodników, krawężników, na drodze zaś nową podbudowę  i na
wierzchnię.  Ten  odcinek  ul.  3  Maja  posiada  kanalizację  desz
czową. Wykonawcą jest spółka  Drogi  i Mosty z BielskaBiałej. 

W związku z remontem czekają nas utrudnienia w ruchu  i ob
jazdy. Obecnie sporządzany jest projekt organizacji ruchu na czas 
remontu.  Inwestorem jest Powiatowy Zarząd Dróg.  (ws) 

STRAŻ  RATUJE  PSA 
Oddany przyjaciel psów postawił na nogi służby polskie  i cze

skie, żeby ratować umierającego jamnika. A zaczęło się wakacyj
nie. Wycieczka  udała się na szczyt Czantorii,  skąd przeszła  pod 
wieżę widokową,  leżącą już  za granicą.  I tam jeden  z  uczestni
ków zauważył psa, który jego zdaniem  był w stanie agonalnym. 
Po pomoc  zaczął dzwonić  ze  swojego  telefonu  komórkowego. 
W sumie wydzwonił  100 zł. W końcu udało mu się skontaktować 
z wojewódzkim  lekarzem weterynarii. Ten zadzwonił  do swojej 
koleżanki  na  szczeblu  powiatowym,  ale nie z powiatu  cieszyń
skiego.  Pani  lekarz dodzwoniła  się jednak do ustrońskiej  Straży 
Miejskiej, która przyjęła zgłoszenie. Żeby przyśpieszyć całą spra
wę,  bo  nie  wiadomo,  co  z jamnikiem,  strażnicy  powiadomili 
o  całym  zdarzeniu  Straż  Graniczną.  Pogranicznicy  byli  akurat 
w pobliżu. Patrol dotarł do psa, który  leżał nieruchomo  i wpraw
dzie  wyglądał jak  nieżywy,  ale  był  to jedynie  skutek  upału.  Po 
prostu odpoczywał. Strażnicy graniczni wezwali  policję czeską, 
która zabrała psa na komisariat.  Monik a  Niemiec 

Szkoła  Narciarska 

<AWE" 
wspólnie z  Mariol ą  Michalską 
zaprasza  dzieci  W wieku 58  lat 

na zajęcia  sportoworekreacyjne 
i naukę jazdy  na  nartach 

od  września. 
Informacj e pod nr. 0 601  931 846 

ZAGROŻENIE 
POŻAROWE 

Komenda  Powiatowa  Państwowej Straży  Pożarnej w Cieszy
nie oraz Wydział Spraw Obywatelskich  i Zarządzania  Kryzyso
wego Urzędu Miasta Ustroń informuje, że w związku z utrzymu
jącą  się  wysoką  temperaturą  i niską  wilgotnością  ściółki  leśnej 
i powierzchni pól uprawnych,  istnieje bardzo duże, realne zagro
żenie pożarowe na terenach  leśnych  i rolniczych. 

Z  uwagi  na  powyższe,  na  terenach  leśnych  naszego  powiatu 
wprowadzony został całkowity zakaz palenia ognisk  i używania 
ognia otwartego. Obowiązuje również zakaz wypalania  pozosta
łości  roślinnych na terenach  rolnych. 

Jak wynika ze statystyk  Państwowej Straży Pożarnej, najwię
cej pożarów  lasów oraz suchej ściółki  i traw następuje w okresie 
letnim, w wyniku nieostrożności osób dorosłych  i dzieci podczas 
posługiwania się ogniem otwartym na powierzchni ziemi ogniska 
technologiczne, rekreacyjne, wypalanie traw czy resztek pożniw
nych. 

W związku z powyższym,  Komenda  Powiatowa  Państwowej 
Straży Pożarnej w Cieszynie i tut. Wydział, apelują do mieszkań
ców Ustronia o zachowanie szczególnej ostrożności przy prowa
dzeniu prac polowych  związanych ze żniwami  oraz podczas  in
nych prac na terenach  leśnych, łąkach i torfowiskach. Wczasowi
cze,  kuracjusze  i turyści  proszeni  są  o zachowanie  ostrożności 
podczas wypoczynku na plażach rzeki Wisły, terenach śródleśnych 
i szlakach  turystycznych. 

Jednocześnie prosimy o zachowanie czujności i zgłaszanie służ
bom ratowniczym nawet najmniejszego zadymienia w terenie le
śnym lub na polach, jak również jakichkolwiek prób działań osób 
dorosłych  lub dzieci, niezgodnych z niniejszym  komunikatem. 

LETNIA  STOLICA 
REGIONU 

Wydawca  Dziennika  Zachodniego,  współpracując z  Oddzia
łem  Śląskim  Polskiej  Izby Turystyki  i Śląską Organizacją Tury
styczną  jest  organizatorem  Plebiscytu  Letnia  Stolica  Regionu 
2006, który trwa od 23 czerwca a zakończy się 12 września. Wszy
scy czytelnicy Dziennika mogą wziąć udział w  plebiscycie  i za
głosować  na miejscowość województwa  śląskiego  i zachodniej 
Małopolski,  która  ich zdaniem jest najbardziej interesującą pro
pozycją  na  lato. Wystarczy  przysłać  w terminie  poprawnie  wy
pełnioną dowolną  liczbę oryginalnych kuponów drukowanych na 
łamach  Dziennika  Zachodniego.  Równolegle  akcja  będzie  pro
wadzona  na  stronach  internetowych  serwisu  Naszemiasto  pod 
adresem http://slask.naszemiasto.pl/letnia_stolica gdzie internauta 
może  zagłosować  lub zgłosić  miejscowość  do plebiscytu.  Przy 
wyborze organizator i partnerzy plebiscytu będą uwzględniali kry
teria dodatkowe, m.in. ilość skategoryzowanych miejsc noclego
wych, warunki wypoczynku, gastronomię, ceny pobytu, atrakcje 
turystyczne, warunki sportoworekreacyjne, dojazdy, ilość miejsc 
parkingowych  itp. Finał plebiscytu  nastąpi w piątek  15 września 
2006 r., kiedy na łamach  Dziennika Zachodniego  zamieszczone 
zostaną ostateczne wyniki  głosowania. 

Za  najciekawsze  uzasadnienie  wyboru  trzy  osoby  otrzymają 
podwójne zaproszenie na weekend  w jednym  z beskidzkich  ku
rortów. Zwycięzca Plebiscytu na Letnią Stolicę Regionu otrzyma 
od  DZ okolicznościowy  certyfikat oraz  dyplom,  a także  prawo 
do tytułu  Letniej Stolicy  Regionu  2006 w tekstach  dotyczących 
zwycięskiej miejscowości zamieszczanych na łamach  Dziennika 
Zachodniego  do  końca  bieżącego  roku.  W części  internetowej 
zwycięzca otrzyma możliwość prezentacji własnego regionu wraz 
z materiałem zdjęciowym na stronach turystycznych serwisu na
szemiasto.pl.  (mn) 

l 

% 

www.ksarograf.com.pl 
bluroQkMrognf.com.pl 

KSEROKOPIARKI 
SPRZEDAŻSamWNAJBI 

V  Wykonujemy: 
Pieczątki  w 1 godz.   III 
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE 

WIZYTÓWKI 
LAMINOWANIE 
KSEROKOPIE 

wydruki cyfrow kolor I ozimobłtłi 
Ustroń, Ogrodowa 9a 

tel. 854 3640, tel/fax 851 3869 
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WIĘCEJ  PRACY 
Końcem czerwca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie 

zarejestrowanych  było  608  mieszkańców  Ustronia,  w  tym  292 
kobiety. To o  10 mniej niż miesiąc wcześniej.  87  mieszkańców 
naszego miasta pobierało zasiłki, w tym 48 kobiet. Liczba bezro
botnych  we  wszystkich  miastach  i  gminach  naszego  powiatu 
zmniejszyła  się. Zgodnie z ostatnimi  informacjami w  Cieszynie 
było  1.776  osób  bez  pracy,  w  tym  1.020  kobiet;  w  Skoczowie 
1.233, w tym 772 kobiety, w Goleszowie 631, w tym 355 kobiet, 
w Wiśle 581, w tym 273 kobiety 

Końcem  czerwca  w  powiecie  cieszyńskim  zarejestrowanych 
było  8.302  bezrobotnych.  To aż  o  328  osób  mniej  niż  końcem 
maja. W czerwcu  zarejestrowało  się  586  osób,  o  74  mniej  niż 
w maju. Wzrosła  liczba ofert z 248 w maju do 297 w  czerwcu. 
W czerwcu  podjęło jednak  pracę mniej o  122 osób niż w maju. 

Na  koniec  maja  stopa  bezrobocia  w  Polsce  wyniosła  16,5%; 
w województwie  śląskim  14,6%,  a w powiecie  cieszyńskim 
13,8%. Prognozowana  stopa bezrobocia  na koniec czerwca  wy
nosi  13,3%. 

MŁODZ I 
W czerwcu w ewidencji PUP było  1761 zarejestrowanych osób 

w wieku do 25 roku życia, w tym  1026 kobiet (o  106 osób mniej 
niż w maju). 223 osoby podjęły pracę (o  18 osób mniej niż przed 
miesiącem), w tym  3 osoby  zostały  zatrudnione  w ramach  prac 
interwencyjnych  i 2 osoby  zostały  zatrudnione  w  ramach  robót 
publicznych.  7 osób rozpoczęło szkolenia a  14 osób  rozpoczęło 
staż. 

STARSI 
W czerwcu w ewidencji PUP było  1521 zarejestrowanych osób 

powyżej 50 roku  życia, w  tym  678 kobiet  (o  15 osób mniej niż 

W dawnym 
USTRONIU 

Wakacje w pełni,  lecz  my często  przypominamy  dawne  fo
tografie o tematyce  szkolnej,  bo zainteresowani  przynoszą  je 

w maju). 41 osób podjęło pracę (o 2 mniej niż przed miesiącem), 
w tym  1 osoba  została zatrudniona  w  ramach  prac  interwencyj
nych i 5 osób zostało zatrudnionych w ramach robót publicznych. 
1 bezrobotna  osoba  podjęła szkolenia  i  1 rozpoczęła  przygoto
wanie zawodowe w miejscu pracy. 

DŁUGOTRWAL E  BEZROBOTNI 
W czerwcu w ewidencji PUP było 5036 zarejestrowanych osób 

długotrwale bezrobotnych (pozostający w rejestrach PUP  łącznie 
przez okres ponad  12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat), w tym 
3091  kobiet.  To  o  139  mniej  niż  miesiąc  wcześniej.  204  osób 
podjęło pracę, o 77 więcej niż w maju. 

ZASIŁK I 
Na koniec czerwca uprawnionych do pobierania zasiłku dla bez

robotnych  było  984  osób,  o  129  osób  mniej  niż  w  maju. 
W chwili obecnej stanowi to 11,8% zarejestrowanych bezrobotnych. 

OFERTY  PRACY 
W czerwcu Urząd Pracy otrzymał 297 ofert pracy, o 49 więcej 

niż w maju. Wśród  ofert pracy  przeważają zapotrzebowania  na 
pojedynczych  pracowników.  15  sprzedawców  poszukiwała  do 
pracy  firma „Kaufland" z Cieszyna.  Zakład  Wyrobów  Metalo
wych  „Strumet" ze Strumienia potrzebował do pracy  11 osób (2 
spawaczy,  5  lakierników  i 4  monterów  palet). NZOZ  Centrum 
Rehabilitacji  „Plus" ze Skoczowa  złożył ofertę na 5 fizykotera
peutów.  „Elkomex" Cieszyn  był  zainteresowany  zatrudnieniem 
6  osób  niepełnosprawnych  w  zawodzie  pracownika  dozoru. 
W czerwcu Urząd Pracy nie otrzymał żadnej informacji o plano
wanych zwolnieniach  grupowych. 

WSPÓŁPRACA Z CZECHAM I 
W lipcu, sierpniu i wrześniu nie odbędą się dyżury pracownika 

Urzędu Pracy z Czeskiego Cieszyna. Kolejna wizyta pracownika 
Urzędu  Pracy  z Czeskiego  Cieszyna  planowana jest  na 26 paź
dziernika  I piętro pok. 104.  Monik a  Niemiec 

systematycznie do Muzeum  Ustrońskiego.  Kolejna, ofiarowa
na przez  Karola  Wantuloka  została  wykonana  w  1932 r. przed 
Szkołą  Podstawową  nr  1.  Siedzą  na  ziemi  (od  lewej):  Józef 
Maryjanek, Alojzy  Szteler,  I rząd:  Wanda  Palowicz,  nauczy
ciele:  Ignacy Gazurek, Maria Tomaszko, Jan Nowak   kierow
nik  szkoły,  Leon  Grancer,  Kornelia  Sznapka,  Jan  Wawracz, 
Edyta  Góra,  II  rząd:  Stefan  Giemza,  Franciszka  Stec,  Anna 
Stec,  Paulina  Błachut,  Małgorzata  Herczyk,  Edward  Benesz, 
II I rząd: Karol Wantulok, Józef Wójcicki, Leon Zeman,  Edward 
Penkała,  Ryszard  Kroker,  Józef  Dustor,  Jan  Matloch,  Alojzy 
Zloch.  Lidi a Szkaradnik 
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Radoś ć moic h niemieckic h kolegó w ze zdobyte j bramk i w 80 minuci e meczu . Ambasad a dla 
kibicó w FanBotschaft ,  Berlin .  Fot . M. Chowanio k 

Z  DZIENNIKA 
WOLONTARIUSZ A  FIFA 

30  czerwca 
Dzisiaj jakże  dramatyczna  rozgrywka 

ćwierćfinałowa: mecz  NiemcyArgenty
na w Berlinie... Oglądaliśmy mecz w sku
pieniu  razem.  Bardzo  minorowe  nastroje 
w naszym  punkcie,  kiedy  to drużyna  go
spodarzy  po raz pierwszy  w trakcie  zma
gań mundialowych przegrywała   i to przez 
dłuższy  czas...  Od  49.  minuty  Argentyń
czyny  prowadzą    72  tysiące kibiców  na 
OlympiaStadion obserwuje bramkę piłka
rza polskiego pochodzenia Miroslava Klo
se, który w 80. minucie wyrównuje. Roz
strzygają rzuty  karne, których  bohaterem 
okazuje się bramkarz niemiecki Jens Leh
mann.  Rzuty karne to   tradycyjnie   do
mena reprezentacji Niemiec, która skrzęt
nie wykorzystała  tę szansę. 

Wszystko  ułożyło  się  więc  ostatecznie 
po myśli Niemców, skazując Argentynę  
za którą zresztą skrycie trzymałem kciuki; 
wszak  to nie tylko piękny  i gościnny kraj 
ale legenda w historii piłki nożnej. Wspo
minałem  w  trakcie  meczu  wszystkich 
wspaniałych  ludzi, których udało nam się 
w trakcie tournee agrentyńskiego  spotkać 
i myślałem, jak bardzo teraz muszą dopin
gować swoją drużynę. Tym bardziej było 
przykro,  że  i  oni  musieli  pożegnać  się 
z mundialem. 

By się nieco rozładować, postanowiłem 
pograć znowu w siatkówkę na zaimprowi
zowanej  plaży  w  sercu  Berlina. To miej
sce spotkań  ludzi z wielu krajów, kibiców, 
ale i gości miasta, którzy zwyczajnie   chcą 
razem się pobawić grając w volleyball. Do 
dyspozycji  grających  są  dwa  świetnie 
zresztą przygotowane boiska przez specja
listyczną firmę organizującą właśnie takie 
imprezy na piasku. Fan  Meile to  bowiem 
teren, gdzie każdy znajdzie coś specjalne
go dla siebie: poczynając od  podziwiania 

rzeźb w blokach piasku przedstawiających 
a  to  najsłynniejsze  budowle  czy  osoby 
świata,  a  to  fragmenty  historii  piłki  noż
nej.  Dzieci  mogą  spróbować  swoich  sił 
w pokonaniu największej bramki świata  
sięgającej 10 metrów wzwyż albo  spraw
dzić siłę swojego uderzenia strzelając już 
do standardowej. Wiele stoisk oferuje ga
dżety dla fanów   flagi czy inne emblema
ty drużyn; bądź różnego  rodzaju usługi  
masaże, malowanie twarzy w barwach na
rodowych,  skoki  na  specjalnych  matera
cach.  Kilk a  firm    takich  jak  Toshiba  
przygotowało  bardzo  efektowne  stoiska 
multimedialne  (w  postaci  wielkiej  piłki) , 
gdzie prezentują swoje produkty i osiągnię
cia.  O  rozmiarach  konsumpcji już  wspo
minałem; o kilkunastu  wielkich  ekranach 
również. Trzeba dodać jeszcze kilka scen, 
gdzie  organizowane  są  konkursy  wiedzy 
o  piłce,  koncerty  tematyczne  (np.  dzień 
muzyki  amerykańskiej)  czy  występy 
gwiazd muzyki pop. 

Koło 23 wróciłem z zaciętego meczu siat
kówki do naszej ambasady. Mój dobry kole
ga z Japonii (zresztą muszę zaznaczyć, iż to 
nie pierwszy  mój przypadek  zaprzyjaźnie
nia się z osobami  z kraju kwitnącej wiśni; 
w Indiach poznałem również bardzo sympa
tycznego  Japończyka  Yuichior)  Masayuki 
zajęty był głównie wynoszeniem przed na
sze stoisko bardzo popularnych  balonów  
Niemcy żałowali, że brak jest tych o barwie 
czarnej, mieliby bowiem komplet narodowy: 
czarnożółtoczerwony. Balony znikały i tak 
bardzo szybko. 

Jako że było  to już  nasze  ostatnie  spo
tkanie   nie tylko w trakcie mistrzostw, ale 
w  ogóle  być  może;  Masayuki  pracował 
bowiem  nazajutrz, ja  nie    ofiarował  mi 
bardzo cenną rzecz. Prezent od niego sta
nowił pamiątkowy emblemat  Mistrzostw 
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Świata 2002 w Japonii/Korei z polską flagą 
  przygotowany  widocznie  w 32  warian
tach dla reprezentacji występujących wów
czas w zmaganiach  mundialowych. Obok 
logo  mistrzostw  oraz  oficjalnych  partne
rów i sponsorów imprezy (CocaCola i Mc 
Donald's) widnieje na niebieskim tle złoty 
napis: „The First FIFA World Cup Games 
of  the 21 st Century" (czyli  pierwsze  Mi
strzostwa  Świata  FIFA XXI  wieku).  Ma
sayuki pracował  bowiem przy  ich organi
zacji w Japonii również jako wolontariusz. 
Piękna  i  cenna  dla  mnie  rzecz  (sama 
w sobie też pewnie wartościowa).  Wszak 
ma już  ponad  4  lata, zaprojektowana  zo
stała  specjalnie dla  reprezentacji  polskiej 
czy  polskich  kibiców,  przywieziona  spe
cjalnie z Japonii jest  wyrazem  przyjaźni. 
Jak wiele znaczeń  i ważnych osobiście dla 
mnie symboli kryje się w tym małym, nie
pozornym  przedmiocie... 

1  l ipca 
Gazety  piszą  o  znakomitym  występie 

Niemców.  Na  wielkiego  bohatera  wyrósł 
bramkarz  reprezentacji  gospodarzy  Jens 
Lehmann,  który  obronił  dwa  rzuty  karne 
Argentyńczyków.  Po drugim  obronionym 
rzucie wybuch radości na OlympiaStadion 
w Berlinie oraz na Fan Fest w całym  kra
ju, gdzie ponad 2 miliony  kibiców  obser
wowało  zacięty  i  bardzo  dobry  mecz. 
W Berlinie FanMeile pomieściła 700 000 
osób, jednakże  3 godziny  przed  meczem 
nie  wpuszczano  na  teren  strzeżony  ze 
względów bezpieczeństwa. Prezydent Re
publiki Niemieckiej profesor Horst Koeh
ler wskazywał na znakomity koniec dzięki 
bramkarzowi  i  przekonywał,  że  Niemcy 
sięgną po tytuł mistrzów świata.  Kanclerz 

Piłk a  obecn a  wszędzi e   nawet  na  budkac h 
telefonicznych .  Fot . M. Chowanio k 
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Na zdjęci u z autore m artykuł u  Polacy , wcią ż 

Angela  Merkel  po udanej obronie  zawie
siła  się z radości  na  szyi  Franza  Becken
bauera. To pierwsze zwycięstwo Niemców 
nad  znakomitą  drużyną  południowoame
rykańską  od blisko  sześciu  lat! Frankfur
ter Allgemeine Zeitung wskazuje na to, że 
spełnia  się  właśnie  marzenie  milionów 
Niemców  i mistrzostwa    do tej pory  bę
dące głównie świętem kibiców, zamieniają 
się w thriller; jak  na razie   z dobrym  za
kończeniem dla gospodarzy. 

Dzisiaj wreszcie  dzień  wolny!  Spożyt
kowałem go w bardzo przyjemny sposób: 
na  zaproszenie  mojego  bardzo  dobrego 
kolegi  Grzegorza  Rogali,  który  mnie 
zresztą w Berlinie gości (za co mu tą drogą 
też  chciałem  podziękować)    udałem  się 
do kościoła anglikańskiego  w zachodniej 
części miasta na pożegnalny  koncert  pro
fesora Jacka Higginsa. Grzesiek koncerto
wał już w Ustroniu, dwa razy  towarzyszył 
nam na ekumenicznych  koncertach  kolęd 
  wraz  z  zespołem  (www.kattorna.com) 
zdobył już kilka ważnych wyróżnień  kra
jowych  i zagranicznych  (m.  in.  na  Festi
walu FaMa). Tutaj grał w składzie zespo
łu puzonów, dla którego profesor przygo
tował ciekawy repertuar i znakomite aran
żacje.  Po  nich  zagrał  Big  Band  szkoły 
w której wykłada profesor, czyli  znamie
nitej Hans  Eisler Hochschule  fuer Musik 
w Berlinie. A cała sprawa   co zaskakują
ce    miała  związek  z  mistrzostwami. 
Zresztą w Niemczech  w ostatnim  miesią
cu mało które sprawy nie dotykają tematu 
mundialowego.  Również    jazzowe  spo
tkania... 

Ostatni koncert profesora odbyć się miał 
4  lipca  i  serdecznie  na  niego  ów  muzyk 
zapraszał,  ubolewając przy  okazji,  że  to 
d o k ł a d n ie  czas  r o z g r y w ki  p ó ł f i n a ł o w ej 
NiemcyWłochy. Zaprosił jednak tym ser
deczniej, machając ręką i wskazując, że „to 
będzie  łatwe    Włochy  to pestka".  Ja  na 
koncert wybrać się nie będę mógł   pracu
ję bowiem w tym czasie w drugiej amba
sadzie  i oglądać  będę  te właśnie  zmaga
nia. Czy potwierdzą  się słowa profesora? 

becn i na Fan Fest  i na stadionac h  mundialu . 

2  lipca  2006 
Codziennie  otrzymujemy  newsletter, 

czyli  zbiór ważnych  informacji  przesyła
ny  nam  przez  VolnteerManagement  na 
nasze  konta  poczty  elektronicznej.  Przed 
paroma dniami była tam informacja o pla
nowanej wycieczce do Hamburga; ja oczy
wiście  chętnie  się  zgłosiłem,  bo  jeszcze 
tego  miasta  nie  odwiedziłem  nigdy.  Cie
kawe wydawało mi się wskazanie, iż mogą 
zgłosić się jedynie osoby posiadające pra
wo jazdy   bo wszak do Hamburga  mieli
śmy  dostać  się  autokarem.  Dopiero  póź
niej  otrzymałem  informację,  że  wracać 
będziemy „firmowymi" samochodami mi
strzostw.  Pomyślałem, że będzie parę mi
nibusów,  które my, wolontariusze  popro
wadzimy na trasie powrotnej. 

Zabrałem więc na wszelki wypadek pra
wo  jazdy  i  cieszyłem  się  na  niedzielny 
wyjazd. Po przybyciu  na miejsce okazało 
się, że zostało nam  niewiele  czasu    nie
całe 2 godziny,  bo o  17 musimy  się  spo
tkać w hotelu celem odbioru  samochodów, 
a przez miasto trudno przejechać ze wzglę
du na zlot motocyklistów  w centrum. Za
proponowano  nam  więc  dłuższą  atrakcję 
w  postaci  rejsu  łodzią  wycieczkową  po 
ogromnym  porcie  hamburskim.  Po  raz 
pierwszy w życiu widziałem tak olbrzymie 
statki transportowe, poznałem metody pra
cy  z  ładunkami,  ich  drogę  czy  harmono
gram  rejsów  wielkich  transportowców, 
z których  większość  pływa  pod  bandera
mi państw wschodnioazjatyckich (głównie 
Korei).  Po rejsie mieliśmy  trochę  wolne
go czasu, a o  17 byliśmy już w hotelu  bę
dącym bazą FIFA w Hamburgu    mieście 
również goszczącym mundial. Żałowałem 
jedynie, że nie udało nam się zobaczyć Fan 
Fest  i spotkać  się  z  wolontar iuszami  z  Fan 
  Botschaft tamże... Trudno. 

Jakież  było moje zdziwienie,  kiedy  ze
szliśmy już do garażu podziemnego wspo
mnianego  hotelu... Otóż stało przed  nami 
kilkanaście  srebrnych,  bardzo  dobrych 
i kilka luksusowych  limuzyn hyundai, któ
re  trzeba  było  po  prostu  „dostarczyć  do 
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Berlina". W zasadzie wychodziło na to, że 
każdy z nas będzie sam przemierzał tę tra
sę w oznakowanych  pojazdach. Najwyż
sza liczba, którą zanotowałem to 527   tyle 
więc co najmniej samochodów osobowych 
zasponsorował (sprzedał?) organizatorom 
mistrzostw świata partner  imprezy  Hyun
dai. Na początku padło rozstrzygające py
tanie:  kto  z  nas  prowadził  już  samochód 
z automatyczną  skrzynią  biegów. Ja więc 
na samym początku odpadłem z rywaliza
cji o możność poprowadzenia takiego auta. 
Po raz kolejny uzmysłowiłem  sobie skalę 
przedsięwzięcia pod tytułem „mistrzostwa 
świata"  i zgadywałem  jedynie,  do jakich 
celów samochody te są wykorzystywane... 

Jak  później  sprawdziłem  w  dowodzie 
rejestracyjnym    ich  właścicielem  jest 
Deutsche  Fussballbund,  czyli  Niemiecki 
Związek Piłki Nożnej (podmiot odpowie
dzialny  za  organizację  mistrzostw  FIFA 
w danym kraju). Każdy samochód  zaopa
trzony był w kartę pokładową z rubrykami 
na zaznaczenie przejechanej trasy, komór
kę na wypadek  nieprzewidzianej  sytuacji 
  by szybko skontaktować się z organiza
torami  przejazdu  oraz  kartę  paliwową  
elektronicznie rejestrującą dokonane zaku
py paliwa czy  innych usług (na trasie mój 
kolega  postanowił,  że  samochód  trzeba 
oddać czysty, więc udał się z nim do myj
ni)  w  sieci  Aral.  Ta  widocznie  wygrała 
przetarg na świadczenie DFB takich usług. 

Uśmiechałem  się do siebie w trakcie tej 
przyjemnej  i nieoczekiwanej  przejażdżki 
myśląc, co Polacy w takiej sytuacji mogli
by zrobić. Wszak otrzymaliśmy do dyspo
zycji drogie dosyć samochody, w zasadzie 
kwitując tylko ich odbiór, zobowiązawszy 
się do  ich dostarczenia  do Berlina, niepa
lenia w pojeździe papierosów  i poniesie
nia  wszelkich  szkód, jakie  może  spowo
dować niewłaściwe użytkowanie. Jeszcze 
jedno   nasz koordynator przestrzegł przed 
przekraczaniem  prędkości  160  km/h  na 
autostradzie   i to wszystko... 

3  lipca 
Dosyć ciekawą przeczytałem dzisiaj re

klamę niemieckiej firmy telekomunikacyj
nej Deutsche Telekom: 

„Proszę przesłać wyrazy  współczucia: 
00506   Kostaryka 
0048   Polska 
00593   Ekwador 
0046   Szwecja 
0054   Argentyna. 
Czasami  to pomaga, gdy się trochę po

rozmawia.  Proszę  porozmawiać  z  tymi, 
którzy nie zaszli tak daleko jak nasza wspa
niała  narodowa jedenastka.  I w  przypad
ku, gdyby jeszcze dołączyły do tej listy dwa 
kraje   wszystko  o  taryfach  międzynaro
dowych na naszej stronie internetowej. Aha 
  zapomnielibyśmy    numer  kierunkowy 
do Holandii  to 0031". 

Znakomita to forma wykorzystania mun
dialowych  zmagań  do  reklamy  połączeń 
międzyna rodowych.  Osta tn ie  zdunie  do
wodzi,  jak  bardzo    zwłaszcza  w  piłce 
nożnej    zacięta  jest  rywalizacja  pomię
dzy  Niemcami  i  Holandią;  bardzo  więc 
chętnie  umieszczono  tutaj  tę  ostatnią  na 
liście  krajów  żegnających  się  z  mistrzo
stwami  świata.  (cdn) 

Marci n  Chowaniok 
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Spotkani e prowadzili : nadleśnicz y  Leon Mijał , Małgorzat a Węgiere k sekretar z Polskieg o Klu 
bu Ekologiczneg o Koł o w Ustroni u i Aleksande r Skrzydłowsk i prezes Koła .  Fot . M. Niemie c 

O C H R O N A  D A R E M 
Osoby zaproszone na prezentację 5. ze

szytu  Przyrodnika  Ustrońskiego  witane 
były  w ośrodku  Leśnik  w  Jaszowcu  mu
zyką. W holu przygrywali Wałasi, a w sali 
konferencyjnej czekały świeże egzempla
rze wydawnictwa. Przybyłych powitał go
spodarz obiektu, nadleśniczy  Leon Mijał . 
Wśród znakomitych gości znalazła się wi
ceburmistrz Jolanta KrajewskaGojny, pre
zes  Przedsiębiorstwa  Uzdrowiskowego 
„Ustroń" Karol Grzybowski  oraz  leśnicy, 
autorzy artykułów, członkowie Klubu Eko
logicznego, osoby zainteresowane przyro
da i ochroną środowiska. Specjalnie wita
no Jadwigę Oszeldową, żonę, oraz Jerze
go  Oszeldę,  syna  Władysława  Oszeldy, 
zmarłego w ubiegłym roku nestora polskie
go dziennikarstwa, społecznika,  animato
ra kultury, twórcę wielu inicjatyw społecz
nych. Jemu poświęcono najnowszy  Przy
rodnik. Aleksander  Skrzydłowski,  prezes 
ustrońskiego  Koła  Polskiego  Klubu  Eko
logicznego, dziękował za liczne przybycie 
i wyraził nadzieję, że refleksje po przeczy
taniu kolejnego numeru Przyrodnika skło
nią do  lepszego poznania  otaczającej nas 
przyrody. Prezes oddał głos sekretarz koła 
Małgorzacie Węgierek, która  przedstawi
ła nowych autorów, pozyskanych przez wy
dawców  Przyrodnika.  Jerzego  Oszeldę, 
który napisał wiersz i artykuł o swoim ojcu, 
ale jest  również  autorem  wartościowych 
artykułów na temat edukacji ekologicznej, 
zamieszczanych  w  wydawnictwach  Uni
wersytetu Śląskiego. Księdza Jana Piszcza
na,  również  pracownika  UŚ,  piszącego 
w najnowszym  Przyrodniku  o  fascynacji 
Jana Pawła II górami. Jolantę Kocyan, dy
rektor Szkoły  Podstawowej Nr 3 w  Pola
nie pokazującą, jak w naszym mieście  i w 
jej  szkole  wygląda edukacja  ekologiczna 
uczniów.  Z  zadowoleniem  przyjęto  fakt 
współpracy  z  Klubem  Ekologicznym  lu
dzi z Ratusza. Artykuł o działalności  Wy
działu  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa 
Urzędu  Miasta  napisała  jego  naczelnik 
Barbara Jońca oraz pracownik  Eugeniusz 
Greń. Wyjątkowe materiały o, wydawało
by  się,  powszechnie  znanej  cieszyniance 

zebrała Magdalena Mijał . Natomiast Mag
dalena Białas, zootechnik, na co dzień pro
wadząca  zajęcia  z  hipoterapii  dla  dzieci, 
opisała pracę koni w  lesie. 

O prezentację  Przyrodnika  poproszono 
Romualda  Jurzykowskiego,  zasłużonego 
leśnika,  który  wcześniej  kierował  Nadle
śnictwem  Katowice, Nadleśnictwem  Psz
czyna,  jest  znawcą  śląskich  lasów,  tych 
najtrudniejszych do gospodarowania  lasów 
w Polsce, oraz znawcą  hodowli  żubra. 

R. Jurzykowski  przystępując do  recen
zji wydawnictwa przedstawił się jako prak
tyk,  leśnik,  który  całe  życie  zawodowe 
związany był z lasem. Obecnie podpowia
da młodszym  kolegom, jakie skutki może 
przynieść wybieranie niewłaściwych  kie
runków  w gospodarce  leśnej.  Stwierdził, 
że nie da się zrecenzować zeszytu 5. Przy

rodnika bez odniesień  do wcześniejszych 
edycji.  Kolejne  zeszyty  są  kontynuacją 
wcześniejszych  i bez nich obraz przedsię
wzięcia pod nazwą „Przyrodnik Ustroński" 
byłby spłaszczony. 
 Ochrona  Środowiska jest jednym  z naj
większych darów danych człowiekowi ro
zumnemu    mówił  recenzent.  Jest  obo
wiązkiem każdego rozumnego człowieka, 
bez względu na wykonywany zawód. Jest 
to nie tylko w naszym interesie, ale w inte
resie  naszych  dzieci,  naszych  wnuków, 
naszego przetrwania jako  ludzkości.  Bar
dzo ważne jest, by zajmowały się tym oso
by z autorytetem.  I taki bezsprzeczny  au
torytet przywołaliście państwo w numerze 
5, a jest nim papież Jan Paweł  II.  [...] Ko
lejnym autorytetem jest Władysław Oszel
da,  nestor  polskiego  dziennikarstwa,  za
siewca  dobrych  uczynków,  osoba  rozko
chana w przyrodzie  i szanująca przyrodę, 
żyjąca w z nią w symbiozie, człowiek wiel
kiego ducha. 

W  bardzo  interesującej mowie,  świad
czącej o dogłębnym  przemyśleniu  samej 
idei wydawania  Przyrodnika jako działal
ności  ekologicznej  o ogromnym  znacze
niu, R. Jurzykowski mówił jeszcze o zasa
dzie: „Myśl globalnie, działaj lokalnie", o 
podziwu godnej współpracy ludzi różnych 
zawodów  i profesji, o filozoficznych i re
ligijnych podstawach ochrony środowiska. 
Były  naczelnik  Nadleśnictwa  Katowice  i 
Pszczyna jest bardzo dobrym mówcą. Za
proszony  został  do  współpracy  z  ustroń
skimi ekologami, więc może da się poznać 
również jako  autor w kolejnym  Przyrod
niku. 

Program  spotkania  w  Leśniku  był  bar
dzo  bogaty.  Zebrani  wysłuchali  wiersza 
Jerzego  Oszeldy  o  ojcu,  dali  się  ponieść 
pięknej  muzyce  w  wykonaniu  zespołu 
„Wałasi".  Była  też  dyskusja.  O  zagroże
niach, jakie stanowi dla Ustronia jego po
pularność mówił prezes  Przedsiębiorstwa 

Romual d Jurzykowsk i  dokładni e  omówi ł  najnowsz y  zeszyt .  Fot . M. Niemie c 
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Uzdrowiskowego „Ustroń" K.  Grzybowski. 
Podał przykład Baden  Baden, które z uro
czego uzdrowiska przekształciło się w mo
loch,  zamieszkany  przez  200  tys.  ludzi 
i utraciło swoje walory lecznicze  i przyrod
nicze. K. Grzybowski wyraził zadowolenie, 
że w naszym mieście są aktywne środowi
ska, które lobbują nie na rzecz hamowania 
rozwoju, ale rozwoju zrównoważonego. 

Uroczysta  prezentacja  zeszytu  piątego 
Przyrodnika kończyła okres rocznej, cięż
kiej pracy autorów, osób zaangażowanych 
w powstanie  wydawnictwa,  które  od  po
czątku  pracują  społecznie.  Jednocześnie 
jest  to początek przygotowań  do  numeru 
szóstego.  Trzeba  nabrać  sił,  więc  gospo
darze obiektu zaprosili  wszystkich na po
częstunek.  Monik a  Niemiec 

POTRZEBA 
AUTORYTETÓW 

Najnowszy numer Przyrodnika  Ustroń
skiego  poświęcony  jest  pamięci  Jerzego 
Oszeldy, nestora polskiego dziennikarstwa, 
który  całe  życie  starał  się uwrażliwić  lu
dzi, skłonić ich do zgłębiania tajemnic na
tury  i działania w harmonii z nią. W otwie
rającym zeszyt artykule o tym niezwykłym 
człowieku pisze Aleksander Dorda. Kolej
ny  artykuł  to  „Ojciec"  Jerzego  Oszeldy, 
ukazujący silną więź  łączącą ojca  i syna. 
Podczas  prezentacji  wyrażone  zostało 
przekonanie, że wielkie znaczenie ma dla 
propagowania  idei  ochrony  środowiska 
naturalnego  zaangażowanie  autoiytetów. 
Takim  autorytetem  niewątpliwie jest  Jan 
Paweł  II .  Ksiądz.  Jan  Piszczan  pisze 
o umiłowaniu  gór przez polskiego  papie
ża, a Leon  Mijał o dębie Jana  Pawła  II w 
Skoczowie. 

Zygmunt Białas tradycyjnie opisuje zja
wiska  związane  z  geologią  w  tekście: 
„Ustrońskie źródła  te bardziej  i te mniej 
znane", ale jest też autorem ciekawego ar
tykułu  statystycznometeorologicznego, 
którego fragmenty zamieściliśmy na str.  10. 
Bardzo ciekawe,  szczegółowe  są  opraco
wania Magdaleny Białas  pt.: „ Praca koni 
w  lesie" oraz Magdaleny  Mijał  pt.:  „Cie
szynianka wiosenna Hacquetia epipactis w 
zasięgu  działania  Nadleśnictwa  Ustroń". 
Od młodych autorek emanuje szacunek dla 
przyrody,  chęć  odkrywania  jej  sekretów. 
Czy  uczyły  się  tego  w  szkole,  gdzie  na
uczyciel   autorytet zaszczepiał  szacunek 
dla natury? Jak uczy się najmłodszych eko
logii  opowiedziała  w Przyrodniku  dyrek
tor  szkoły  Jolanta  Kocyan  w  tekście  pt.: 
„Wybrane  elementy  oraz efekty  edukacji 
ekologicznej w Szkole Podstawowej Nr 3 
w  Ustroniu  Polanie".  W  wydawnictwie 
Polskiego  Klubu  Ekologicznego  Koło  w 
Ustroniu  znajdziemy  również  informacje 
0 tej najbliższej nam przyrodzie, zagląda
jącej do  domu  z  ogrodu.  Na  przykład  w 
artykule  „Drzewa  w  ogrodach    uwagi 
przyrodnika  i projektanta" Stanisława Ka
weckiego  i artykule  „Obcy  są  wśród  nas 
czyli o inwazjach obcych gatunków roślin 
1 zwierząt" Małgorzaty  Węgierek  i Alek

W  Leśnik u  spotkal i  się autorz y  artukułów , c 
idea ochron y  środowisk a  i promowani a je j | 

sandra  Dordy. Gustaw  Michna  natomiast 
pisze o czymś, co dla większości  ustronia
ków brzmi już archaicznie, co traktujemy 
jako atrakcję turystyczną a nie zawodową 
pracę.  Warto  dowiedzieć  się, jak  wyglą
dało i wygląda „Ustrońskie  owczarstwo". 
0  tym, że samorząd dba o środowisko na
turalne  w  naszym  mieście  przekonuje w 
„Informacji  z  realizacji  zadań  Wydziału 
Środowiska  i  Rolnictwa  Urzędu  Miasta 
Ustroń  w  latach  20032005"  naczelnik 
Wydziału  Barbara  Jońca  oraz  pracownik 
Eugeniusz Greń. O współpracy  wyższych 
1 niższych  struktur  samorządu  oraz  urzę
dów państwowych  informuje Aleksander 
Dorda  opisując projekt  „Obszary  Natura 
2000  na  terenie  województwa  śląskiego, 
powiatu cieszyńskiego  i Ustronia". Dyrek
tor  Przedsiębiorstwa  Uzdrowiskowego 
Ustroń Katarzyna Wencel ostrzega w tek

inkowi e  Koł a  PKE,  ludzie ,  który m  blisk a  jes t 
kna .  Fot .  M.  Niemie c 

ście: „Uzdrowisko Ustroń   walory, szan
se  i zagrożenia",  a  sekretarz  Małgorzata 
Węgierek  podsumowuje  działalność 
ustrońskiego Koła w poprzednim roku. Na 
ostatnich  stronach  Przyrodnika  znajdzie
my spisy treści z poprzednich edycji, któ
re przydają się w poszukiwaniu  informa
cji. 

Zeszyt piąty przyrodnika wydany jest na 
gładkim  papierze, zawiera  wiele  fotogra
fii . Składem komputerowym zajęli się Aga
ta  i Kazimierz Heczko tworząc z wydaw
nictwa  całość estetyczną. Na 96  stronach 
znajdziemy bezcenne  wiadomości  z  geo
grafii, botaniki,  zoologii,  ekologii,  wiele 
ilustrowanych  jest  tabelami,  wykresami, 
rysunkami.  Mimo swojej wielkiej  warto
ści merytorycznej Przyrodnik jest  lekturą 
przyjemną  i wciągającą. 

Monik a  Niemiec 

Przyrodni k  Ustrońsk i  to ciekaw a  lektur a  takż e dla  najmłodszyc h  Fot . M. Niemie c 
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Ten wyrwan y  betonow y  słu p  leży  na Czantorii .  Kto ś  mia ł spor o  sił , 
cho ć  może wjecha ł w  słu p  samochód ,  bo aut  na szlak u  cora z  wię 
cej .  Nieopoda l  leży  połaman a  tablic a  Rycerskie j  Ścieżki .  To ju ż  na 
pewn o  sprawk a  jakiego ś  podpiteg o  wandala .  Ogóln y  wido k  wień 
czy czeski e schronisk o  i polski e  Ranczo .  Fot . W. Sucht a 

M A S Z  G Ł O S 
M A S Z  W Y B Ó R 
Zbliżają się jesienne wybory  samorządowe.  Ich wynik  określi 

kierunek rozwoju samorządu terytorialnego na najbliższe cztery 
lata. Od wyniku wyborów na pewno zależeć będzie jakie proble
my lokalne zostaną rozwiązane i jak będą zaspokajane potrzeby 
mieszkańców. 

Stowarzyszenie  Szkoła Liderów  i Fundacja  im. Stefana Bato
rego, zorganizowały  ogólnopolską  akcję „Masz głos, masz wy
bór".  Celem  akcji jest  zainteresowanie  obywateli  sprawami  sa
morządu, głównie na szczeblu gminnym  i powiatowym,  i zachę
cenie  ich do uczestnictwa  w życiu  publicznym, a także  wzmoc
nienie poczucia współodpowiedzialności  za podejmowane decy
zje. 

Organizatorzy  chcą  pokazać  społecznościom  lokalnym,  że  to 
od nich zależy, czy nowe władze będą swym działaniem ułatwiać 
im życie. Chcą stworzyć warunki  do rzeczowej  i rozsądnej roz
mowy, w której jest miejsce na przedstawienie  i zrozumienie ar
gumentów  osób  o  odmiennych  poglądach.  Więcej  na  stronie 
www.maszglos.pl 

Centrum  Odpowiedzialności  Społecznej  z  siedzibą  w  Ustro
niu, jest jedyną organizacją pozarządową ze Śląska Cieszyńskie
go, która przystąpiła do akcji. 

We  wrześniu  i  październiku  Centrum  planuje  zorganizować 
szkolenia  dotyczące  specyfiki  samorządu,  dyskusje  o jego  roli 
a  także  spotkania  z kandydatami  do władz  lokalnych.  Centrum 
będzie promować model  uczciwego  samorządu  i odpowiedzial
nego społeczeństwa na terenie Powiatu  Cieszyńskiego. 
,  Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych mieszkańców 
Śląska Cieszyńskiego, którzy znając szczególny charakter nasze
go regionu, mając świadomość że „są stela", chcą w sposób nie
przypadkowy ukształtować przejrzyste struktury władzy na szcze
blu  lokalnym.  Bo chociaż brzmi  to nieprawdopodobnie,  i może 
wielu o tym zapomniało   to My wybieramy  władzę  i to władza 
jest dla Nas. 

Odpowiedzialność społeczna, którą propaguje Centrum, kieru
je się zasadą, że sprawnie  funkcjonujący i uczciwy samorząd  te
rytorialny jest wizytówką  ludzi, którzy go wybrali. Jeżeli pozwo
limy innym decydować za nas lub jeżeli powierzymy władzę oso
bom nieodpowiedzialnym  i nieuczciwym, nie możemy  liczyć na 
jego normalne funkcjonowanie. Kontakt e   mail:  maszglos.cie
szyn@wp.pl  Tomasz  Kiereś 

Z  Z A P I S K ÓW  U S T R O N S K I E GO  M E T E O R O L O GA 

ZIMNY  8  SIERPNIA 
Ze względu  na zaskakująco 

letnią  pogodę,  taką, której nie 
pamiętają najstarsi górale, cie
kawie czyta się jeden z artyku
łów najnowszego, piątego już, 
zeszy tu  P rzy rodn i ka  Us t roń
skiego. Zygmunt Białas po raz 
kolejny  pisze  o  tym, jaką  po
godę mieliśmy w zeszłym roku. 
Można  sobie  wyobrazić,  że 
gromadzenie danych na ten te
mat wymaga nie lada  samoza
parcia  i systematyczności.  In
formacje  meteorologiczne 
wzbogacone  są  wspomnienia
mi z ważnych wydarzeń  lokal
nych i globalnych. Roczne pod
sumowania  Z.  Białasa  mogą 
przydać  się skłóconym  znajo
mym, którzy upierają się przy 
swojej wersji pogody  na  dany 
dzień,  tydzień,  czy  miesiąc 
w zeszłym roku. Przeczytajmy 
więc, jakimi  to atrakcjami  ra
czyła  nas aura  podczas  waka
cji w roku 2005.  (mn) 

Zygmunt  Białas 

PADAŁ O  WIAŁO , 
PRAŻYŁ O  CZYL I 

KRÓTK A KRONIK A 
POGODOWA 2005 R. 

( f r agmen t ) 

Lipiec.  W niedzielę  3  lipca, 
kolejna już  Beskidzka  Wysta
wa  Psów  Rasowych  i 1 Festi
wal  Miast  Partnerskich  odby
wały się przy pięknej pogodzie. 
04.07. z amerykańskiej  sondy 
kosmicznej Deep Impact odpa
lony został  miedziany  pocisk, 
który  precyzyjnie  trafił w  ko
metę Tempell,  odległą  o  133 
min  kilometrów  od  Ziemi. 
W następne dni, aż do  13 lipca 
pogoda  była  pod  przysłowio
wym psem  chłodna i deszczo
wa.  6  lipca  był  nie  tylko  naj
zimniejszym  dniem  miesiąca 
(średnia  jedynie  10,3°C),  ale 
i najbardziej obfitym w deszcz 
(33,2 mm). W tym samym cza
sie  w  centralnej  i  północnej 
Polsce panowały upały i susza. 
89.07. huragan  Denis o pręd
kości  240 km/godz.  przeszedł 
m.in.  przez  Kubę  i  Florydę. 
Druga  połowa  lipca,  aczkol
wiek bardzo ciepła, cechowała 
się pogodą zmienną, z przelot
nymi opadami i burzami. 28 do 
30  lipca,  z  temperaturami  do 
34°C, były najbardziej upalny
mi  dniami  2005  roku.  Gazeta 
Ustrońska  nr 31  relacja  Mo
niki Niemiec:  „Upalny  koniec 
lipca". W ostatnim dniu miesią

ca  mieliśmy  kolejną  popołu
dniową  burzę  z  intensywnym 
deszczem. Suma opadów mie
sięcznych  wyniosła  169  mm. 
(10 sierpnia zmarł w Cieszynie 
Władys ław  Oszelda,  najstarszy 
na  świecie  czynny  dzienni
karz). 

Sierpień był miesiącem, któ
ry nie spełnił oczekiwań marzą
cych o słońcu i cieple. Średnio
dobowe  temperatury  ani  razu 
nie przekroczyły  20°C, co nie 
zdarzyło się ani w 2004 r., ani 
w 2003  r. 8 sierpnia był  desz
czowym,  najzimniejszym 
dniem  miesiąca  (średnia 
10,8°C); na Kasprowym Wier
chu  spadł  nawet  śnieg.  Suma 
opadów w wysokości  161 mm 
plasowała  ten miesiąc na trze
cim miejscu w roku. Ustrońskie 
dożynki  (21.08.)  tradycyjnie 
nie obyły się bez deszczu  tym 
razem jednak  tylko  przelotne
go.  24  sierpnia  intensywny 
deszcz  spowodował  powódź 
w Cieszynie  i okolicy  oraz na 
żywiecczyźnie;  w  Ustroniu 
mieliśmy tylko  lokalne podto
pienia. Dni słonecznych, z tem
peraturą  do  26°C  było  zaled
wie  kilka.  Prawdziwie  letnia 
pogoda nastała w trzech ostat
nich  dniach  sierpnia.  Średnie 
miesięczne  nasłonecznienie 
sierpnia (134,0 W/m2) było niż
sze  aniżeli  w  latach  poprzed
nich  (np.  196,2 W/m2  w  2003 
r.). Najciemniejszym był 4 oraz 
24 sierpnia   niecałe 22 W/m2. 
Tak niskich wartości nie mieli
śmy  od  marca  do  września! 
(16.08.  zasztyletowany  został 
przez  psychicznie  chorą  Ru
munkę ojciec Roger ze wspól
noty  ekumenicznej  w  Taize. 
Klęski  żywiołowe:  pożary  la
sów w Portugalii, powodzie w 
Bawarii,  Szwajcarii, Austrii  i 
Rumunii,  huragan  Katrina 
zniszczył Nowy Orlean). 

PRZYRODNIK 
UmOŃSK! 

Znytf 
POUK1 KW MOWOtOZW 

KOK) w UtmONtU 
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B U R M I S T R Z 
MIAST A  U S T R OŃ 

Ogłasza  ustny  przetarg  nieograniczony  na  sprzedaż  nieru
chomości  niezabudowanej ozn. nr 4086/76 o pow. 0.2305  ha, 
obj.  KW  53983  Sądu  Rejonowego  w  Cieszynie  , położonej 
w Ustroniu przy  ul.Turystycznej. 

Zgodnie  z zapisem  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  miasta  Ustroń  nieruchomość  ozn.  nr  4086/76 
położona jest w jednostce  strukturalnej: 
Tereny  usług  sportu i rekreacji  oznaczone  symbolem  US 1 
Nieruchomość  posiada  bezpośredni  dostęp  do drogi  publicz
nej. Cena  wywoławcza  nieruchomości  wynosi  131.760,00  zl 
brutto. 

Nieruchomość wolna jest od wszelkich  obciążeń. Postąpie
nie nie może wynosić mniej niż  1  % ceny  wywoławczej. 

Wadium  należy  wnieść  w gotówce  w terminie  do  dnia 
15.09.2006  r.  w  wys.  13.200,00  zł  na  konto  Urzędu  Miasta 
Ustroń  w  ING  Bank  Śląski  O/BielskoBiała  nr  15  10501070 
1000000102507308. 
Za  dokonanie  wpłaty  uważa  się  dzień  wpływu  środków  pie
niężnych  na podane konto  bankowe. 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 
21 września  2006  r. w sali  nr   1 Urzędu  Miasta w  Ustroniu 
0 godz.  11tej. 

Uczestnicy  przystępujący  do  przetargu  zobowiązani  są  do 
przedłożenia: 
dowodu wpłaty wadium 
dokumentów stwierdzających tożsamość w przypadku osoby 
fizycznej, 
osoby prawne  oryginał aktualnego wypisu z Krajowego Re
jestru Sądowego (KRS), a pełnomocnicy zobowiązani są przed
łożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie  potwierdzonym. 

Osobie wygrywającej przetarg wadium  zostanie zaliczone  na 
poczet  ceny  nabycia,  która  w  całości  musi  być  wpłacona  na 
konto sprzedawcy  przed spisaniem  umowy  notarialnej. 
Wadium ulega przepadkowi  w razie uchylenia się  uczestnika, 
który przetarg wygrał od zawarcia umowy  sprzedaży. 
Osoba  nabywająca nieruchomość  pokrywa  koszty  notarialne 
1 sądowe. 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przele
wem na wskazane konto bankowe (nie później niż przed  upły
wem 3 dni od zamknięcia  przetargu) 
Cudzoziemców  wiążą przepisy  ustawy z 24 marca  1920 roku 
o  nabywaniu  nieruchomości  przez  cudzoziemców  (jednolity 
tekst  Dz. U. z 2004 r, Nr  167, poz.  1758). 

Dokumentacja  dotycząca  sprzedaży  nieruchomości  ozn.  nr 
4086 /76  z n a j d u je  się  do  w g l ą du w  Wydz ia le  Arch i tek tury  In

westycji  i Gospodarki  Gruntami  Urzędu  Miasta 
Ustroń  (II piętro, pokój nr  35). 
Bliższych  informacji udziela Wydział Architektury  Inwestycji 
Gospodarki  Gruntami  Urzędu  Miasta  Ustroń,  tel.  8579318. 

BURMISTRZ  MIASTA 
Ireneusz  Szarzeć 

V  / 

Wycięt o pięć wiązó w na skwerk u przed Miejsk ą Bibliotek ą Publiczną . 
Jak  informuj e  Eugenius z  Greń  z Wydział u  Środowisk a  UM  drzew a 
zaatakowa ł  ogłode k  wiązowiec ,  czego  skutkie m  był o  wysychani e 
koron .  Ogłode k  przenos i  grzyb y  wywołując e  grafiozę ,  chorob ę  dla 
wiązó w  praktyczni e  nieuleczalną .  Już  w  ubiegły m  rok u  wiązy  pró 
bowan o  ratowa ć  poprze z  radykaln e  wycinani e  choryc h  konarów . 
Niestet y bez skutku . Drewn o z wiązó w sprzedano .  Fot . W. Sucht a 

W związku z organizowaną co roku uroczystą sesją Rad Gmin 
Ziemi Cieszyńskiej z okazji 11 listopada połączonej z wręcze
niem Laurów Srebrnej Cieszynianki, przypomina się o możli
wości zgłoszenia jednego kandydata przez stowarzyszenia, or
ganizacje,  instytucje działające na terenie  Ustronia. 

Kandydatem  może być każdy mieszkaniec gminy. Zgłosze
nie musi być dokonane na piśmie i zawierać oświadczenie kan
dydata zawierające zgodę na wyróżnienie  i ujawnienie danych 
osobowych.  Zgłoszenia  przyjmuje  się  w  Urzędzie  Miasta 
w  terminie  do  15  września  br.  Kartę  zgłoszenia  kandydata 
oraz wszelkie  informacje można uzyskać w wydziale Oświaty, 
Kultury, Sportu  i Turystyki  UM, pok. nr  16, tel.  8579328. 

Wyboru laureata dokona Rada Miasta podczas wrześniowej 
sesji. Przy wyborze  Rada weźmie  pod  uwagę przede  wszyst
kim szczególne zasługi dla społeczności, w której działają kan
dydaci a zwłaszcza wniesienie przez nich  i propagowanie  no
wych, pozytywnych  wartości  będących godnymi  naśladowa
nia  i stanowiące wzór dla  innych. 

SALON ŁAZIENE K 

NAJWIĘKSZ Y 
WYBÓR  PŁYTE K 
NAJNIŻSZ E CENY 
USTROŃ UL. DASZYŃSKIEGO 70a 

tcL 033 854 15 28 

NAJTANIEJ!! ! 
F . H . ~ B E S T A~ 

Ustroń Hermanice, ul. Skoczowska 47e 

tel./fax : 854  53 98 
ZAPRASZAMY 
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Słowo ćma  ma  liczne znaczenia.  I cho
ciaż wciąż wielu z nas obawia się chodzić 
po  ćmi  zwłaszcza  przez  kierchów,  to  już 
rzadko który z polityków ćmi nam w oczy 
(chociaż  z  cyganieniem  to  u  nich  bywa 
różnie), mimo że ludzi tej profesji też jest 
dzisiaj ćma  (czyli mnóstwo,  wiele,  chma
ra, ciżba). Jednak współcześnie najczęściej 
używamy  tego  słowa  jako  popularnego 
i potocznego określenia bardzo licznej gru
py motyli  nocnych. 

Także  ćmy, jak  wiele  innych  zwierząt, 
które prowadzą  aktywne życie po  zapad
nięciu ciemności, nie darzymy  nadmierną 
  mówiąc  najłagodniej   sympatią.  Zbyt 
wiele  tajemnic, nieznanego  i złego  kryje 
się w mrokach  nocy, by człowiek,  zdecy
dowanie przystosowany do życia za dnia, 
uznał ćmy za zwierzątka miłe 
i sympatyczne. Wystarczy tyl
ko  przypomnieć,  że  według 
dawnych  wyobrażeń  ćma,  na 
równi  z czarnym  kotem,  nie
toperzem  i puszczykiem, była 
nieodłącznym  towarzyszem 
każdego,  kto  zajmował  się 
czarną magią. Motyl zmierzch
nica  trupia  główka,  którego 
„plecy" zdobi rysunek rzeczy
wiście do złudzenia przypomi
nający trupią czaszkę, według 
wierzeń  naszych  przodków, 
miał  być  wcieleniem  demona 
i  pochodzić  prosto  z  „krainy 
cienią", z samych czeluści pie
kieł. Ćma ta nosiła niegdyś jak
że  adekwatne  nazwy:  morta, 
charon,  styks,  satanas.  Nato
miast antyczni Grecy w ćmach 
upatrywali na przykład wciele
nia dusz zmarłych. 

Zapewne  nocne  życie 
i związana  z  nim  „czarna  le
genda" sprawiły, że wiele mo
tyli nocnych  nosi bardzo cha
rakterystyczne  i  budzące  na 
ogół jednoznacznie  negatyw
ne skojarzenia nazwy. Jak  pi
szę Jerzy Ficowski w wierszu 
„Ćmy"  Imiona  wasze  
zmierzchów  i nocy  przezwiska, 
po  czym  wymienia  m.in. 
zmierzchnice,  omacnice,  na
stroszę, zmroczniki,  próchnice, 
garbatki,  korowódki,  zjeżki, 
dziwaczki,  zezówki,  zasmutki, 
ponocnice,  gaszki,  strzygonie, 
przegibki,  blędnice,  cmuchy,  zaperzyce... 
Dla porządku dodajmy, że motylami  noc
nymi, czyli ćmami są m.in. boratki,  sówki, 
włochacze,  niedżwiedziówki,  barczatki, 
zawisaki,  pawice  i  wiele,  wiele  innych. 
Wystarczy chyba dodać, że opisano dotąd 
około  150 tysięcy gatunków motyli  uzna
wanych  za  motyle  nocne,  podczas  gdy 
motyli dziennych jest blisko dziesięć razy 
mniej. Samo zestawienie tych  liczb poka
zuje, jakie ogromne bogactwo  i różnorod
ność motylego świata pozostaje powszech
nie nieznana i najzwyczajniej w świecie nie 
bywa w ogóle przez nas zauważana.  (Do
dać jednak  wypada, że podział  motyli  na 
ćmy i „niećmy" jest podziałem dość sztucz
nym i nienaukowym) 

Jak rozróżnić motyla nocnego od moty

la dziennego? Po pierwsze   rzeczą chyba 
dla wszystkich oczywistąjest, że ogromna 
większość  ciem  to gatunki  nocne  lub ak
tywne o świcie  albo o zmierzchu,  co jest 
zwyczajem tylko bardzo nielicznej grupy 
gatunków  motyli  dziennych.  Po drugie  
ćmy są z reguły grube i „włochate", a mo
tyle  dzienne  szczupłe  i  zdecydowanie 
„mniej  owłosione".  Po  trzecie    motyle 
nocne odpoczywają ze skrzydłami  rozło
żonymi na boki lub złożonymi  dachówko
wato, podczas gdy  ich dzienni  krewniacy 
najczęściej składają skrzydła pionowo nad 
ciałem. Po czwarteczułki dziennych mo
tyli  są  cienkie,  proste  i  zakończone  wy
raźną  buławką,  ćmy  natomiast  nigdy  nie 
mają czułek z buławką, przy czym  samce 
wielu gatunków motyli nocnych mają czuł

ĆMA 

ki pierzaste, przypominające czasem grze
byki, co zwiększa  powierzchnię  odbiera
nia zapachów wydzielanych przez samice, 
czyli feromonów. Kolejną, piątą cechą róż
niącą te dwie grupy motyli, są poczwarki 
  ćmy przeważnie tworząjedwabny kokon 
dookoła  poczwarki,  podczas  gdy  motyle 
dzienne na ogół tego nie robią.  I po szóste 
wreszcie   wiele gatunków  motyli  dzien
nych  posiada jaskrawo  ubarwione  skrzy
dła, a motyle  nocne  mają z reguły  skrzy
dła brązowe, szare, białe  lub czarne,  czę
sto zdobne w skomplikowane  wzory. Ko
niecznie trzeba jednak  w tym miejscu za
strzec, że  te wszystkie  cechy  różnicujące 
nie są bynajmniej ostateczne  i kategorycz
ne, i jak to w życiu   czyli w świecie zwie
rząt  i roślin    bywa,  od  reguł  trafiają się 

bardzo  liczne wyjątki. I tak   jakkolwiek 
by to dziwnie nie brzmiało   znamy wiele 
żywo  i kolorowo  ubarwionych  gatunków 
ciem  latających w dzień, jednym  słowem 
motyli nocnych, żyjących za dnia. Jaskra
we  barwy  tych  motyli  mają  za  zadanie 
przede  wszystkim  odstraszyć  potencjal
nych drapieżców  lub też sygnalizować, że 
tak przystrojone motyle są niejadalne i tru
jące. To chyba właśnie te barwne ćmy miał 
na myśli  cytowany już Jerzy Ficowski,  któ
ry  tak  oto  pisał:  Trzepot  z  nocy  wylęgły, 
kosmaty  i prędki,/  tu oczysko  zielone,  tam 
smużka  niebieska,/  ówdzie  czerwień  pło
nąca  w szafranowe  cętki,/  dzikich  esów
Jloresów  furkoczący  pościg,/  szumny 
i spieszny jak  liście./  Z głębi  nocy je  łowi 
na haczyki  świateł,/by  oślepłe  kolory  wy

dobyć  z  ciemności. 
Ćmy najczęściej zauważa

my kiedy krążą wokół  zapa
lanej  lampy  czy  płonącej 
świecy. To wręcz narkotycz
ne  „zainteresowanie"  noc
nych motyli źródłem  światła 
często  kończy  się  dla  nich 
tragicznie. Oto co ma na ten 
temat  do  „powiedzenia" 
Maria  PawlikowskaJasno
rzewska w króciutkim  wier
szu  „Ćma":  Fotel  i  książki, 
i  świeca  z  cieniem/  i  nagle 
w świecy jęk  pełen  skarg:/  to 
ćma  płonie  jasnym  płomie
niem/  jak  sama  Joanna 
d'Arc...  Skąd  to  umiłowanie 
ciem do światła? Ćmy wędru
jąc w ciemnościach wykorzy
stują zjawisko tzw. menotak
sji, czyli orientują się w tere
nie i lecą zachowując stały kąt 
do  jakiegoś  świecącego 
obiektu.  W  nocy  jest  nim 
przede  wszystkim  Księżyc. 
Kiedy  jednak  pojawia  się 
inne, mocne źródło światła  
choćby  płomień  świecy  
przyciąga on uwagę ćmy, któ
ra ciągle leci przed siebie sta
rając się  zachować  stały  kąt 
do tego punktu. Przy Księży
cu ta metoda jest  bezpieczna 
i skuteczna, bowiem  Księżyc 
jest  daleko.  Natomiast 
w przypadku świecy ćma leci 
po  spirali,  zataczając  kręgi 
coraz  bliżej płomienia  i pra

wie zawsze kończy jako żywa  pochodnia. 
Stąd  też  dawniej  motyl  nocny,  ginący 
w płomieniach, skuszony ich jasnym świa
tłem,  był  symbolem  bezinteresownej 
i ofiarnej miłości duszy do światła, do ja
sności. 

O ćmach  można  by mówić bez  końca, 
tak wiele w tej grupie ciekawych  gatun
ków.  Dziś  jednak  na  tych  bardzo  ogól
nych  informacjach  poprzestanę. 
O ćmach, jako  zwierzętach  bardzo  inte
resujących,  a  w  wielu  przypadkach  po 
prostu  pięknych,  przypomniałem  sobie 
ostatnio, kiedy zastałem jasno ubarwioną 
ćmę  „przeglądającą się" w  lustrze.  Stąd 
też mogą  zaprezentować  ten jakże  sym
patyczny  podwójny  portret. 

Tekst  i zdjęcie Aleksander   Dorda 
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ustrońskie  galerie,  muzea  pla
cówki  kultury,  fundacje ,  stowa
rzyszenia, policja , straż  miejska 

MIEJSK A  BIBLIOTEK A  PUBLICZN A  im. J.  Wantuly 
Rynek 4,  tel.  8542340, 
Wypożyczalnia  dla dorosłych   w lipcu  i sierpniu  nieczynna 
Czytelnia  ogólna oraz wypożyczalnia  dla dzieci  i młodzieży 
poniedziałek: 8.00  15.00; wtorek: 8.00   15.00; środa 8.00  15.00; 
piątek: 8.00  15.00. 

MUZEU M  USTROŃSKIE  im. J.  Jarockiego 
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: 
— Cisownickie koronki 
Muzeum czynne:  w poniedziałki  9 14 

we wtorki 9   17, od środy do piątku 9 14 
w soboty,  niedziele 9.30   13. 

MUZEUM  „STARA  ZAGRODA" 
ul. Ogrodowa  1 tel. 8543007 
Stała wystawa etnograficzna, 
czynne od poniedziałku do piątku w godz.  10.00   16.00 
sobota od  10.0013.00 
ODDZIA Ł  MUZEU M  „ZBIOR Y  MARI I   SKALICKIEJ " 
ul. 3 Maj a  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  exlibrisów,  druk i  bibliofilski e 
i  unikatowe.  Cenny  zbiór   książek    Cieszyniana  (możliwość 
korzystania  ze  zbiorów  przez  uczniów  i  studentów). 
— Walka o niepodległość w czasie II  wojny światowej: Polskie  Państwo 
Podziemne, Polskie Siły Zbrojn e na Zachodzie, Żołnierze  Września 
1939 r., Wojsko  Polskie na Wschodzie  i martyrologi a  mieszkańców 
Ustronia.  (Zapraszamy  nauczycieli  i uczniów  na ciekawe  lekcje  historii) 
Porcelana  ręcznie  malowana  Barbary  Majętny 
Exlibri s ze zbiorów  Mari i  Skalickiej 
WYSTAW Y CZASOWE  lipiec   wrzesień  2006 
Z cyklu  „Twórcz a obecność  Polaków  na  Zaolziu" : 
Pejzaz zaolziański   malarstwo Oskara  Pawlasa 
Grup a  Dziesięciu  z Zaolzia   wystawa  fotograficzna 
KLU B PROPOZYCJI    klub tysiąca  inicjatyw  i spotkań z  ciekawymi 
ludźmi;  LATAJĄC A  AKADEMI A  SZTUK     warsztaty  artystyczne 
dla  dzieci  i młodzieży;  OPOWIEŚCI  NIESŁYCHAN E    cykl  spo
tkań  etnograficznych. 
ODDZIA Ł  CZYNNY : 
od środy  do niedzieli  w godz.  1116 

GALERI A  SZTUKI  WSPÓŁCZESNEJ  „N A  GOJACH " 
B&K  Heczkowie    ul.  Błaszczyka  19,  tel.  8541100.  Galeria  czynna  cały 
czas. 
GALERI A  SZTUKI  WSPÓŁCZESNEJ  „ZAWODZIE " 
ul. Sanatoryjna  7,  tel. 8543534  wew.  488. 
Galeria czynna:  od poniedziałku  do piątku 9   16, w soboty  9  1 3. 

BIUR O  PROMOCJI   I WYSTAW  ARTYSTYCZNYC H 
Rynek 3A, tel. 8545458, email  bpiwa@polbox.com 
Biur o i galeria czynne: od poniedziałku  do niedzieli  od  10.00 do  17.00. 

CHRZEŚCIJAŃSK A  FUNDACJA  „ŻYCI E  I  MISJA " 
ul. 3  Maj a  14,  tel.  854 45  22,  fax 854  18  14 
WYSTAW A  MOTOCYKL I   ZABYTKOWYC H 
— RDZAW E  DIAMENT Y 
ul.  Partyzantów  1 
Od  wtorku  do  niedzieli   godz.  10.00    18.00 
CZYTELNI A  KATOLICK A 
Dziedz in iec  p r zy  kośc ie le  p .w.Św.  K l e m e n s a, 
— od poniedziałku do soboty  8.00   12.00  i  17.00   19.00 
— niedziele  7.00   13.00  i  17.00    19.00 
MIEJSK I   DOM  KULTUR Y  „PRAŻAKÓWKA " 
ul. Daszyńskiego  28, tel. 8542906. email:  mdk@ustron.pl 
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. 

USTROŃSKIE  STOWARZYSZENI E  TRZEZWOŚC I 
Klub Abstynenta „RODZINA" , Ustroń, ul. Rynek 4 (byłe liceum koło  ZUS) 
MITYN G AA  czwartek od  17.30 MITYNG AlAnon. wtorek od  17.30 
Klub Abstynenta  w pozostałe dni od  17.00 
Telefon: 8541984,  tel.  kontaktowy:  0 601  516  854. 

FUNDACJA  ŚW.  ANTONIEGO , 
ul.  Kościelna  21,  tel. 854  17 72 
Spotkania  z  instruktorem  terapii  uzależnień  i  wspóluzależnień 

wtorek  9.0010.00 
czwartek  16.0017.00 

Psycholog   każdy  ostatni  piątek  miesiąca 
Punkt  wydawania  odzieży   pon.  śr. pt.  10.00    14.00 
STOWARZYSZENI A  I  ZWIĄZKI : 
Zw.  Kombatantów  RP i Byłych  Więźniów  Politycznych 

  poniedziałek  10.0012.00  sala  nr  17 
Stow.  Kombatantów  Polskich  Sił Zbrojnyc h  na  Zachodzie 
I  i  III wtorek  miesiąca    10.0012.00  sala  nr 2 
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 
MIEJSK A  INFORMACJ A  TURYSTYCZN A 
Rynek 2, tel. 8542653,   od poniedziałku do piątku 8.30   18.00 

sobota  8.30  15.00 
 niedziela  10.00    13.00 

ul. Sanatoryjna  7, 8542025   od poniedziałku  do piątku 8.45   16.00 
 sobota  8.45   13.00 

KOMISARIA T  POLICJ I   USTROŃ 
ul. 3  Maj a  21,  (tel.  alarm.  997);  tel.  8542413;  8543413. 

STRAŻ  MIEJSK A  USTROŃ 
Rynek 4,  tel. 8543483;  kom. 604558321;  z ERY: darmowy  986 

L'. . v   i.  n i * , j 

fe  /  ' y  '  ~ 

26 lipc a kto ś pomalowa ł farb ą pomni k postawion y w miejsc u syna 
gog i  przy  ul.  Ogrodowej .  Służb y  miejski e  wyczyścił y  pomni k  na
stępneg o dnia .  Fot. W. Sucht a 
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Upały  po  prostu.. .  Fot . W. Sucht a 

OGŁOSZENIA  DROBNE 

Dywanoczyszczenie  03385438
39,  0602704384. 

Sprzedam  Nokie. 
Tel.  0888220237. 

Kupię  M2  w  Ustroniu. 
0698086084. 

Zatrudnię  kierowcę  na  taksówkę, 
wymagania:  mężczyzna  wiek  od 
30  do  50  lat,  prawo  jazdy  kat.  R, 
dyspozycyjny całą  dobę. 

Kontakt  0601523718, 
0338544545. 

Hajdunanas    Węgry  baseny  ter
malne  2227.08.2006  tel.  033
8 5 2  7 4  4 8 , 0  6 0 7  8 6 9  1 3 0, 
www.cieszynianka.com.pl 

Do wynajęcia  kawalerka  tanio. 
0608365316. 

Usługi  koparką  i  spychaczem. 
0603117552. 

Do wynajęcia  kawalerka  na  Man
hatanie  tel.  0338543365 

DYŻURY  APTEK 
35.8   aptek a  „111 "   ul. Skoczowsk a 111 tel.8542489 
48.8   aptek a Centru m  ul. Daszyńskieg o 8 tel . 8545776 
911.8   aptek a  Pod Najadą ul . 3 Maja 13 tel .  8542459 
Zmian a  dyżur u  następuj e o godz .  9.00 

Wieczore m dyżu r rozpoczyn a się z chwil ą zamknięci a ostatnie j apteki . 

... zwalał y z  nóg .  Fot . W. Sucht a 

O HAS  CZŁEKA 
w w w . u s t r a n . pl 

KULTUR A 
4.8  godz.  19.30 

5.8  godz.  18.00 

19.8  godz.  19.00 

KIN O 
410.8 godz.  16.45 

410.8 godz.  18.15 

410.8 godz.  20.15 

Kin o  letni e  wieczór romantyczny, 
amfiteatr „Dirty Dancing" i „Zakochani" 
Szlagier y  Minione j  Er y  koncert 
zespołu Kop, kabaret N.O.C  amfiteatr, 
Kabare t  Marc in a  Dańc a    amfiteatr, 
bilety  25 zł, 

Dżungl a   bajka, USA, bez ogranicze
nia wieku, 
Trista n  i  Izold a   melodramat  histo 
ryczny, USA, od  15 lat, 
Z a  il e  mni e  pokochasz ?    obycza jo
wy, Francja, od  18 lat, 

d T R O K S K ^ 
|  dziesięć  lat temu  \ 

„   Najgorsze  są niedzielne  popołudnia,   mówił  o  problemach 
komunikacyjnych  w Ustroniu dyrektor cieszyńskiego  PKSu.  (...) 
21 lipca  autobus,  który  wyjechał  z  Wisły o godz.  17.10 na  Pola
nie był dopiero  o godz.  18.20.  Wysyłane są dodatkowe  autobusy 
specjalnie  do Ustronia, ale to nie odnosi skutku,  bo one też muszą 
dojechać  na  miejsce,  a potem  wyjechać  i włączyć  się  w  korek. 
(...) Komunikację  komplikują  najbardziej  aż trzy przejazdy  kole
jowe,  przez  które od godz.  16.00 do 19.00 co 15 minut  przejeżdża 
pociąg.  Planowana  dwupasmówka  niestety  nie  omija  żadnego 
z  nich  i prawdopodobnie  korki  przeniosą  się  z  centrum  na  ob
wodnicę. " 

Po każdym  deszczu  na ul. Sikorskiego  powstają  okazale  kału
że.  Mieszkańcy  skarżą  się,  interweniują,  niestety  bez skutku.  (...) 
O wyjaśnienie poprosiliśmy  Adama  Mazura z  Wydziału Technicz
noInwestycyjnego  UM. A.  Mazur  powiedział  nam:  „(...)   Pro
blem można  rozwiązać poprzez  podniesienie  zapadniętych  frag
mentów  dróg  do  takiego  poziomu,  aby  woda  mogła  swobodnie 
spłynąć  do krat  ulicznych. 

•  •  • 

Frekwencja  na imprezach  w Amfiteatrze  zależy głównie  od po
gody.  W tym roku na widowni  zasiadało  średnio  około  600 osób 
na 1500 miejsc.  Na „  Kabaretowisku  " i festiwalu  Gaudę Fest byl 
komplet.  „Śląsk"  oglądało  1200  widzów,  na  Festiwal  Dobrej 
Nowiny przychodziło  średnio po  1000 osób. Jak powiedział  nam 
Adam  Nowak,  nie  ruszy prawdopodobnie  kino  letnie.  Przyczyn 
jest  kilka.  Z winy  Urzędu  Miasta  opóźniło  się montowanie  szafy 
transformatorowej,  co  uniemożliwiło  założenie  kabli  doprowa
dzających  prąd  do kabiny  operatorskiej.  W związku  z  przygoto
waniem festiwalu  Gaudę Fest,  amfiteatr  byl bardzo długo  zajęty 
przez  organizatorów. 

•  •  • 

Znany  ustroński globtroter  Franciszek  Bojda po dwóch  latach 
przerwy  wyruszył  ponownie  na  rowerowy  podbój  Europy.  Tym 
razem  towarzyszy  mu córka Iwona.  Odważny  duet wyruszył  spod 
Urzędu  Miejskiego. 

•  •  • 

W tym roku wczasowicze nie mogą nacieszyć się słońcem, szukają 
więc rozrywek kulturalnych. Jak dowiedzieliśmy się w Muzeum Hut
nictwa  i Kuźnictwa, miejsce to odwiedza kilkakrotnie więcej gości 
niż poza  sezonem.  Bywają  kolonie  i wycieczki, jednak  najczęściej 
muzeum odwiedzają  rodziny z dziećmi. Maluchy oglądają głównie 
ekspozycję  „Sport  w  Ustroniu".  Największym  zainteresowaniem 
cieszą się archaiczne buty narciarskie numer 45.  (mn) 
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Załog a z Ustroni a w Rajdzi e  Tyskim . 

R A J D O W C V 

my, ale opłacają jedynie starty. To duża pomoc, bo na jeden rajd 
to kwota rzędu czterech tysięcy złotych. Oprócz samochodu  trze
ba mieć kombinezon, buty, kask, wszystko  homologowane. 

Bracia Szejowie jeżdżą w Automobilklubie Beskidzkim w Biel
skuBiałej, a to dlatego, że tam można otrzymywać faktury VAT, 
co ułatwia kontakty ze sponsorami. W obecnym sezonie planują 
jeszcze start w Rajdzie Krakowskim,  Rajdzie Wisły oraz w Cie
szyńskiej Barbórce. 
  Zobaczymy  jakie  osiągniemy  wyniki  i od  tego  zależą  starty 
w przyszłym  sezonie   mówi J. Szeja. 
 Dużą pomocą służy nam małżeństwo Kajetanowiczów. Udzieli
li  nam  dużo  rad jeżeli  chodzi  o przygotowania,  starty,  w  ogóle 
o postępowanie w rajdach, co mamy robić w trakcie rajdu. 
  Dużą  rolę  odgrywa  doświadczenie    dodaje  brat  Jarosław.  
Musimy je zdobywać.  Wojsław  Suchta 

Bracia  Marcin  i Jarosław  Szejowie  próbują  swych  sił  w  raj
dach samochodowych. Po tzw. konkursowych jazdach  samocho
dem, gdzie wygrali  w klasyfikacji generalnej okręgu  śląskiego, 
zdobyli licencję rajdową, mają samochód  i sponsorów, więc star
tują. 

Po  raz  pierwszy  wystartowali  w  Rajdzie  Tyskim  i  od  razu 
w debiucie zajęli trzecie miejsce w swojej klasie i dziesiąte miej
sce w klasyfikacji generalnej. 

Trenują nocami,  ale jak  podkreślają  tam, gdzie  nie  przeszka
dza to mieszkańcom. 
 Wybieramy boczne drogi  i staramy się jeździć o 23 w nocy tam 
gdzie nie ma zabudowań   mówi  M. Szeja. 

Ich samochód to peugeot, podobny na jakim startowała ustroń
ska  para Aleksandra  i Kajetan  Kajetano
wicz. 
 To już droga zabawa  i nie wiem czy uda 
się  znaleźć  sponsorów    mówi  M.  Szeja 
0 możliwości startu w Pucharze Peugeota. 

Peugeot  106 przygotowany  w  „Agru
pie"  czyli  o  większej  ilości  przeróbek. 
Mechaniką zajmuje się Tomasz  Kiecoń. 
 Mamy nadzieję jeszcze więcej przerobić 
1 tym  samym  samochód  będzie  bardziej 
konkurencyjny   mówi M. Szeja.   Na ra
zie jest  trochę za słaby. 

Auto kosztowało 21.000 zł, potem jesz
cze trzeba było włożyć kilka  tysięcy. 
 Kupiliśmy samochód używany, który już 
jeździł w rajdach   mówi M. Szeja. 
 O wszystkim decydują finanse   mówi J. 
Szeja.   Na  razie pomagają nam  trzy  fir 

J.  i M. Szejowi e  przy  swy m  wozie .  Fot . W. Sucht a 

A W A N S 
K U Ź N I 

TERMINARZ  ROZGRYWEK 
Rozgrywki  klasy okręgowej  w sezonie  2006/2007 

05.08 
12.08 

15.08 
20.08 
26.08 
02.09 
09.09 
16.09 
23.09 

07.10 
14.10 

28.10 

04.11 

sobota  godz. 
sobota  godz. 
sobota  godz. 
niedziela  godz. 
sobota  godz. 
sobota  godz. 
sobota  godz. 
sobota  godz. 
sobota  godz. 
niedziela  godz. 
sobota  godz. 
sobota  godz. 
sobota  godz. 
sobota  godz. 
sobota  godz. 

17:00  RKS Cukrownik Chybie  Kuźnia 
17:00  Kuźnia   LK S Drzewiarz  Jasienica 
17:00  LKS Bestwina Kuźnia 
17.00  TS Podbeskidzie  II BielskoBiała   Kuźnia 
17.00  Kuźnia  LK S Wilamowiczanka Wilamowice 
17:00  MRKS CzechowiceDziedzice   Kuźnia 
16:00  Kuźnia  LK S Zapora  Porąbka 
16.00  TS CzarniGóral Żywiec  Kuźnia 
16:00  Kuźnia  LK S Orzeł  Łękawice 
16.00  TS Koszarawa  II Żywiec  Kuźnia 
15:00  Kuźnia  LK S Podhalanka  Milówk a 
15:00  GKS Morcinek  Kaczyce  Kuźnia 
15:00  Kuźnia  LK S Sokół Zabrzeg 
15:00  LKS Czaniec  KS Kuźnia  Ustroń 
14:00  Kuźnia  BTS Rekord  BielskoBiała 

Rozgrywki  klasy „A "  w sezonie  2006/2007 

Kuźnia  wygrała  mecz  o  Puchar  Polski 
w  Istebnej  z  tamtejszą  Trój wsią  3:2.  Do 
przerwy było 1:1 a bramkę dla Kuźni strze
li ł Tomasz Jaworski. W pierwszej połowie 
jeszcze Przemysław  Piekar z rzutu  karne
go strzela w słupek, zaś z wolnego  Mate
usz  Żebrowski  w  poprzeczkę.  Trój wieś 
wyrównuje w 39 min. W drugiej  Polowie 
bramki  dla  Kuźni  strzelają:  Damian  Ma
dzia i P. Piekar. W 89 min Trójwieś strzela 
drugą bramkę. 

Wyjazd na mecz do Chybia o godz.  15.30 
z parkingu  przy  stadionie  Kuźni.  (ws) 

12.08 sobota  godz.  17:00  KS Wisła Ustronianka  KS Nierodzim 
15.08 wtorek  godz.  11:00  KS Nierodzim  LK S Błyskawica  Drogomyśl 
20.08 niedziela  godz.  17:00  LKS Błyskawica Kończyce Wlk  KS Nierodzim 
27.08 niedziela  godz.  11:00  KS Nierodzim  LK S Wyzwolenie Simoradz 
02.09 sobota  godz.  17:00  TS MieszkoPiast Cieszyn  KS Nierodzim 
10.09  n iedz ie la  godz.  11:00  K S  N ie rodz im    L K S  T e m po  P u ń c ów 
17.09 niedziela  godz.  16:00  LKS Wisła Strumień  KS Nierodzim 
24.09 niedziela  godz.  11:00  KS Nierodzim  LK S Orzeł  Zabłocie 
01.10 niedziela  godz.  16:00  LKS Ochaby 96  KS Nierodzim 
08.10 niedziela  godz.  11:00  KS Nierodzim  LK S Victori a  Haźlach 
14.10 sobota  godz.  15:00  KKS Spójnia Zebrzydowice  KS Nierodzim 
22.10 niedziela  godz.  11:00  KS Nierodzim  LK S Kończyce  Małe 
29.10 niedziela  godz.  11.00  LKS Beskid  Brenna  KS Nierodzim 
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Witejcie ludeczkowie 

P. Moskał a  podcza s zawodó w w Lipowcu .  Fot . W. Sucht a 

ZAPRACOWAN I 
TYCZKARZ E 

25  lipca  w  Opawie już  po  raz  szósty  w  tym  roku  rozegrano 
zawody  lekkoatletyczne z cyklu „Sokolskie wtorki". Bardzo do
bry  występ  w  tych  zawodach  odnotowała  Patrycja  Moskała 
z Miejskiego  Klubu  Sportowego  Ustroń,  która  z wynikiem  351 
cm wygrała konkurs skoku o tyczce kobiet. Jej koleżanka klubo
wa Martyn a Cyganek  uplasowała  się na piątej pozycji z wyni
kiem 310 cm. W rywalizacji mężczyzn na trzeciej pozycji zawo
dy ukończył Tomasz Klyt a osiągając wysokość 351 cm. 

Ledwo zawodnicy  wrócili  z Czech, a już  rozpoczęły  się zma
gania  lekkoatletów  w  ramach  XII  Ogólnopolskiej  Olimpiady 
Młodzieży  w  sportach  letnich  „Łódzkie  2006".  W  rywalizacji 
kobiet wysokość kwalifikacyjną  300 cm  pokonały m.in. Mag
dalena  Molek,  Agata  Bijok  (obie  MKS  Ustroń).  Na  czwartej 
pozycji  uplasowała  się  A.  Bijok,  pokonując  w  drugiej  próbie 
wysokość  340 cm. Taką samą  wysokość zaliczyła  brązowa  me
dalistka Olga Frąckowiak z AZSu AWFiS Gdańsk, tyle że gdańsz
czanka zrobiła to za pierwszym podejściem. Piąta lokata przypa
dła M. Molek  (MKS Ustroń).  (mn) 

Siedzym  se  teraz już  na śćmiywku  przed  werandom  i  rozglón
dóm  sie  za jakóm  chmurom.  Ale  kaj  tam,  niebo  czyściutki.  Już 
dwa  tydnie  my sóm  bez deszcza,  a przi  tym hycu, je  to  doprowdy 
nieszczyńści.  Kole  naszej  chałupy  je  potoczek,  tóż  se  tam  kury 
czy jaki  ptoszki  na  wode  chodziły,  a już  też wyschnył.  Wziyłach 
taki wiełucny  kastrol,  co my kiedysi  na Zielone  Swiontki  wajecz
nice  w nim smażyli  i nalywóm  tam pore  razy na dziyń  wody  dlo 
moji  domowej  gowiedzi.  Dlo  smiłowanio,  dyć  mogłoby  przeca 
kapkę popadać!  Czy to kiery se pomyśłoł,  że taki hyc u nas  nasta
nie! Dyć  tego jeszcze  nigdy  nie  było! 

Jo  rano hónym zóńdym  cosik  nakupić,  a potym już  do  wieczo
ra siedzym  w ciyniu, jyno  jakómsik  bułczónke  uwarzym.  Każdy 
dziyń dziepro kole siódmej  wieczór  chytóm sie podlywanio  w zo
gródce.  Przeca człowiek  też chce mieć swojóm  ćwikle abo mare
kwie  na zimę,  a urody  latoś doista  marne.  Łoto chciałach  nako
pać  ziymnioków,  ale jyno  taki drobnioczki.  Nie doś, że  lowoc  sie 
nie podarził,  dyć  trześni  abo  wiśni  nie było ani  na  skosztowani. 
Kapkę  rybiźłi  my  łobrałi,  ale  to tak na kompot  sie zużyło,  bo co
sik  też pić  trzeja przi  tym  hycu. 

W studni jeszcze  je  kapkę  wody, a mómy  tam pómpe,  tóż  szłau
chym  se podłejym  jarziny,  a  łoto  łogórki  abo pomidory  podly
wóm giskanóm,  co by za  bardzo po zielinie  nie  loć. Ale jak  gich
nym wody na zogón,  to tak jyno  ziymia zasyczy  i ani bardzo śladu 
po  wodzie  nima. Jak już  wszystko  podłejym,  to dycki  czako  mie 
najwiynkszo  radość.  Do  laworka  nalejym  se taki zimnej  wody ze 
studni  i moczym  moji spuchnióne,  lobolale  szłapy. 

Móm nadzieje,  że przeca  w siyrpniu już  kapkę  wytchnymy  łod 
tego łobrzidłego  hycu  i że aspóń  roz za czas puszczom  nóm  kapkę 
wodziczki  z nieba.  Jewka 

OD  CIESZYNA  DO  OLSZTYNA 
Muzeum  Ustrońskie  zaprasza  na  promocję  książki  autorstwa 

Gustawa  Michny  i Andrzeja Farugi pt. „Od Cieszyna do Olszty
na. Z przeszłości rolnictwa Ziemi Cieszyńskiej i Wyższego Szkol
nictwa Rolniczego Warmii  i Mazur (XIX  i XX wiek)." Spotkanie 
odbędzie się w piątek 4 sierpnia o godz.  17.00. 

POZIOMO :  1)  p łynie  przez  Żywiec,  4)  rodzaj  kanapy, 
6) pluszowa  zabawka,  8) w  kącie,  9) góry  peruwiańskie,  10) 
półwysep  między morzem  Białym  i Barentsa,  l l ) telewizyjne 
okienko, 12) groźna  w górach, 13) dopisuje głodnemu,  14)sta
wiał  piece,  15)  w  rodzinie  Renault,  16)  marszczona 
w gniewie, 17)pstrokata  złodziejka, 18)duża papuga,  19)góry 
we  Francj i, 20) angielska  miara  długości. 
PIONOWO : 1) ciasto z jabłkami, 2) z nabojami  u pasa, 3) goni 
w  łożysku,4)chorągwie,5)element  sań (wspak),6)zbędna  po 
obiedzie, 7) bóg  pogański,  11) niemiecka  maszyna  szyfrowa, 
13) dodatek  do  umowy,  17) podstawówka  w  skrócie. 

Rozwiązanie krzyżówki powstanie po odczytaniu liter z pól oznaczo
nych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Na  rozwiązania  oczekujemy  do 
11 sierpnia  br . 

Rozwiązanie Krzyżówki z nr  29 
„ASFALTOW Y  KOSZ" 

Nagrodę  w  wysokości  30  zł  otrzymuje:  Helena  Głażewska, 
Os. Manhatan  3/32  . Nagrody od  firmy „Ustronianka"  otrzy
muje Teresa  Kamińska,  ul. M .  Reja  7/1. 

Zapraszamy do redakcji. 

KRZYŻÓWK A  KRZYŻÓWK A  KRZYŻÓWK A 
30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł 
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