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BOĆK I  W  SIECI 
Rozmowa  z Moniką  Kosińską, 

autorką  projektu  „Bociany  Integrują" 

Około  650.000  wejść  zanotowano  na  stronie  internetowej 
z ustrońskimi  bocianami www.bociany.edu.pl.  Jednak  niektó
rzy  odwiedzają  te stronę  wielokrotnie. 
Sajednak  i tacy, którzy wchodzą pierwszy  raz  i wpatrująsię kilka 
godzin.  Prowadzimy  statystyki, m.in.  ile osób w danym  momen
cie odwiedza stronę. Ostatnio jest  to nawet około 500 osób. Dzieje 
się  tak  dlatego,  że  strona  główna  jest  umieszczona  na  serwerze 
Politechniki  Śląskiej. Rektorowi  spodobał  się nasz  pomysł,  tym 
bardziej  że jest  to strona  edukacyjna. 
A  gdzie jeszcze  w  Polsce  są  ulokowane  podobne  kamery? 
Chyby koło Poznania, również w Wielkopolsce Przygodzice,  trze
ci projekt jest  nasz, a czwarty  na  Śląsku  w  Rybnej koło  Tarnow
skich  Gór. 
I  wszędzie  ilość  odwiedzających  jest  tak  duża? 
Tak.  W Niemczech  takich  kamer jest  ponad  dwadzieścia.  A  mó
wimy  tylko  o  bocianach.  Jest  podgladane  gniazdo  w  Hiszpanii, 
kilk a gniazd  w Austrii, w  Danii.  Ludzie  się  tym  pasjonują. 
Tylk o  bociany  się  podgląda? 
Nie. W  internecie podgląda się wiele  innych ptaków. Np.  pustułki 
na katedrze w Katowicach. Ludzie wykorzystują możliwości  tech
niki  i dzięki  temu  zaglądają ptakom  do  sypialni. A to jest  piekne, 
bo nigdy  tego by się nie zobaczyło, nie przeszkadzając  ptakom. 
Ptaki  nie  reagują  na  kamerę? 
Traktują ją jako naturalny element otoczenia. Mówimy o  elemen
cie nieruchomym,  a kamera jest  tak  zrobiona,  że w  ogóle  się  nie 
rusza.  Zdarza  się,  że  ptaki  budują  gniazda  na  ramionach  dźwi
gów.  Coś  co jest  stałym  elementem  otoczenia  ptakom  nie  prze
szkadza  i nie zakłóca  ich naturalnego  rozwoju. Na początku,  gdy 
ruszył  nasz  program,  niektórzy  mieli  zastrzeżenia,  że  ogłada  się 
ptaki  w  nocy  podświetlone.  Pisano  do  nas,  że jak  możemy  tak 
oświetlać  gniazdo. A to światło  widzi  tylko  kamera,  gdyż  działa 
emiter  podczerwieni. 
Inn e zwierzęta  też  się  podglada? 
Niedźwiedzie  grizli, zwierzęta  w Afryce, w ogrodach  zoologicz
nych. 
Skąd  pomysł,  by podglądać  ustrońskie  bociany? 
W  zeszłym  roku  cały  sezon  podglądałam  bociany  w  internecie 
i  stwierdziłam,  że  to  bardzo  dobra  nauka  patrzeć  na  ptaka,  tym 
bardziej, że jest przez wszystkich  rozpoznawany, nawet przez małe 
dzieci.  Dobrze  więc  byłoby  bliżej  poznać  jego  życie.  Nigdy  nie 
mieliśmy  okazji  zobaczyć jak  się wykluwają pisklęta. A ogladają 
nie  tylko  dzieci,  ale  też  dorośli,  o  przeróżnym  wykształceniu 
i z różnych stron świata. Ostatnio napisała do nas po angielsku pani 
z Węgier. Oczywiście odzywają się Polacy, którzy  wyemigrowali. 
Czy  może  pani  powiedzieć,  ile  ten  program  kosztuje? 
Teraz nie  mogę  powiedzieć  jakiego  rzędu  są  to  kwoty,  gdyż  bę
dziemy musieli  zapłacić za transmisję na żywo. Te koszty są  duże 
i wiele  zależy  od  negocjacji. Na  razie  czekamy  na pierwszą  fak
turę.  Myślę jednak,  że  sobie  z  tym  poradzimy.  Drogi  jest  sprzęt 
do przekazu  za kilka  tysięcy zakupiony  przez Urząd Miasta,  wy

(dok.  na  str.  2) 

W sobotę  Ustroń opanowali  kolarze.  Fot. W. Suchta 

W  PORZĄDKU  IMPREZA 
16 czerwca  w Ustroniu  odbył  się Mi o Fuji Bikemaraton,  będą

cy  jedną  z  eliminacji  Mistrzostw  Polski.  Dotychczas  maratony 
rozegrano  we  Wrocławiu  i Boguszęwie,  a kolarzy  górskich  cze
kająjeszcze wyścigi  w  Krakowie,  Świeradowie  Zdroju,  Przesie
ce,  Poznaniu,  Polanicy  Zdroju.  Ponadto  wyścig  maratoński 
w  Ustroniu  był  też Mistrzostwami  Polski  Fotografów  i  Mistrzo
stwami  Akademickimi. 

Startu oficjalnego na stadionie Kuźni dokonał burmistrz  Irene
usz Szarzeć. Ze stadionu kolumna kolarzy przejechała pod Uzdro
wisko,  gdzie  był  start  ostry.  Maraton  w  Ustroniu  rozegrano  w 
trzech  stopniach  trudności:  mini:  na  Równicę,  Lipowski  Groń, 
Zawodzie  i na stadion Kuźni, mega: Równica, Orłowa, Trzy  Kop
ce, do Brennej  i Ustronia,  giga: dwa okrążenia trasy mega.  Trasy 
zróżnicowano,  gdyż  w  Bikcmaratonic  startują zawodnicy  o  róż
nych  umiejętnościach. 
 Tak jest  na całym  świecie, że startują zawodowcy  z  amatorami. 
Tacy,  którzy  z tego żyją  i tacy, dla których jest  to hobby, a  satys
fakcją  dojechanie  do  mety.  My  traktujemy  wszystkich  równo. 
Każdy uczestnik jest  tak samo ważny   mówi organizator  Maciej 
Grabek. 

(dok.  na  str.  4) 
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BOĆK I  W  SIECI 
(dok.  ze sir.  I) 

sięgnik,  komputer  za  kilka  tysięcy,  łącza  internetowe,  w  czym 
pomogła  firma Kubala. 
Czyli  samo  zainstalowanie  urządzenia  to  około  dwudziestu 
tysięcy? 
Tak. A teraz są koszty eksploatacji. Sklep meblowy opłaca nam prąd. 
Przy  tej   ilości wejść  można  zarobić  na  reklamie. 
Na razie na naszej stronie są sponsorzy,  którzy  dali pieniądze  na 
projekt.  Planujemy  nowe  rzeczy  i oczywiście  pieniądze  są  nam 
potrzebne, dlatego jesteśmy  otwarci  na propozycje, jeśli  ktoś za
oferuje odpowiednią  kwotę. 
Ostatno  na stronie  pojawiła  się  informacj a  o chorobie  ostat
niego  małego  bociana. Jaki  jest jego  stan? 
Była dwójka młodych  bocianów  z czterech jaj. Trzeci  zginął pod
czas kłucia, z czwartego nic się nie wykluło. Niestety w poniedziałek 
11 czerwca zauważono,  że jedno z piskląt zmarło. Podjęliśmy szybką 
decyzję, żeby ciało tego bociana zabrać z gniazda, a przy okazji za
uważyliśmy, że ten dmgi ma trudności  z oddychaniem.  Skontakto
waliśmy się z dr. Andrzejem Kruszewiczem, wielkim specjalistą zaj
mującym się bocianami  i on orzekł, na podstawie filmu, że mogą to 
być nicienie w tchawicy. W lecznicy w Ustroniu udało się załatwić 
lek, który podałam bocianowi w gnieździe i jednocześnie  dokonana 
została sekcja zwłok  padłego bociana.  Sekcja nie wykazała  nicieni 
ale grzyb. To ciężka choroba  i szanse na przeżycie bociana były ni
kłe.  We  wtorek,  dzięki  pomocy  straży  pożarnej,  znowu  byliśmy 
w gnieździe i zabraliśmy drugiego młodego bociana. Zapakowałam 
go  do  auta  i pojechałam  do  azylu  koło  Mikołowa.  Obserwowano 
poprawę, ale nastapiło pogorszenie. Weterynarze stwierdzili, że byłby 
to cud, gdyby ten bocian przeżył, gdyż jest to choroba śmiertelna. W 
piątek  15 czerwca  około godziny  15 bocian  zmarł. 
Wchodzenie  do gniazda  to już  ingerencja  człowieka  w  natu
raln y  porządek. 

M. Kosińska  Fot. W. Suchta 

Wcześniej  były  przypadki,  że  ludzie  obserwowali,  ale  nikt  nie 
reagował. Myśmy zaryzykowali. Wcześniej dzwoniłam  do kon
serwatora  przyrody  i nie  robiono  nam  żadnych  trudności.  Pod
jęliśmy  akcję  przy  niesamowitym  odzewie  internautów,  nawet 
z  zagranicy.  W  Niemczech,  gdzie  bociany  zginęły  na  te  samą 
chorobę, wielkimi  literami  napisano:  „Respekt  Ustroń!"  Zaczę
liśmy  być  znani  w  kręgach  ornitologłów.  Wiele  osób  zgłasza 
chęć pomocy. Myślę też, że to co zrobiliśmy było potrzebne,  by 
ludziom  coś  pokazać.  Teraz  wszędzie  piszą,  że jednak  można 
tak  działać. 
I l e  osób  jest  z a n g a ż o w a n y eh  w  ten  p r o j e k t? 
Zrobiłam  to  razem  z  Markiem  Radziszewskim  z Ostrowa  Wiel
kopolskiego.  On  zakładał  kamerę  w  Przygodzicach  i  u  nas  też 
zajmował się sprawami  technicznymi.  Wiele osób nam  pomaga, 
bez  których  byśmy  nic  nie  zrobili.  Proszę  sobie  wyobrazić,  że 
przyjechało  siedmiu  strażaków  postawnych  mężczyzn,  by  rato
wać małego  ptaszka. 
Z  kolei  stary  bocian  żywi  się  małymi  kaczkami  ze  stawów 
wędkarskich  w  Hermanicach. 
Bociany w ogóle nie budują gniazd w górach gdyż potrzebują do 
żerowania podmokłych  łąk. W Ustroniu jest rzeka, są stawy, więc 
założyły gniazdo. Ale wyżej w kierunku Wisły już gniazd  bocia
nich nie  ma. 
Pani  na  co dzień  uczy  w  szkole.  Jakie  są  reakcje  uczniów  na 
ustrońskie  gniazdo  w  internecie? 
Mam  dodatkowe  zajęcia  z  dziećmi  w  pracowni  komputerowej 
i tam zaczęłam pokazywać gniazdo w internecie. Po czasie stwier
dziłam, że nie można doprowadzić do tego, by się bocianami  znu
dziły  i powiedziałam,  że mogą  skorzystać  z  innych  programów. 
0  dziwo  większość  wybrała  dalsze  oglądanie  bocianów.  Potem 
nauczyłam  ich szukać  innych  bocianich  gniazd  w  internrcie  i te
raz ogladajągniazda z Niemiec, Hiszpanii. Moim zdaniem  obse
wowanie gniazda kształtuje wrażliwość. Jeżeli choć tylko niektó
rzy w domu, zamiast używać komputera wyłącznie do gier, spojrzą 
na bocianie  gniazdo,  to już jest  sukces. 
Jest  pani  zorientowana  w  bocianich  obyczajach.  Czy  do  da
nego gniazda  przylatuj e  co  rok  ta sama  para? 
Tak  jest,  ale  my  nie jesteśmy  w  stanie  stwierdzić,  czy  są  to  te 
same bociany co przed  rokiem, ponieważ nie mają obrączek. Je
żeli  chodzi  o  zwyczaje  tych  ptaków,  to  co  roku  przylatują  w  to 
samo miejsce, wychowują  młode, które odlatują do Afryki . Tam 
żyją w koloniach  bez budowania  gniazd,  a wracają do Polski  po 
osiągnięciu dojrzałości  płciowej, czyli  po trzech  latach. Z  badań 
ornitologów wynika, że próbują budować gniazda w okolicy gdzie 
się wychowały.  Ciekawe  są odloty  do Afryki . Najpierw  lecą  bo
ciany, które nie doczekały  się piskląt, gdyż są dobrze  odżywione. 
W nastepnej grupie lecą młode, a na końcu rodzice. Bociany, które 
chowały potomstwo, są wychudzone  i potrzebują czasu by odbu
dować siły. 
Czy tylk o w tym  roku mogliśmy obserwować  bociany, czy  też 
będzie  to możliwe  w  latach  następnych? 
Chcemy  kontynuować  projekt.  Kamery  nie  będziemy  ściągać, 
a jedynie ją  zabezpieczymy.  Internauci już pytają o przyszły  rok 
1 w ten sposób jesteśmy  zobligowani  do dalszego  działania. 
Dziękuję  za  rozmowę.  Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

Sposobem  na  wzbogacenie 
kasy  miejskiej Cieszyna  może 
być  powrót  do  zasad  obowią
zujących na początku XVI wie
ku.  Wtedy  most  na  Olzie  był 
własnością  grodu  i  pobierano 
myto za jego  przekraczanie...   * 

Druga w Polsce pod  względem 
grubości  jodła  rośnie w  Bren
nej  Hołcynie.  To  ponad  200
letnie  drzewo  ma  420  cm 
w  obwodzie  i jest  wysokie  na 
blisko 50 metrów. Ustępuje je
dynie  okazowi  z  Gór  Święto
krzyskich. 

Przed  nowym  gmachem  Bi
blioteki Śląskiej w  Katowicach 
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stoi herb stolicy Śląska. Na po
stumencie  znajduje  się  XIX 
wieczny  młot  wraz  z  olbrzy
mim  kowadłem.  Żelazny  eks
ponat ma 5 metrów  wysokości, 
a pochodzi  z Zakładów  Kuźni
czych w  Ustroniu. 

*  «  * 

W kościele katolickim w Wiśle 
Głębcach jest  figura Matki  Bo
skiej Fatimskiej. Od  kilkunastu 
lat odbywają się przy  niej  tzw. 
noce  pokutne.  Uczestniczą 
w nich wierni z obu stron Olzy. *   *  * 

Za dwa lata Gimnazjum Polskie 
w  Czeskim  Cieszynie  święto
wać będzie swoje 60lecie.  Do 
szkoły  uczęszcza  kilkuset 

21  czerwca  2007  r. 

i 

t o  i  o w o 
okol ic y 

Ze  wzgórza  Koczy  Zamek 
w  Koniakowie  można  podzi
wiać wspaniałą górską  panora
mę.  Przy  dobrej  pogodzie  wi
dać stąd szczyty  Tatr. 

*   *  * 
Schronisko  na  Stożku  zostało 
otwarte  85  lat  temu,  dzięki 
ofiarności  polskich  działaczy 
turystycznych  i  narodowych. 
Obiekt  ten  jest  najstarszym 
polskim schroniskiem w Beski
dzie Śląskim. 

uczniów  z  polskich  rodzin 
mieszkających  za  graniczną 

Młodzież  z  Wisły,  Ustronia 
i Trójwsi  Beskidzkiej  kształci 
się w wiślańskiej fili i Państwo
wej Szkoły Muzycznej w Cie
szynie.  Placówka  mieści  się 
w  zabytkowej  will i  „Beskid" 
od kilkunastu  lat. 

  *
Medal  im.  J.  Ochorowicza 
przyznawany jest przez Towa
rzystwo Miłośników Wisły  lu
dziom szczególnie zasłużonym 
dla rozwoju „perły  Beskidów". 
Wyróżnienie  nr  1  otrzymał 
prof. Stanisław Hadyna,  (nik ) 



K R O N I K A  M I E J S K A 
NA  ŚLUBNYM  KOBIERC U  STANĘLI : 

Adriann a  Kukl a  z Ustronia  i Janusz  Kunra d  z  Ustronia 
  *  * 

2  czerwca z okazji  Dnia  Dziecka  strażacy z OSP  w  Lipowcu 
zorganizowali  turniej tenisa stołowego dla członków drużyn  mło
dzieżowych  tej jednostki.  Spośród  dziesięciu  młodych  pingpon
gistów najlepszym okazał  się  Fili p Tomiczek,  drugi  był  Marci n 
Nowak, a trzecie  miejsce  zajął  Dominik  Nowak.  Najlepszym 
wręczono  statuetki  i dyplomy. 

»  *  * 

Przedszkole  nr  7 na os.  Manhatan  było na naszym  terenie  koordy
natorem akcji „Cała Polska czyta dzieciom". Podczas tygodnia czy
tania w przedszkolu bajki dzieciom czytały znane postacie  naszego 
miasta  dyrektork a przedszkola Renata Błahut „Lokomotywę" , Da
nuta Koenig „Złot ą gęś", burmistr z Ireneusz Szarzeć „Krecik a i przy
jaciół" , przewodniczący  Rady Miasta Stanisław Malina „Mroz a Mro
zowicza".  Przedszkolaki z  Manhatanu  były w bibliotece,  gdzie  Be
ata  Grudzień  przeczytała  opowiadanie  „Mikołaje k  jedzie  na  waka
cje" , po czym dzieci zostały pasowane na czytelników. Fot. W. Suchta 

»   * 

PARADA  PLATFOR M 
Organizatorzy Festiwalu Folk & Country Ustroń 2007 zapraszają 

właścicieli  starych  pojazdów  i motocykli  do  udziału  w  PARA
DZIE  PLATFORM.  Prezentacja  starych  pojazdów  odbędzie  się 
w  drugim  dniu  festiwalu,  tj. 30  czerwca  br. o  godz.  15.00.  Koro
wód  wyjedzie  od ul. Sportowej  przez  ul.  Grażyńskiego 
i 3 Maja, zapraszając tym samym mieszkańców  Ustronia, kuracju
szy  i gości  do  amfiteatru  na  występy  festiwalowe.  Zainteresowa
nych prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za realizację  tego 
zadania,  p. Mirosławem  Melcerem,  pok.  nr 9, tel.  85  79  334. 

*  *  * 

CI ,  KTÓRZ Y  OD  NAS  ODESZLI : 
Anna  Wisełka  lat 98  pl.  ks.  Kotschego  4 

Wszystkim  tym,  którzy  byli  z nami  w czasie  pożegnania 
naszej  kochanej 

Mamy,  Babci  i  Prababci, 

śp. Anny Wisełka 
okazali  nam  współczucie,  stali  się dla  nas  oparciem 
i pociechą, uczestniczyli  w uroczystości  żałobnej, 

dziękujemy z całego serca. 
Pogrążona w smutku  Rodzina 

Scrdccznc wyrazy  współczucia 

Pani Emili i Czembor 
z powodu  śmierci  Matki 

śp. Anny  Wisełki 
składa 

Rada  Miasta,  Burmistr z  Miasta, 
pracownicy  Urzędu  Miasta. 

KRONIK A POLICYJNA 
411.06.2007  r. 
Na  ul.  Ślepej  nieznany  sprawca 
skradł paletę z  1,6 tony  cementu. 
12.06.2007  r. 
Na  ul. Wesołej nieznany  sprawca 
wszedł  do  budynku  i skradł  500 
euro. 
12.06.2007  r. 
Z  niezamkniętego  samochodu  na 
ul. Grażyńskiego skradziono doku
menty   dowód  osobisty  i prawo 
jazdy. 

13.06.2007  r. 
Na ul. Grażyńskiego włamanie do 
samochodu. Skradziono panel  ra
dia CD panasonic wartości 200 zł. 
13.06.2007  r. 
Na skrzyżowaniu  ulic Traugutta i 
Grażyńskiego  kierujący  cięża
rówką  DAF  mieszkaniec  Szypo
wic tylną częścią naczepy  uszko
dził renault clio należące do miesz
kańca Cieszyna. 
1516.06.2007  r. 
Na  ul.  Cieszyńskiej  skradziono 
parasol  z logo  Żywca  wartości 
1000 zł. 

STRAŻ  MIEJSKA 

11.06.2007  r. 
Po zgłoszeniu  mieszkańców  uda
no się na wał Wisły skąd wycień
czonego  psa  zabrano  do  schroni

12.06.2007  r. 
Kontrolowano posesje na ul. Wod
nej nie podłączone do kanalizacji. 
Sprawdzano  rachunki  za  wywóz 
nieczystości. Część właścicieli nie 
potrafiła okazać rachunku, co jed

nak  czynili  w dniach  następnych 
w komendzie Straży Miejskiej. 
14.06.2007  r. 
Samochody  jeżdżące  na  budowę 
pawilonu  przy  ul.  Grażyńskiego 
blokowały wyjazd z ul. Traugutta. 
Tylko  tego  dnia  ukarano  trzech 
kierowców mandatami po  100 zł. 
15.06.2007  r. 
Kontrola  targowiska.  Zwracano 
uwagę  na  parkowanie  samocho
dów. Nikogo nie ukarano. 
16.06.2007  r. 
Zabezpieczano  Bikemaraton. 

H A N D E L  P O D C Z A S  FESTIWAL U 
W  związku  z  organizowa

nym  Festiwalem  Folk &  Coun
try  Ustroń  2007,  podmioty 
prowadzące  punkty  handlowo 
  gastronomiczne  mogą  skła
dać  wnioski  na  handel  w  Par
ku  Kuracyjnym  do  15  czerw
ca 2007 r. w MDK  „Prażaków
ka"   Ryszard  Szymkiewicz, 
tel.  85  42  906 , Urząd  Miasta 

KOŁDRY, PODUSZKI, JAŚKI, KOCE 

SZYCIE I SPRZEDAŻ 

  kołdry z wełny,  ptwzo,  puchu  wszystkie 
przeróbki 

  kołdry  antyalergiczne 
  koce  100%  wełniane 
  gręplowanie  wełny 
  sprzedaż  dużego asortymentu  wyrobów 

gotowych 

szybk o  i tani o 

Genowef a  Galińsk a 
tel .  (033)  8152987 

  Zdzisław  Brachaczek,  pok. 
nr  16,  tel.  85  79  328.  Organi
zatorzy  zast rzegają  wybór 
punktów  handlowo    gastro
nomicznych.  Mil e  widziane 
stoiska  płytowe,  z gadżetami i 
ubiorami  westernowymi. 

Co piątek  muzyka 
na  ż y w o .30 

22.06.07  SEBA  COMPANY
dowkadobregosloregorockaibluesa 

29.06.07  PUSTE  BIURC 
tegoroczni  laureaci  eJiminaci 
Koroina  Kidoń  Korol  Pyka, 1 
Borys Jachym, Eryk Urbaniec 

Ustroił ,  ul .  Daszyńskieg o  28 
rezerwacje :  tel .  033 854 42  33, 

www.angelspub.p l 

Karczma Biesiadna w  Extreme  Parku, ul. Równica  20 
zaprasza  na wieczorki  taneczne przy odlotowej muzyce 

w  każdy piqtek i sobotę od godz.  19.00. 
Wstęp  wolny. 
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w  Beskidach 
całoroczny  tor  saneczkowy 
typu  Roller   Coaster 

N
Karczm a  Biesiadna,  M r   Hamburger ,  Vill a  Jelenica 

43450 Ustroń, ul. Równica 20, tt>i. (033) »5«484H 
k o n t i i k t @ r o w n i c a . p l,  w w w . r o w n i c a . pl 

http://www.angelspub.pl
mailto:kontiikt@rownica.pl
http://www.rownica.pl


W  PORZĄDKU  IMPREZA 
(dok.  ze str.  1) 

Kolarzy  obserwuję  na  pierwszym  pod
jeździe pod Skalicą. Rozciągnięty  peleton 
1040 kolarzy przejeżdża obok mnie kilka
naście  minut.  Na  Równicę  jadą  po  asfal
cie, co też ma swoje  uzasadnienie 
  Gdybyśmy  ich  od  razu  puścili  w  las,  to 
prawdopodobnie  byłby  korek  na  półtorej 
godziny  i to byłaby porażka  organizatorów 
 wyjaśnia M.  Grabek. 

Wśród zawodowców pokonujących tra
sę  giga  maratonu  najlepszym  okazał  się 
Radosław  Lonka  z  Wrześni  pokonując 
trasę w 3 godz. 39 min. 42 sek. Wśród  ko
biet na trasie giga zwyciężyła Ewelina  Or
tyl z Wrocławia  w czasie 4.56,29.  Ukoń
czyło 186 zawodniczek  i zawodników. Tra
sa mega  to zwycięzcy:  Katarzyna  Ebert 
z  Warszawy  (2.30.00)  i  Rafał  Hebisz 
z Wrocławia (1.59,25). Ukończyło 610. Na 
trasie  mini  zwyciężyli:  Maj a  Michalska 
z  Katowic  (1.21,59)  i  Krzysztof  Bełch 
z Miechowic  (53,53). Ukończyło  191. 

Startujący w  Bikemaratonie  ustroniacy 
zajęli w swych kategoriach  miejsca: 

dystans  mini:  K4:  2.  Ewa  Nowińska 
(1.37,05),  M l :  13.  Bartłomie j   Pilch 
(1.14,11),  M2:  28.  Marci n  Halama 
(1.30,23),  M3:  26.  Waldemar  Kozik 
(1.30,38),  M4:  18.  Paweł  Halama 
(1.32,58), 21. Andrzej  Mędrek  (1.39,57), 

dystans  mega:  K3:  7.  Klaudi a  Głowa
nia  (3.26,19), M2:  167. Michał  Zieliński 
(3.25,05),  169.  Mateusz  Zowada 

(3.26,19),  190.  Maciej   Woner   (3.40,46), 
210.  Maciej   Chowaniok  (5.30,47),  M3: 
34. Tomasz Guzik (2.45,03), 57. Andrzej 
Pilch  (2.57,39),  67.  Piotr   Martyne k 
(3.00,53),  81.  Bartosz  Tochowicz 
(34.08,29),  M4:  40.  Tadeusz  Spilok 
(3.06,11),  60.  Jan  Turoń  (3.30,51),  77. 
Adolf  Garncarz  (3.57,35),  M5:  13.  An
drzej   Nowiński  (3.01,58),  30.  Zbigniew 
Drozd  (3.35,17). 

Mistrzem  Polski Fotografów na  dystan
sie  mega  został  T.  Guzik  z  Ustronia,  zaś 
na dystansie mini czwarte miejsce zajął M. 
Halama, a piąte  P. Halama. 

T. Guzik  prowadzi  firmę zajmującą się 
dystrybucją  produktów  fotograficznych. 
Na mecie  powiedział: 
 W Ustroniu mieszkam  pół  roku,  dokład
nie  w  Hermanicach.  Przyjechałem  tu 
z Pawłowic, a Ustroń znałem,  pokochałem 
i z  żoną  zdecydowaliśmy,  że  tu  zamiesz
kamy.  Mij a już  piąty  rok  ambitniejszego 
jeżdżenia  na  rowerze.  A  rower  to  nieod
łączne  wyposażenie  chłopca,  więc  wraca 
miłość z lat dziecinnych. Dziś w zawodach 
bardzo  mi  pomogła  znajomość  trasy.  To 
moja  przewaga,  ale  przecież  tak  jest,  że 
wykorzystuje się wszystkie atuty. Aby star
tować  w  takich  zawodach  trzeba  jeździć 
siedemdziesięć godzin tygodniowo na tre
ningach.  Moja  ulubiona  trasa  wiedzie 
przez  Czantorię  na  Stożek,  potem  na  Ko
zińce  i z powrotem  do  Ustronia. 

Zwycięzca  maratonu  w  klasie  giga  ko

larstwem zajmuje się zawodowo. Ma swe
go sponsora  i jeździ w grupie JMTB Wrze
śnia wraz z kuzynem  i bratem. Jest  absol
wentem AWF w Poznaniu  z  uprawnienia
mi trenera kolarstwa szosowego  i górskie
go. Na mecie  powiedział: 
 Trasa wymagająca, która mi  zdecydowa
nie odpowiadała. Ciężkie długie podjazdy 
i ciężkie technicznie zjazdy. Moje począt
ki  to sześć  lat biegania  długodystansowe
go,  potem  kontuzja  kolana  i  zdecydowa
łem  się na  rower.  Jeżdżę  po  górach,  a  we 
Wrześni największą górkąjest wiadukt ko
lejowy.  Dlatego  na  obozy  wyjeżdżam  do 
Zakopanego,  Bukowiny  Tatrzańskiej.  Tu 
pierwszy  raz  i pierwszy  raz  na  tej  trasie. 
Jechałem  w  ciemno  i było  trochę  niespo
dzianek.  W  pewnych  miejscach  na  zjaz
dach się gubiłem, ale na drugiej pętli  było 
już  dobrze.  Pierwszy  podjazd  za  startem 
potraktowałem  jako  rozgrzewkę.  Dotrzy
małem  tempa czołówce, a potem już  swo
im rytmem, choć rywale deptali mi po pię
tach. Na dużym podjeździe po płytach  be
tonowych  udało mi się  ich  zgubić. 

Zakończenie  imprezy odbyło się na sta
dionie Kuźni. Nagrody najlepszym wręcza
li  organizatorzy  oraz  prezes  zarządu 
Uzdrowiska  Ustroń  Grzegorz  Dziewior 
i w imieniu burmistrza naczelnik  Wydzia
łu Spraw Obywatelskich  Czesław  Gluza. 

Po zakończeniu  imprezy M. Grabek  po
wiedział: 
  Trasa  dość  trudna,  pogoda  do  jechania 
dobra.  Bardzo  dobra  frekwencja  i  to  jest 
zadowalające.  Najtrudniejszy  odcinek 
z Brennej Leśnicy na Grabową  i tam część 
ludzi  prowadziła  rowery.  Jedna  osoba 
z Brennej Leśnicy została przewieziona  do 
Cieszyna  z  podejrzeniem  złamania  oboj
czyka. Jest wybity bark, trochę  potłuczeń, 
ale to normalna  statystyka  przy  takiej  ilo
ści  startujących.  Nawet  we  Wrocławiu, 
gdzie nie ma gór, mieliśmy  trzy  wypadki. 
Cały przebieg imprezy w jak największym 
porządku.  Do  tego  dobra  współpraca 
z Urzędem  Miasta,  duże słowa  podzięko
wania  dla  policji,  straży  miejskiej,  straży 
granicznej,  straży  pożarnej.  Wszyscy  się 
zaangażowali  i bez  ich pomocy nie udało
by się tej imprezy zrobić. Jeśli  taka  miała
by być współpraca w przyszłych  latach, to 
ta impreza na pewno odbędzie się w Ustro
niu. My tego chcielibyśmy, bo staramy się 
robić  zawody  cykliczne,  a jeśli  coś  zmie
niamy,  to  raz  na  kilka  lat.  Ludzie  się  też 
przyzwyczajają  i  za  rok  zupełnie  inaczej 
tę  trasę potraktują. 

Tekst  i zdjęcia: Wojsław  Suchta 
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EUROPA  W  GMINIE 
9  czerwca  na  polu  biwakowym  w  Dobce  obchodzono  Święto 

Ludowe.  Pogoda  dopisała, były  tradycyjne potrawy, kołacze,  do 
tańca  przygrywał  zespół.  Otwierając w  imieniu  Zarządu  Powia
towego  PSL  w Cieszynie  i Zarządu  Miejskiego PSL w  Ustroniu 
prezes Jan Kubień witał wszystkich, wśród nich posła PO Tade
usza Kopcia, prezesa ZW PSL w Katowicach, wicemarszłka  Ma
riana  Ormańca,  przewodniczącego  Rady  Miasta  Stanisława 
Malinę, starostę Mirosława  Kożdonia, wicestarostę  Mieczysła
wa Szczurka, członków Zarządu Powiatu Jerzego  Hermę  i Sta
nisława  Kubiciusa,  wójta gminy  Bestwina  Stefana  Wodniaka, 
wiceburmistrza  Strumienia  Romana  Grenia,  wójta  Jaworza  i 
członka  Rady Naczelnej  PSL Zdzisława  Beloka. 

J. Kubień przypomniał historię Święta Ludowego oraz  odniósł 
się do problemów  politycznych  mówiąc  m.in: 
 5 czerwca oficjalnie wystartował  ogólnopolski  konkurs na naj
lepsze  witryny  internetowe  społeczności  lokalnych  pt.  „Europa 
w każdej gminie".  Najważniejszym celem  tego  przedsięwzięcia 
jest  tworzenie warunków  umożliwiających angażowanie się spo
łeczności  lokalnych  w działalność  publiczną, pobudzanie  dzięki 
nowoczesnym  technologiom  aspiracji poznawczych  przedstawi
cieli  tych  społeczności,  kształtowanie  aktywnej  postawy  wobec 
rzeczywistości  i prezentacja  swoich  inicjatyw.  Konkurs  skiero
wany  jest  szczególnie  do  ludzi  młodych,  gdyż  to  oni  są  naszą 
nadzieją  i rzeczywistą  wartością  oraz  siłą  w  budowaniu  lepszej 
Polski,  Polski  lepszych  szans.  Budując aktywne  społeczeństwo, 
sprawne  instytucje  innowacyjną gospodarkę sprawimy, że  Euro
pa będzie u nas, w każdej polskiej gminie. Przywrócimy  normal
ność w naszym  kraju. Obecne  czasy  to okres agresywnej  propa
gandy  w  polityce  i mediach.  Patrząc  na  zachowania  polityków 
sprawujących  władzę  stwierdzamy,  że  filozofią  budowania  IV 

Gości witał J. Kubień.  Fot. W. Suchta 

Rzeczpospolitej jest obalanie tzw. politycznej poprawności,  spro
wadzające się do obalania  wszelkich  zasad. 

Starosta M. Kożdoń mówił natomiast, że jest dla niego zaszczy
tem gościć  kolejny raz na Świecie  Ludowym  w  Ustroniu. 
 Ponieważ nasza koalicja na ziemi śląskiej, cieszyńskiej trwa już 
sześć  lat, więc i my czerpiemy z tego wspaniałego święta  mówił 
M. Kożdoń.  Występuję tu w podwójnej roli: jako starosta  i jako 
szef Platformy Obywatelskiej w powiecie. Przyjmijcie od nas, od 
PO serdeczne życzenia, a jako starosta zapewniam, że  będziemy 
z państwem bardzo chętnie współpracować  i wspomagać  wszyst
kie wasze dobre  pomysły. 

Po części  oficjalnej koncert  dała  Dziecięca  Estrada  Regional
na „Równica".  Wojsław  Suchta 

Prezentujemy jeszcze jedno zdjęcie z Pierwszej Komunii,  któ
re przekazała  i opisała Janina  Hazuka, emerytowana  nauczyciel
ka z Lipowca. Uroczystość miała miejsce w Nierodzimiu  w  1949 
r. Stoją  w  pierwszym  rzędzie  od  lewej: Józef  Mastalerz,  Alojzy 
Kuś,  Anna Kukuczka, Maria Mędrek, Janina Balcar, Wanda  Hel
ler, Inga Błoniarczyk, Henryk  Pawłowski, Edward  Dawid, w dru
gim  rzędzie:  Mastalerzowa,  Emilia  Kuś,  Katarzyna  Kukuczka, 
Janina Mędrek, Anna Dawid, Regina  Balcar, Zającowa, Pawłow
ska, Hellerowa.  Lidi a  Szkaradnik 
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Drużyna SP 6.  Fot. W. Suchta 

MŁODZI  EKOLOGICZNI 
Hasło  „ekologia"  sieje grozę,  szczegól

nie  od  ostatnich  waśni  wokół  doliny  Ro
spudy.  O  tym,  że  nie  taki  diabeł  straszny, 
przekonywali  31  maja  w  sali  widowisko
wej  MDK  uczestnicy  V Konkursu  Ekolo
gicznego  Szkół  Ustrońskich.  Tradycyjnie 
 j a ko  zwieńczenie całorocznego  projektu 
„Ekologia  w  Szkołach"    zorganizowało 
go Przedsiębiorstwo  Komunalne sp. z o.o. 
w  Ustroniu  (PK),  przy  udziale  Wydziału 
Ochrony  Środowiska  U M, a także  Funda
cji  „Partnerstwo  dla  Środowiska"  z  Kra
kowa. 

Zmagania  obejmowały  kilka  zakresów: 
zbiórkę  surowców  wtórnych,  zbiórkę  ba
terii, plakat o segregacji odpadów;  kończył 
j e  zaś  sprawdzian  wiedzy  ekologicznej, 
dotyczącej  zwłaszcza  Ustronia.  Punkty 
sumowano. Za  lokaty na podium  w  klasy
fikacji  łącznej  szkoły  otrzymały  jak  za
wsze:  I   1.500 zł,  II    1.000 zł,  II I    500 
zł, plus wynagrodzenie za materiały do re
cyklingu. Przez 5 lat zgromadzono ok. 200 
t odpadów  segregowanych  i 600  kg  bate
rii . PK wypłaciło przeszło 25.000 zł na na
grody, a za  surowce   ok. 20.000  zł.  Upo
minki  funduje też Urząd. Zyskują  bowiem 
nie tylko placówki  oświaty  (i  środowisko, 
rzecz jasna), ale również dzieciaki.  Wśród 
wartościowych  trofeów rzeczowych  moż
na  wymienić  np.  odtwarzacze  mp3  dla 
członków zwycięskiej  drużyny. 

Zanim jednak kogokolwiek  nagrodzono, 
w ostatnim  etapie trzyosobowe  ekipy  mu
siały odpowiedzieć na wylosowany  zestaw 
7  pytań.  Uczniowie  wykazali  się  nie  lada 
znajomością  problematyki  odpadów,  ich 
rodzajów, segregacji  i wywozu  oraz  dzia
łalności  PK w Ustroniu.  Po tej części  lide
rami  były ex aequo  SP1, SP3  i G2  (max 
punktów). Zawody na wiedzę  podsumowy
wał test praktyczny. Każda drużyna  wybie
rała  swój wór ze śmieciami,  które  należa
ło posegregować  do kolorowych  worków. 
Kruczek? Choćby nakrętki   trzeba je  było 
zdjąć z butelek  i wrzucić do metalu.  Wszy
scy poradzili  sobie bezbłędnie.  W jury  ju

bileuszowego konkursu zasiedli: prezes PK 
Alojz y  Sikora,  przewodniczący  RM  Sta
nisław  Malina ,  wiceburmistrz  Jolanta 
KrajewskaGojny ,  naczelnik  WOŚ  Bar
bara  Jońca,  Mart a  Jakóbek  z  Fundacji 
„PdŚ" oraz przedstawicielka  Wodociągów 
i  kierowniczka  ustrońskiej  oczyszczalni 
Halin a  Sikora. 

W  międzyczasie  odczytywano  hasła 
z  transparentów  przyniesionych  przez  po
mysłowych  kibiców,  np.  „Chcesz  mieć 
zdrowe dzieci,  dbaj o porządek  i segreguj 
śmieci". Wbrew niesforności sprzętu  uda
ło  się  obejrzeć  pokaz  slajdów z  konkursu 
na  plakat.  Prace  oceniali:  Karo l  Kubala, 
Jan  Sztefek, B. Jońca,  M. Jakóbek, A.  Si
kora  i Halina  Bąk, a ten pierwszy na  żywo 
skomentował wyniki. Na planszach  wyeks
ponowano  plakaty  najlepszych,  którymi 
okazali  się: 

KLASY  IIII :  1) Aleksandra  Kawecka 
(SP2), 2) Natalia  Biernat  (SP2), 3)  Dag
mara  Niemczyk  (SP3),  wyróżnienia:  Ju
styna Kolarczyk (SP1), Bożena Czyż (SP
3).  KLASY  IVVI :  1) Tomasz  Maciejow

Doping zapewnili  koledzy z klasy. 
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ski (SP3), 2) Urszula Atłas (SP1), 3) Ewa 
Kuli s  (SP3),  wyróżnienia:  Aleksandra 
Drózd  (SP3),  Sylwia  Balcar   (SP2). 

Gdy  komisja  podliczała  ogólną  punkta
cję, wyświetlono  pokaz  slajdów  na  temat 
działalności  Przedsiębiorstwa  Komunalne
go  (www.pk.ustron.pl),  komentowany 
przez J. Sztefka. Po tej prezentacji  ucznio
wie, opiekunowie  i goście zobaczyli  także 
fil m o ultranowoczesnym  wysypisku  „KO
MART "  z  Knurowa.  PK  współpracuje 
z nim  od  1996  r., oddając tam  odpady  ko
munalne  i niebezpieczne.  Nie do wiary, że 
po  ich  zutylizowaniu  rejon  składowiska 
znika pod świeżą trawą, na której pasą się... 
kozy afrykańskie. 

Jurorów  tymczasem  podzieliły  wątpli
wości  co  do  punktowania  plakatów  (czy 
starczy  samo  wysłanie,  czy  trzeba  zająć 
jakieś  miejsce   na  razie  wedle  regulami
nu  ta  druga  opcja).  Jako  że  gimnazja  nie 
zbierały baterii  i tak jak  SP6 nie  uzyskały 
wyróżnień  w części plastycznej,  końcowy 
werdykt mógł kogoś zaskoczyć. Otóż  zde
klasowała rywali SP3, gromadząc na kon
cie  338  p.,  za  nią  kolejne  lokaty  wywal
czyły:  2)  SP2  (290  p.),  3)  SP1  (196  p.), 
4)  SP6  (195  p.),  5)  G2  (126  p.),  6)  Gl 
(86  p.).  Z  pewnością  nie  byli  zdziwieni 
uczniowie  z  Polany    podopieczni  Bogu
sławy  Mija ł już  trzeci  raz z rzędu  zgarnę
li  g łówne  trofeum.  Podziękowanie  za 
wkład  w  upowszechnianie  wśród  dzieci 
idei ochrony  środowiska  i plus okazały  al
bum  o  Beskidzkiej  Piątce  dostały  także 
inne  nauczycielki  prowadzące  „Ekologię 
w  Szkołach":  Anna  Szczepańska  (SP1), 
Ewa  Sztwiertnia  (SP2),  Helena  Pana
siuk  (SP6),  Jolanta  Kamińska  (G l), 
Edyta  Knopek  (G2)  i  Halina  Honko
wiczWaleczek  (G2).  Wszystkie  nagro
dy  i dyplomy odbierano z rąk A. Sikory, S. 
Maliny  i J. KrajewskiejGojny. 

Najistotniejsze,  aby  przyswojone  wia
domości  nie  pozostały  w  sferze  teorii, 
wszak  „przyroda  nie zna nagrody  ni  kary, 
zna  tylko  konsekwencje"  (R.  Ingersoll). 
Szansa,  by  ich  uniknąć?  Jak  mawiają 
Chińczycy:  „Jeśli  myślisz  rok  naprzód  
sadź  ryż,  jeśli  myślisz  10  lat  naprzód  
sadź  drzewo,  lecz  jeśli  myślisz  100  lat 
naprzód    ucz  ludzi". 

Katarzyn a  Szkaradnik 

Fot. W. Suchta 
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NA  MISTRZOSTWA 
16 czerwca  w Trzyńcu  odbyły  się  zawody  I  ligi  kobiet  i  męż

czyzn  Republiki  Czeskiej  w  lekkiej  atletyce.  Wystartowały 
w nich  tyczkarki  z MK S Ustroń  i osiągnęły bardzo dobre  wyniki; 
Martyn a  Cyganek    380  cm,  Patrycja  Moskała    360,  Agata 
Bijo k   350,  Magdalena  Molek   320,  Mart a Andrzejak    320. 
320 cm  to minimum  na Mistrzostwa  Polski.  Następnego  dnia  22 
zawodników  i zawodniczek  z MK S  Ustroń startowało w  Mistrzo
stwach  Śląska  Młodzików.  Srebrne  medale  wywalczyli  w  skoku 
0  tyczce:  M.  Cyganek    370  cm  i  Michał  Kłoda  335  cm.  Pod
opieczna  trenera  Rajmunda  Raszyka  Iwona  Cieślar   skoczyła 
wzwyż  150 cm  i zdobyła  brązowy  medal. 

W skoku o tyczce Polski Związek Lekkiej Atletyki  ustalił  mini
mum  na Mistrzostwa  Świata Juniorów  Młodszych  w Ostrawie  na 
wysokości  380 cm, przy czym  trzeba  też w innych zawodach  sko
czyć minimum  międzynarodowej  federacji na wysokości  365  cm. 
Dotychczas na świecie minimum, czyli 365, skoczyło  tylko osiem 
dziewczyn.  W  Polsce  warnnki  PZLA  wykonały  już  trzy  dziew
czyny,  a  na  Mistrzostwa  Świata  mogąjechać dwie.  Co  ciekawe 
380  w  Polsce  skoczyły  trzy  młodziczki:  Natalia  Krupińsk a 
z  Mazańcowic,  Agnieszka  Kolasa  z SKLA  Sopot  i M.  Cyganek. 
Wszystkie  są  rekordzistkami  Polski. Związek  ma  teraz  problem, 
bo  z  trójki  wyjątkowych  dziewczyn  trzeba  wybrać  dwie.  2324 
czerwca  odbędą  się  Mistrzostwa  Warszawy  i  będą  to  również 
zawody  kwalifikacyjne  dla  tych  trzech  tyczkarek.  Spotkają  się 
więc  w  Warszawie,  skakać  będą  w  tych  samych  warunkach.  Do 
tego  ta  sama  odległość  dojazdu  z  Sopotu,  Mazńcowic  i z  Ustro
nia. Co  ważne,  żadna  z nich  nie będzie  skakać  na  swoim  stadio
nie. A w Ostrawie startować będą z dziewczętami  o dwa  lata  star
szymi.  Mistrzostwa  Świata  są od  1115  lipca. 

Szansę  na  zdobycie  minimum  na  Mistrzostwa  Europy  w  Ho
landii  ma  też z  MK S  Ustroń  P. Moskała. Te mistrzostwa  odbędą 
się  od  1923  lipca.  Minimum  Patrycja  musi  zdobyć  do  końca 
czerwca.  Dobrą okazją będą  Mistrzostwa  Polski  Juniorów  2627 
lipca.  Musi  skoczyć  400  cm. 

O  wynikach  swych  podopiecznych  trener  Marek  Konowoł 
mówi: 

KT O  P O M O Ż E 
Kierująca  Dziecięcą  Estradą  Regionalna  „Równica"  Renata 

Ciszewska  skarży  się  na  brak  pieniędzy.  Płaci  miasto,  niestety 
sponsorzy  się  wykruszają.  Aby  realizować  wszystkie  przedsię
wzięcia  „Równicy"  potrzeba  około  trzydziestu  tysięcy  złotych. 
Od  stycznia  „Równica"  wystąpiła  49  razy,  nagrała  dwie  kasety 
1 fil m  o  Beskidach  od  Baraniej  Góry  po  Ustroń.  Będą  to  pieśni 
ziemi  cieszyńskiej. 
 Można zadać pytanie, po co ten  fil m i kasety   mówi  R.  Ciszew
ska.  Świat  tak pędzi do przodu, wszystko  się zmienia, więc  war
to zachować to co jest naszą tradycją, naszymi  korzeniami.  Jeżeli 
nie zachowamy, nie będziemy  pielęgnować,  to za kilkanaście  czy 
kilkadziesiąt  lat się opamiętamy  i zaczniemy  się zastanawiać,  kim 
właściwie jesteśmy. A my  tradycje przekazujemy  najmłodszym, 
bo  to  zespól  dziecięcy.  Oni  to  przechowają.  Z  drugiej  strony 
w  zespole  dziecięcym  i  nie  jest  tak,  że  ktoś  występuje  15  lat. 
U  nas  na  miejsce  wyrośniętych  dziewcząt  przychodzą  dzieci 
i potrzebne  są stroje. Są pieśni  pasterskie,  które powinno  się  wy
konywać  w  stroju  góralskim,  a  na  to  już  nie  mamy  pieniędzy 
i występujemy w strojach  cieszyńskich. 

„Równicy" chyba nikomu  nie trzeba w Ustroniu  przedstawiać. 
To stale kilkadziesiąt dzieci,  które są przygotowywane  do  profe
sjonalnych występów. Zdobyli wiele  laurów, znani  s ąz  telewizji. 
Jednak  pytana  o najważniejszy występ  R. Ciszewska  mówi: 
 Nasz  rok  trwa  od dożynek  do dożynek,  gdyż dożynki  w  Ustro
niu to najważniejszy występ dla zespołu. Od jedenastu  lat  zawsze 
na tę  imprezę przygotowujemy  nowy  program. 

Zmartwieniem  R. Ciszewskiej jest  też brak chłopców  w  zespo
le. W ubiegłym  roku  odeszło  kilka  dziewcząt  od  lat  związanych 
z zespołem. A grupa najstarsza to podstawowy  filar z  „Równicy". 
Udało się wprowadzić nowe dzieci  i ponownie występy  przyjmo
wane są owacyjnie. 

Tyczkę pokonuje  M. Cyganek.  Fot. W. Suchta 

  Tylko  jedna  juniorka  w  Polsce  skoczyła  wyżej.  380  dla  tych 
dziewczyn  to bardzo wysoko.  Martyna jest w formie wyjątkowej. 
380 pokonała  z wielkim  zapasem.  390 minimalnie  strąciła.  Wią
że  się  to z  tym,  że  dopiero  teraz  dostała  dobraną  własną  tyczkę. 
W  Trzyńcu  pierwszy  raz  skakała  na  swoim  sprzęcie.  Sądzę,  że 
Martynę  w  tej  formie stać  na 4  metry,  a  to już jest  około  medalu 
na Mistrzostwach  Świata.  Martyna została przygotowana  na dwa 
szczyty  formy. Pierwszy  w czerwcu  i tak  się stało.  Podobny  pro
blem  z  tyczką  miała  Patrycja.  Ona  też  pierwszy  raz  skakała  na 
swojej  tyczce  w  Trzyńcu.  Jest  w  formie  i stać ją  na  osiągnięcie 
minimum. Agata  Bijok  też jest  w dobrej  formie. Niestety  Magda 
Molek  jest  kontuzjowana.  Poza  tym  Magda  i Agata  kończyły 
pierwszą  klasę  liceum  i musiały  się uczyć.  My  robimy  tyczkę  na 
poziomie  światowym.  Przecież nasze wyniki  to dziesiątka  pięt
nastka na świecie. Tego nie można uzyskać przy małych  obciąże
niach. Dziewczyny  trenują po pięć, sześć razy w tygodniu. To nie 
jest trening piłkarza  tylko ciężka praca.  Patrycja teraz trenuje dwa 
razy dziennie. Tylko  tak można  osiągnąć wynik  w  lekkiej  atlety
ce. W przygotowaniach  do sezonu  zrobiliśmy  wszystko  co  sobie 
założyliśmy.  Wojsław  Suchta 

 To chyba  zaszczyt  być  w  reprezentacyjnym  zespole  Ustronia  
mówi  R. Ciszewska.   Widzę, jak  dzieci  nie mają co  robić,  wałę
sają się. A bycie  w zespole  to nie  tylko  praca. To  także  przyjem
ności.  Poza  tym  widzę,  że dzieci  z „Równicy"  się przyjaźnią, są 
ze  sobą  zżyte.  A  brak  chłopców  przynajmniej  z  IVV  klasy. 
W zespole jest  dyscyplina,  ale bez niej trudno cokolwiek  zrobić. 
To wyrabia poczucie  odpowiedzialności.  Wojsław  Suchta 

OGŁOSZENI E 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu miejsco

wego planu zagospodarowania  przestrzennego  miasta Ustroń, 
zatwierdzonego  Uchwałą  Rady  Miasta  Ustroń  Nr  XXXI/269/ 
2005r. z dnia 7 kwietnia 2005 r., dla obszaru położonego w Ustro
niu Hermanicach, w obrębie części parceli gruntowej  oznaczo
nej  nr  201/38. 

Na podstawie art.  17 pkt  1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
0 planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz. U. Nr 
80 poz. 717 z późn. zin.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miasta Ustroń Uchwały nr  VIl/81/2007 z dnia 29 marca 2007 
r., o przystąpieniu  do sporządzenia  zmiany  fragmentu  miej
scowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Ustroń,  dla  obszaru  położonego  w  Ustroniu  Hermanicach 
w obrębie części parceli gruntowej  oznaczonej  nr  201/38. 

Zainteresowani  mogą składać wnioski do wyżej  wymienio
nego zmiany  planu  miejscowego. 

Wnioski  należy  składać  na  piśmie  w  Urzędzie  Miasta 
w  Ustroniu,  Rynek  1, 43450  Ustroń,  w  termini e  do dnia  23 
lipca 2007 r. 

Wniosek  powinien  zawierać  nazwisko,  imię,  nazwę 
1 adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nie
ruchomości, której  dotyczy.  Burmistrz  Miasta 

Ireneusz  Szarzeć 
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ABSOLWENC I  GIMNAZJU M  NR  1 
7.  Piotr  Goszyk  17.  Paweł  Kubień 
8.  Damian  Gruszczyk  18.  Kornelia  Lont 
9.  Sebastian  Gutman  19.  Magdalena  Justyna  Mrózek 
10.  Daria  Hazuka  20.  Sylwia  Nogowczyk 
11.  Dorota  Heczko  21.  Jadwiga  Nowak 
12.  Mateusz  Heller  22.  Adrianna  Piotrowicz 
13.  Piotr  Herzyk  23.  Marcin  Rejowicz 
14.  Sonia  Hubczyk  24.  Michał  Tomiczek 
15.  Paweł  Kostka  25.  Jan  Wądolny 
16.  Sara  Kubista  26.  Marzena  Ziółkowska 
17.  Patrycja  Kuźnik 

Klasa  3D 18.  Aldona  Malinowska  Klasa  3D 
19.  Magdalena  Michalik  Wychowawca   Olga  Buczak 
20.  Arkadiusz  Ogrocki  1.  Barbara  Barabosz 
21.  Katarzyna  Podkańska  2.  Patrycja  Bury 
22.  Anita  Prutek  3.  Sandra  Chrapek 
23.  Angelika  Skrobot  4.  Aleksandra  Czyż 
24.  Maria  Szpin  5.  Monika  Doniec 
25.  Mateusz  Śliwka  6.  Rafał  Fober 
26.  Mateusz  Wojdyło  7.  Estera  Gomola 

Klasa  3 A 
Wychowawca   Jolanta  Chwastek 
1.  Marcin  Boruta 
2.  Rafał Bujok 
3.  Kamila  Bylok 
4.  Dariusz  Cieślar 
5.  Ruta  Cieślar 
6.  Dominika  Czyż 
7.  Mateusz Marcin  Czyż 
8.  Kamil  Galas 
9.  Marek  Gluza 
10.  Samuel  Gluza 
11.  Krzysztof  Krawczyk 
12.  Łukasz  Krawczyk 
13.  Patrycja  Kubica 
14.  Dorota  Lankocz 
15.  Dawid Adam  Madzia 
16.  Marcin  Michalski 
17.  Diana  Miech 
18.  Anna  Niemiec 
19.  Krzysztof  Oreł 
20.  Daria  Joanna Pająk 
21.  Weronika Aldona  Rycko 
22.  Magdalena  Schirmeisen 
23.  Michał  Sekuła 
24.  Daniel  Suchodolski 
25.  Marek  Krzysztof  Szalbot 
26.  Sylwia  Szkolorz 
27.  Aleksandra Zaj one 
28.  Katarzyna  Żydel 

Klasa  3  B 
Wychowawca   Rafał  Niemczyk 
1.  Barbara, Anna  Bączek 
2.  Ewelina  Cymerlik 
3.  Dacjan  Domagała 
4.  Artur  Filipczak 
5.  Elżbieta  Gluza 
6.  Anna  Goszyc 

MY Z „GAMY" 
SIĘ NIE DAMY 
Konia z rzędem temu, kto spodziewał się 

takiego  osiągnięcia  „Gamy  2"!  Kierowa
na  przez  Janusza  Śliwkę  grupa  wokalna 
z  Gimnazjum  nr  2  sięgnęła  właśnie  po  I 
nagrodę na XXXI I Wojewódzkim Przeglą
dzie Szkolnych  Zespołów  Artystycznych. 
We  wcześniejszej  edycji  konkursu,  który 
urządza  Młodzieżowy  Dom  Kultury 
w  Częstochowie  pod  patronatem  m.in. 
Marszałka  Woj.  Śląskiego,  zdobyła  ona 
wyróżnienie.  Finałowe  przesłuchania  na 
kameralnej scenie filharmonii były poprze
dzone eliminacjami miejskimi  i rejonowy
mi.  Przez wszystkie  tury  należało  przejść 
z identycznymi  piosenkami,  jednak... 
 W Ustroniu zaśpiewaliśmy  utwór  polski 
(„N o  co  ty na  to"  Szczęśniaka)  i angloję
zyczny,  ale jak  się okazało,  na  etapie  po
wiatu można prezentować  wyłącznie  pol
skojęzyczne   tłumaczy J. Śliwka.   Szko
da,  bo  standard  „Hi t  The  Road,  Jack"  ze 
swingowym rytmem bardzo  dziewczynom 
spasował.  Chcę  zachęcić je  do  porządnej 
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Klasa  3  C 
Wychowawca    Anna  Sikora 
1.  Krzysztof  Balcar 
2.  Mateusz  Berek 
3.  Radosław  Brachaczek 
4.  Marek  Bartosz  Domagała 
5.  Katarzyna  Dustor 
6.  Klaudia  Gluza 
7.  Dominika  Górniok 
8.  Sara  Grabiec 
9.  Małgorzata  Jura 
10.  Marzena  Juraszczyk 
11.  Izabela  Jurecka 
12.  Wacław  Kamycki 
13.  Anna  Kawulok 
14.  Radosław  Kocot 
15.  Monika  Konieczny 
16.  Katarzyna  Kozieł 

muzyki, która szybko nie przemija, ale sta
ram  się  także,  by  to,  co  pokazujemy,  im 
odpowiadało. Niestety, musieliśmy w cią
gu miesiąca zastąpić Raya Charlesa  czymś 
innym. Nie było czasu  na dywagacje,  po
nieważ ćwiczymy  raz w tygodniu.  Wymy
śliłem  więc utwór Grechuty, z tym że  ina
czej go podałem.  Cenię wielce  Grzegorza 
Turnaua,  który  wydał  ostatnio jego  kom
pozycje  w  nowej  aranżacji.  Dla  „Gamy" 
wybrałem  „Chodźmy  tam",  po  własnej 
przeróbce  na  fortepian  i zespół  wokalny. 
Utwór jest spokojny, wprowadziłem  zatem 
wielogłosowość,  itd. Nikt  oczywiście  nie 
znał  tej piosenki.  Zaśpiewałem  ją  z  lekką 
obawą, a dziewczyny zaraz: Ale fajne! Gdy 
to usłyszałem, byłem już  spokojny. 

Na etapie powiatu w teatrze cieszyńskim 
1819.04.  pokazało  się  29  zespołów  te
atralnych, muzycznych, tanecznych  i folk
lorystycznych, z podziałem na podstawów
ki,  gimnazja  i  szkoły  ponadgimnazjalne. 
Grupy,  które  w  swych  kategoriach  zajęły 
I  miejsca,  zakwalifikowano  do  udziału 
w zmaganiach  wojewódzkich. Trzeba  za
znaczyć, że znalazł się wśród nich  również 
teatrzyk  „Buratino"  z  SP2,  kierowany 
przez Wiesławę  Herman. 

Sześć  dni  przesłuchań  w  Częstochowie 
podzielono między 73 taneczne, 48 teatral

8.  Jakub  Gumola 
9.  Estera  Herman 
10.  Karolina  Kawulok 
11.  Wojciech  Kramarczyk 
12.  Agnieszka  Krzok 
13.  Justyna  Legierska 
14.  Robert  Madzia 
15.  Aleksandra  Marianek 
16.  Marek  Nogły 
17.  Bartłomiej  Pilch 
18.  Robert  Pilch 
19.  Justyna  Poloczek 
20.  Dominik  Skark 
21.  Paweł  Smyk 
22.  Adrian  Szalbot 
23.  Adam  Szlauer 
24.  Katarzyna  Szpin 
25.  Mateusz  Tomala 
26.  Monika  Wiączek 

nych i 35 wokalnych albo  instrumentalnych 
ekip z 41  miejscowości.  „Gama"  pokaza
ła się 21.05.  i została zaproszona  (jako je
den  z  13 zespołów)  do uświetnienia  kon
certu nagrodzonych  6.06. 
  W  ogóle  nie  wiedzieliśmy,  jak  nas  oce
niono   wspomina opiekun grupy z G2. 
10 dni po występie ktoś zadzwonił z pyta
niem, czy zaśpiewamy na koncercie  laure
atów.  Pochwalił  dobór  repertuaru  i  opra
cowanie.  Chciałem  się  dowiedzieć,  co 
wywalczyliśmy,  ale powiedział,  że  to  zo
stanie ogłoszone  na miejscu.  Przyjechali
śmy wcześnie  rano, bo próby  trwały od 9. 
Bezskutecznie usiłowałem poznać wyniki. 
O  12 zaczął się popisowy koncert,  główną 
salę  filharmonii  wypełniły  same  ważne 
persony.  Jednak  wciąż nic nie było  jasne, 
w  Internecie  podano  tylko  wykaz  laure
atów.  Dopiero po przemówieniach  zaczę
to od  końca  odczytywać  kolejne  miejsca. 
Trzymano  nas  w  napięciu  do  ostatniej 
chwili , a dziewczyna, która miała wyjść po 
nagrodę, szepnęła nerwowo: Może jednak 
o nas  zapomnieli? 

Tak  oto  przyznano  Grand  Prix  oraz  12 
wyróżnień,  14 miejsc  III ,  17   II  i  151, 
w  tym  dla  „Gamy  2"   najlepszego  gim
nazjalnego zespołu  muzycznego.  Śpiewa 
tu  dziś  19  dziewczyn  i 4  chłopaków,  co 
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ABSOLWENC I  GIMNAZJU M  NR  2 
7.  Adam  Jaworski 
8.  Michał  Kabat 
9.  Piotr  Kuś 
10.  Łukasz  Marszałek 
11.  Magdalena  Matuszek 
12.  Andrzej  Mendryla 
13.  Magdalena  Morkisz 
14.  Agnieszka  Moskała 
15.  Adrian  Nastaszyc 
16.  Jemina  Nowińska 
17.  Patryk  Rogalski 
18.  Pamela  Rudnik 
19.  Klaudia  Sawkiewicz 
20.  Mateusz  Siemienik 
21.  Sara  Słowik 
22.  Żaneta  Słowik 
23.  Dorota  Wantulok 
24.  Adam  Zloch 

16.  Sebastian  Stec 
17.  Paweł  Szafranek 
18.  Tomasz  Śliż 
19.  Monika  Tometczak 
20.  Paweł  Waszek 
21.  Rafał  Wojtowicz 
22.  Judyta  Wróbel 

Klasa  3  D 
Wychowawca   Grażyna  Tekielak 
1.  Agnieszka  Bujok 
2.  Alicj a  Cieślar 
3.  Sylwia  Cieślar 
4.  Piotr  Ferfecki 
5.  Szymon  Głowiński 
6.  Angelika  Husar 
7.  Sebastian  Jończyk 
8.  Klaudia  Kamieniarz 

Klasa  3 A 
Wychowawca   Monika  Rzeszótko 
1.  Justyna Andrzejak 
2.  Łukasz  Chrapek 
3.  Patrycja  Cieńciała 
4.  Michał  Czyż 
5.  Ewa  Depta 
6.  Patrycja  Florczak 
7.  Dawid  Gomola 
8.  Michał  Goryczka 
9.  Monika  Goryczka 
10.  Hasan  Gtirtekin 
11.  Mateusz  Jarco 
12.  Karolina  Jaworska 
13.  Łukasz  Karpiński 
14.  Alicj a  Kłapa 
15.  Estera  Krysta 
16.  Michał  Kubok 
17.  Karol  Kugiejko 
18.  Beata  Mendryla 
19.  Krystian  Pszczółka 
20.  Anna  Rączkiewicz 
21.  Robert  Redliński 
22.  Angelika  Ryś 
23.  Anna  Waluś 
24.  Mateusz  Wisełka 
25.  Kamil  Zwierzykowski 

Klasa  3  B 
Wychowawca    Barbara  Górniok 
1.  Larysa  Badura 
2.  Jarosław  Balcar 
3.  Natalia  Czerwiakowska 
4.  Arkadiusz  Grześkiewicz 
5.  Damian  Holeksa 
6.  Karina  Jarco 

ciekawe:  głównie  z  klasy  I.  Wcześniej 
niezły  poziom  udawało  się  osiągnąć  do
piero  po  trzech  latach,  teraz  najmłodszy 
skład  zapracował  na  największy  sukces. 
Niestety, nie przekłada  się to na  nagrody: 
pamiątką  po  zwycięstwie  są  jedynie  dy
plom  i elegancka  statuetka  z  metalopla
styki.  W  międzyczasie,  31.05.,  wokali
stów z G2 zaproszono  do  BielskaBiałej 
w  celu  upiększenia  10lecia  Ekumenicz
nego  Konkursu  Wiedzy  Bibl i jnej  „Jo
nasz".  J.  Śliwce  polecono  zaaranżować 
napisaną  na  tę  okaz ję  pieśń  „Księga 
ksiąg". Do wyróżnienia  „Gamy"  przyczy
niło  się  parokrotne  zdobycie  przez  nią 
czołowych  lokat w organizowanych  przy 
„Jonaszu"  przeglądach  zespołów  szkol
nych  i parafialnych. 
  Już  po  etapie  wojewódzkim  odbyło  się 
rozdanie  dyplomów  w  Cieszynie,  na  któ
rym  także  koncertowaliśmy.  Uważam  ten 
występ  za  mało  udany,  co  smuci  tym  bar
dziej, że przyszły  różne osobistości...  Na
tomiast  tamten  w Częstochowie  był  abso
lutnie  adekwatny  do  nagrody.  Próba  na 
scenie  wypadła  bardzo  dobrze,  potem  ka
zano  czekać  w garderobach  i  wywoływa
no  przez  krótkofalówki.  W  czasie  tej  go
dziny  dziewczyny  z  własnej  inicjatywy 
wyśpiewywały  wszystkie  piosenki,  jakie 
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Klasa  3  C 
Wychowawca    Helena  Cebo 
1.  Kamil  Białoń 
2.  Jessica  Bogacz 
3.  Anna  Brzezińska 
4.  Agata  Cieślar 
5.  Wioletta  Cieślar 
6.  Daria  Dziendziel 
7.  Krzysztof  Kalisz 
8.  Izabella  Kąkol 
9.  Jakub  Kral 
10.  Agnieszka  Kuźnik 
I ł .  Patrick  Leftwich 
12.  Elżbieta  Niedzielska 
13.  Artur  Podżorski 
14.  Piotr  Rygiel 
15.  Tobiasz  Słowik 

zrobiliśmy  do  tej  pory.  Fascynująco  przy 
tym  klaskały, pstrykały,  stukały...  Słucha
łem  przez  ścianę,  nic  wchodząc,  aby  nie 
zepsuć  atmosfery.  Były  znakomicie  roz
śpiewane  i  skoncentrowane  do  końca  
nawet  na  mnie  zrobiły  wrażenie.  Podczas 
tych  prób  same  dobierały  głosy  tonacyj

9.  Bartłomiej  Kania 
10.  Sławomir  Karasiewicz 
11.  Kinga  Kiecoń 
12.  Łukasz  Kotarski 
13.  Marcin  Kryska 
14.  Mariola  Kubok 
15.  Paweł  Macura 
16.  Dariusz  Madusiok 
17.  Natalia  Madusiok 
18.  Adam  Miech 
19.  Aneta  Niedoba 
20.  Mateusz  Pawlak 
21.  Natalia  Poppek 
22.  Dominik  Staszczak 
23.  Patrycja  Tkaczyk 
24.  Mateusz  Wlazłowski 
25.  Jakub  Zieliński 

nie.  Chodzi  o  to,  że  opracowuję  utwory 
trzygłosowo,  a  nie  np.  promuję  solistkę, 
kiedy reszta robi za jednolity chórek.  Może 
czasem  moje pomysły  przerastają te  dzie
ciaki, ale myślę, że lepiej stawiać  poprzecz
kę ciut  wyżej niż zbyt  nisko. 

Katarzyn a  Szkaradnik 
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%Jolk & Country  Festival 

USTROŃ 2007 
www.country.ustron.pl 

Zbliża się festiwal country w Ustroniu. Na mieście pojawiły się 
plakaty ze szczegółowym  programem, sąbanery, ulotki. 

Bilety  i karnety sąjuż sprzedawane w Miejskiej Informacji Tu
rystycznej oraz w MDK „Prażakówka". Cena karnetu na trzy dni 
  60 zł, cena  biletu  na jeden  koncert  25 zł. Bilety  można  także 
nabywać przez  Internet. Adres powyżej. 

Bilety sprzedawane  sąjako opaski na rękę, co pozwala  wielo
krotnie  przejść przez  bramkę  wejściową.  Nie  ma jednak  możli
wości  przekazania  opaski  innej osobie.  Kolory  opasek na każdy 
dzień są inne. 

Festiwal  rozpoczyna  się 29  czerwca. 

Starosta  Cieszyński  informuj e 
wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na 

terenie  obrębu  Hermanice,  Lipowiec,  Nierodzim, 

iż w dniach od 11 czerwca  do 29 czerwca  w godzi

nach od 800 do  1500 w siedzibie Starostwa  Powiato

wego  przy  ul. Szerokiej  13 w Wydziale  Geodezji, 

Kartografii i Katastru  pokój  170 (parter)  odbywa 

się wyłożenie do publicznego wglądu danych  doty

czących ewidencji  budynków. 

ę  P R O T O  D E NT 

/  Gabinet  stomatologiczny 

lek. stom. TOMASZ STUDZIŃSKI 

pon.  8 3014.00 
wt.  14.0020.00 
śr.  8.3014.00 
czw.  14.0020.00 
pt.  8.3014.00 
sob.  10.0015.00 

USTROŃ,  ul. Daszyńskiego  12 B, tel  33/854 14 89 
kom  0 601  508  607 

INOWOŚĆ: 

Laserowe  wybielanie 
•  zębów w 1  godzinę 

LAMPĄ  BI0WHITE 
ACCELERAT0R 

NABÓ R  KANDYDATÓ W  NA  ŁAWNIKÓ W 
Rada  Miasta  Ustroń  informuje , 

iż z dniem  1 stycznia  2008 r. 
rozpoczyna  się nowa  kadencja  ławników. 

W  związku z powyższym  w terminie  do dnia  30 czerwca 
2007 r. przyjmowane są zgłoszenia  kandydatów  na  ławników 
do orzekania  w Sądzie Okręgowym w BielskuBiałej (3 oso
by)  oraz  Sądzie  Rejonowym  w Cieszynie  (8 osób).  Zgodnie 
z  ustawą    Prawo  o ustroju  sądów  powszechnych  (Dz. U. 
z 2001  r. Nr 98, poz.  1070 z późn.zm.) 
Ławnikie m  może być wybrany  ten,  kto: 
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywil

nych i obywatelskich, 
2) jest nieskazitelnego  charakteru, 
3) ukończył 30  lat, 
4) jest zataidniony  lub zamieszkuje w miejscu  kandydowania 

co najmniej od  roku, 
5) nie przekroczył  70  lat, 
6) jest  zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia  obo

wiązków ławnika, 
7) posiada co najmniej wykształcenie  średnie. 
Ławnikam i  nie mogą  być: 
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych  i innych sądach

oraz  w prokuraturze, 
2) osoby  wchodzące  w  skład  organów,  od  których  orze

czenia  można  żądać  skierowania sprawy na drogę postę
powania  sądowego, 

3)  funkcjonariusze  Policji  oraz  inne  osoby  zajmujące 
stanowiska  związane  ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, 

4) adwokaci  i aplikanci  adwokaccy, 
5) radcy prawni i aplikanci  radcowscy, 
6) duchowni, 
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
8) funkcjonariusze Służby Więziennej, 
9) radni gminy, której rada dokonuje wyboru  ławników. 
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym 
sądzie. 
Kandydatów  na ławników  mogą zgłaszać: prezesi sądów, sto
warzyszenia,  organizacje  związkowe, organizacje  pracodaw
ców  oraz  inne organizacje zarejestrowane na podstawie  prze
pisów prawa, z wyłączeniem  partii  politycznych  oraz co naj
mniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamiesz
kujących stale na terenie Miasta  Ustronia. 
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu 
prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pra
codawców. Wzór  karty  zgłoszenia  można  uzyskać  nieodpłat
nie w Biurze  Rady  Miasta  Ustroń,  Rynek  1, pok. nr 38  lub 
pobrać ze strony  (www.ustron.pl). 
Wypełnioną kart ę zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumen
tami: 
1)3 aktualne  fotografie  zgodne  z  wymaganiami  stosowa

nymi  przy  wydawaniu dowodów  osobistych, 
2)  informację z Krajowego Rejestru  Karnego, 
3) oświadczenie,  że nie toczy  się przeciwko kandydatowi  po

stępowanie  karne, 
4)  zaświadczenie  lekarskie  stwierdzające  brak  przeciw

wskazań  do  wykonywania  funkcji  ławnika  należy  złożyć 
w Biurze Rady Miasta, pok. nr 38. 
W  przypadku  zgłaszania  kandydata  na  ławnika  przez 

grupę  25  obywateli  należy  do karty  zgłoszenia  dołączyć 
listę  tych  osób  zawierającą  imię (imiona),  nazwisko,  numer 
ewidencyjny PESEL,  miejsce  stałego  zamieszkania  i wła
snoręczny  podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszają
cych  kandydata. 

Opłata za wydanie  informacji z Krajowego Rejestru Karne
go  wynosi  50, zł.  Powyższą  opłatę  oraz  koszt  badania  po
przedzającego  wystawienie  zaświadczenia  lekarskiego,  po
nosi kandydat na  ławnika. 

Informacje związane z wyborami  na ławników  można  uzy
skać w Biurze Rady Miasta  Ustroń,  tel. 033 857 93  17 lub na 
stronie internetowej   www.ustron.pl. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Stanisław  Malin a 
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FELIETON 
Tak  sobie  myślę 

I  ty możesz  być 
niepełnosprawny... 

Pojechaliśmy  z  żoną  na  urlop.  Wyma
rzony, wyczekiwany. Do miejsca szczegól
nie  przez  nią  lubianego.  Tak  się  cieszyła 
na ten urlop... Niestety, drugiego dnia po
bytu podczas spaceru zwichnęła nogę, po
tykając się o dziurę w chodniku. Przez na
stępne  dni  nie  mogła  chodzić.  Woziłem, 
więc  ją  na  wózku  inwalidzkim.  I  wtedy 
przekonaliśmy  się jak  trudno poruszać  się 
niepełnosprawnym na wózku  inwalidzkim. 
Kiedy  poważną  przeszkodą  są  nierówno
ści  na  drodze,  wysokie  krawężniki  czy 
dziury w chodniku.  Kiedy przeszkodą  nie 
do pokonania stają się schody. Kiedy  oka
zuje się, że wokół jest  tak wiele  przeszkód 
i barier trudnych czy wręcz  niemożliwych 
do  pokonania... 

Po powrocie zaczęliśmy się rozglądać po 
naszym  mieście.  Rozglądać, z  perspekty
wy  wózka  inwalidzkiego.  Zauważyliśmy 
rzeczy, na które wcześniej nie zwracaliśmy 
uwagi. Z przykrością przyszło nam stwier
dzić, że nasze miasto nie jest  zbyt  przyja
zne  dla  niepełnosprawnych.  Może  ci,  od 
których  to zależy, spróbowaliby  raz zwie
dzić nasze miasto na wózku  inwalidzkim. 
Zapewne zmobilizowałoby  to ich do dzia
łania  i  zamiast  dyskusji  na  temat,  że  coś 
trzeba  byłoby  zrobić  dla  niepełnospraw
nych,  nastąpiłyby  odpowiednie  działania 
na  ich  rzecz. 

A więc spróbujmy zrobić małą  wyciecz
kę po mieście na wózku  inwalidzkim.  Za
cznijmy  od  rynku...  Trudno  tam  dotrzeć 
w związku z prowadzonymi  robotami. Ale 
dotarliśmy do ratusza. Dla  niepełnospraw
nych jest to twierdza nie do zdobycia: Cięż
kie drzwi, wysokie schody  i żadnej możli
wości dostania się do biur Urzędu  Miasta. 
No  cóż  trzeba  się  wycofać...  Pójdziemy 
poskarżyć się na los niepełnosprawnych  do 
„Gazety  Ustrońskiej"  i przy  okazji  poży
czymy  książki  w  bibliotece.  Znowu  to 

samo; za wysokie progi dla niepełnospraw
nych. Gazeta też się broni skutecznie przed 
nami.  I to razem z  biblioteką... 

I  tak  jest  niemal  w  całym  mieście.  Po 
nowych  chodnikach  można  poruszać  się 
zupełnie  dobrze,  ale  po  starych  bywa  to 
bardzo  trudne.  Wejście do  biur,  urzędów, 
instytucji  publicznych  jest  często  bardzo 
utrudnione. Tak się kiedyś budowało.  Nie 
przewidywano  podjazdów  ani  wind  dla 
niepełnosprawnych.  Oni  mieli  siedzieć 
w domu... Tylko takie traktowanie niepeł
nosprawnych  należy  do  przeszłości.  Czy 
jednak  na  pewno? 

Myślę,  że  wciąż  za  mało  robi  się  dla 
niepełnosprawnych,  aby  umożliwić  im 
pełny  udział  w  życiu  miasta  i  prowadze
nia samodzielnego  trybu życia. A przecież 
każdy  z nas  musi  liczyć  się  z  tym,  że  na 
krótko  czy  na  stałe  stanie  się  niepełno
sprawnym.  Wiem,  że  podjazdy,  windy 
i  inne  ułatwienia  dla  niepełnosprawnych 
bywają bardzo kosztowne, a są inne pilne 
wydatki.  Zawsze  jednak  można  coś  zro
bić,  aby  usunąć  kolejną  przeszkodę... 

Jerzy  Bór 

FELIETON 
Trzepak 

Na naszym podwórku, czyli Rynku, po
stawili  „trzepak".  To  moje  określenie  tej 
konstrukcji metalowej, co przysłania  nam 
przebudowany  ratusz.  Inne określenie jest 
o wiele  gorsze. 

Nie przystoi  mi  tu go  cytować. 
„Trzepak"  jest  wielki.  Nie  wiem  skąd 

wezmą  tak wielkie dywany, aby na nim je 
wytrzepać.  Chyba  nie  z  ratusza  (sic!) 
„Trzepak" jest  tak wielki, że nie dam  rady 
do niego przywiązać mojej suczki  Loli . 

Wiem, że najłatwiej jest wyśmiewać  się, 
z czegoś, co dopiero jest w  budowie,  póki 
nie skończono całości. Przecież  „trzepak" 
to tylko część projektu  zagospodarowania 
rynku.  I  to  projektu  wyłonionego  w  dro
dze konkursu, już  raz  powtarzanego. 

A przecież, wystarczy popatrzeć na stro
nę  internetową  miasta  www.  ustroń,  pl. 
(Fotki:  z ostaniej  chwili    tu  internetowy 
znak  uśmiechu    Koncepcja  Nowego 
Ustrońskiego Rynku. Pisownia oryginalna). 
No  i co, czy się czegoś więcej  dowiemy? 

Słyszałem ostatnio taką  rozmowę: 
„Mó j  kuzyn  Rudek,  co  się  wszystkim 

interesuje, wydrukował mi ze strony  inter
netowej miasta, ten rysunek z projektu. Nic 
nie  mogę  z tego  zrozumieć. Ale  fontanna 
będzie  fajna." 

Ostatnio byłem z Zamościu,  (już widzę 
na  czytelników  twarzach  uśmiechy).  Ale 
jedno jest  pewne Zamość  ma  rynek. 

I  to jaki!  To  każdy  chyba  wie.  Jak  nie 
wie,  to  niech  popatrzy  na  stronę  interne
tową: www.zamosc.pttk. pl (wirtualny Za
mość). 

Kupiłem kilka przewodników  i albumów 
o Zamościu, z których się  dowiedziałem: 

„Zamość jest  miastem jak  z baśni,  albo 
z dobrego snu księcia i jego zaufanego, nie
zwykle uzdolnionego  architekta".... 

„Zamość wyrósł z włoskiej myśli  archi
tektonicznej połowy XVI wieku, którą ge
niusz Moranda (Bernard Morando, włoski 
architekt    przypisek  mój)  nagiął  do  po
trzeb  fundatora, topografii  terenu  i kultu
ry kraju. Miasto jest tyleż włoskie co rdzen
nie polskie z niezwykle barwnym  nalotem 
kresowości, w  którym mamy akcenty  kul
tury  Ormian,  Rusinów,  Żydów  i  Gre
ków".... 

„Kanclerz Jan Zamoyski  pozostawił  po 
sobie  pamiątkę  „od  piramid  i  pomników 
trwalszą",  a mianowicie  wspaniałe  rene
sansowe miasto" 

Chce się dopowiedzieć  „naszą  perłę  re
nesansu". 

Jan  Zamoyski,  na  podstawie  projektu 
jednego  architekta,  w ciągu  10  lat  (w  la
tach  1579   1589) wybudował piękne mia
sto z najwspanialszym  rynkiem. Zrobił  to 
bez pomocy kapitalistycznych  instytucji fi 
nansowych,  czy  pieniędzy  unijnych,  ale 
przy  pomocy  zamieszkałych  w  Zamościu 
Polaków  i osiedlających  się  tam  Ormian, 
Greków, Rusinów, Żydów, Szkotów i Wło
chów. 

Przykład  godny do  naśladowania. 
Andrzej   Georg 

Ratrak przydatny o każdej  porze roku.  Fot. W. Suchta 
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LISTY  DO  REDAKCJI 

Startowano spod  Uzdrowiska.  Fot. W. Suchta 

STROMY  PODBIEG 

W nawiązaniu do artykułu Pana redaktora Wojsława Suchty pt: 
„Kolejny Pamiętnik" (G.U.nr 23/ 815, z dnia 6 .06.2007) i „Spro
stowania" do tegoż artykułu  Prezesa Zarządu TM U, Pani  Bożeny 
Kubień, opublikowanego w Gazecie Ustrońskiej, nr24/ 816, z dnia 
14.06.2007r.  Oba  artykuły  dotyczyły  zebrania  rocznego    spra
wozdawczego TMU, które odbyło się 30 maja b.r. uprzejmie wy
jaśniam, w imieniu  inżynierów, którzy uczestniczyli  w zebraniu, 
jak  niżej: 
 Otóż wypowiedzi  moich znakomitych  starszych  kolegów po fa
chu  (architektów),  kierujących  się  troską  o  prawidłowy  rozwój 
naszego  miasta,  sprowokowane  moim  wystąpieniem,  nie  miały 
na celu obrażania  Pana Przewodniczącego  Rady Miejskiej Stani
sława Maliny, zwłaszcza, że uczestniczył w zebraniu na prawach 
gościa, bo członkiem  stowarzyszenia nie jest. Nie ma też powodu 
aby go przepraszać  za  słowa,  które  nie były  do niego  adresowa
ne.  Po  prostu  chcieliśmy  wykorzystać  okazję,  by  na  szerszym 
forum omówić jakże  ważne  i nurtujące nas problemy  dotyczące 
kierunków  architektonicznourbanistycznych  rozwoju  miasta 
Ustronia jako uzdrowiska.  Upoważnia nas do zabierania głosu w 
tych  sprawach  nie  tylko Statut Towarzystwa  Miłośników  Ustro
nia, lecz także zasady Etyki Zawodu Architekta. Wszyscy  uczest
niczący w zebraniu  architekci  mają swój znaczący wkład  w  kre
owaniu  Ustronia  i boli nas, że sprawy nie  idą we właściwym  kie
runku. TMU skupia w swoim gronie oprócz członków  innych pro
fesji, 13 inżynierów, w tym aż 7 architektów. Pozostali  inżyniero
wie, którzy w zebraniu nie uczestniczyli, to inżynierowie  budow
nictwa, drogowcy  i mościarze,  a więc  „silna  grupa  pod  wezwa
niem",  która zdolna jest  stanowić  profesjonalny organ  doradczy 
dla  ustrońskich  władz  samorządowych,  gdyby  ten  chciał  z  na
szych usług korzystać. Miało by to znaczenie niebagatelne, zwłasz
cza  teraz  kiedy,  to w  Radzie  Miasta  Ustronia  nie zasiada  ani  je
den architekt. Nie ma też architekta w Komisji Architektury  Rady 
Miejskiej. My, żywo zainteresowani  losami Ustronia,  pragniemy 
jedynie wypełniać statutowe cele TMU. A głównym celem  statu
towym jest:  punkt  a.„  prowadzenie  działalności  zmierzającej do 
wszechstronnego  rozwoju  Ustronia,  jako  Uzdrowiska",  a  także 
punktu  e.  statutu   t.j." popieranie  działalności,  zmierzającej do 
uczynienia z Ustronia wzorowego ośrodka  uzdrowiskowowcza
sowego,  oraz  popularyzowanie  jego  piękna".  Nam  inżynierom 
należącym do TMU  głównie chodzi  oto, by wypełniane  były  za
dania  statutowe  i myślę, że upublicznienie  naszych  wypowiedzi 
w  ważnych,  bo  rzutujących  na  pokolenia  sprawach  TMU  ujmy 
nie przyniesie, natomiast  karygodne jest  milczenie w  kwestiach, 
kiedy rzeczy  wbrew  pozorom  nie zupełnie dobrze się mają. A to 
zauważają coraz częściej obywatele oraz goście przyjezdni. Mamy 
prawo  i obowiązek  w  tak  bardzo  priorytetowych  sprawach,  jak 
architektura  i  urbanistyka  dot.  naszego  miasta  uzdrowiska  się 
wypowiadać  i tego domagamy  się jako członkowie  TMU. 

Pamiętnik  Ustroński   publikacja, która jest realizacjąjednego 
z celów działalności  TMU, jest  niezwykle ważny  dla nas  współ
czesnych  i naszych następców, czego dowodem jest  współuczest
nictwo w jego  tworzeniu  szerokiego grona z różnych  środowisk, 
nie może być jednak jedynym celem  istnienia  towarzystwa.  War
to więc wrócić  do pierwotnych  celów,  stawianych  sobie  jeszcze 
100 lat temu przez „ Verschónerungsverein  in Ustroń"  (Towarzy
stwo Upiększania Ustronia), a było nim, jak sama nazwa  wskazu
je,  upiększanie  tej miejscowości.  Dobrych  rad  osób  kompetent
nych  nigdy  za  wiele,  toteż  odrzucanie  opinii  środowiska  archi
tektów jest  poważnym  błędem,  zwłaszcza,  że  założenia  urbani
stycznoarchitektoniczne  i obiekty  użyteczności  publicznej  i nie 
tylko, lecz także budownictwo mieszkaniowe usytuowane w miej
scach  przypadkowych  rzutują  na  ogląd  miasta  przez  dziesiątki 
a nawet setki  lat. Wracając do meritum  sprawy, całe  zamieszanie 
można uznać za  nieporozumienie. 

Halin a  RakowskaDzierżewicz 

PS.  Nasze  wypowiedzi  absolutnie  nie  miały  znamion  kłótni. 
A Panu Malinie odpowiadam, że nie czuję się  niedowartościowa
na. Życzę mu, jeśli  tylko obywatele  Manhattanu  będą ciągle da
rzyć go zaufaniem, niechaj będzie  Radnym  Miejskim  przez  na
stępne kolejne kadencje, byle z pożytkiem  dla naszego  miasta! 

17 czerwca  rozegrano  13. Marszobieg  na Równicę.  51  zawod
ników  i  13 zawodniczek  startowało  spod sanatorium  „Równica" 
na Zawodziu. Następnie biegli  czerwonym  szlakiem  do  schroni
ska na Równicy  i dalej na szczyt. Na polanie pod szczytem  pierw
szy pojawił się Janusz  Magiera  z Wodzisławia  i on  też  zwycię
żył  w  czasie  22  min.  33  sek.  wyprzedzając  Henryka  Małysza 
z Ustronia  (23,16)  i trzeciego Jana  Michałowskiego  z  Krakowa 
(23,20).  Wśród  kobiet  zwyciężyła  Natalia  Chylińska  z  Żywca 
(28,59)  przed  Bogusławą  Kupczak  z  Brzuśnika  (30,24)  i  Elż
bietą  Chlap  z Katowic  (30,40).  Na polanie pod  szczytem  Rów
nicy było sporo  turystów  żywo dopingujących biegaczy.  Zakoń
czenie  odbyło  się w Zbójnickiej Chacie,  gdzie  pieczono  kiełba
ski, wręczano puchary  i dyplomy. 

Zwycięzca  zawodów J. Magiera  powiedział  na mecie:  Pogo
da  sprzyjająca  i  biegło  się  bardzo  dobrze.  Rywale  na  początku 
poszli  dość  szybko,  ale ja  od  startu  narzuciłem  sobie  spokojne 
tempo,  lak  by  wytrzymać  do  końca.  Jest  to  mój  drugi  wygrany 
marszobieg  na  Równicę,  a w  ilu  startowałem,  dokładnie  nie  pa
miętam.  Generalnie  wolę  trudniejsze  trasy,  tam  gdzie  trzeba  się 
prawie  wspinać  i dlatego  lubię  biegać  w  Ustroniu  na  Równicę. 
Na Czantorię jest  tylko kawałek  ostrego podbiegu.  Dziś  przewa
gę nad  rywalami  zdobyłem  na pierwszym  stromym  podbiegu. 

Klasyfikacja w grupach wiekowych:  kobiety do 35  lat: N. Chy
lińska, powyżej 35  lat: B. Kupczak,  mężczyźni:  do  19 lat:  Paweł 
Kurza j  z Kedzierzyna  Koźla (29,56), do 29  lat: H. Małysz, do 39 
lat:  J.  Michałowski,  do 49  lat:  J.  Magiera,  do  59  lat:  Eugeniusz 
Sznapka  ze  Świętochłowic  (24,20),  do  69  lat:  Edward  Tyka 
z Wodzisławia (27,48), powyżej 69 lat: Kazimierz Łopatka z Cho
rzowa  (35,10). Ustroniacy  zajęli miejsca w grupach  : 3. Grażyna 
Madzia  (32,49),  1. H.  Małysz,  3. Andrzej   Siwczyk  (27,12),  11. 
Andrzej Georg (45,58), 2. Franciszek  Pasterny  (41,55). Zawody 
zorganizował  Urząd Miasta.  Wojsław  Suchta 

Wszyscy dopingowali biegaczy.  Fot. W. Suchta 
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ustrońskie  galerie, muzea placówki  kultury, 
fundacje,  stowarzyszenia, 

policja, straż  miejska 
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  im. J. Wantuły 
Rynek 4,  tel.  8542340. 

WYPOŻYCZALNIA  DLA DOROSŁYCH 
poniedziałek: 8.0018.00,  wtorek: 8.0015.00,  środa:  12.0018.00, 
czwartek    nieczynne, piątek: 8.0018.00,  sobota:  8.0012.00. 

CZYTELNIA OGÓLNA ORAZ WYPOŻYCZALNIA  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
poniedziałek: 12.00 18.00; wtorek: 8.00 • 15.00; środa: 12.00  18.00; piątek: 8.00 18.00. 

BIBLIOTEKA SZKOLNOŚRODOWISKOWA  W USTRONIU  POLANIE 
poniedziałek: 8.45  16.00; wtorek: 8.45 12.00; środa: 8.45  12.45; czwartek: 8.00 • 12.45 piątek: 8.00 12.45. 

MUZEUM USTROŃSKIE im. J. Jarockiego 
ul. Hutnicza 3, tel.  8542996. 
www.muzeumustronskie.republika.pl,  email:  muzeumustronskie@op.pl 
Wystawy  stałe: 
— Hutnictwo i kużnictwo Ustronia ze skansenem przemysłowym 
—Wystawa etnograficzna ze zbiorów własnych Muzeum 
— Galeria Sztuki Współczesnej B.K. Heako 
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele" 

Muzeum czynne:  w poniedziałki 9 14 ,  we wtorki 9 17, od środy do piątku 9  1 4 
w soboty,  niedziele 9.30   13. 

ODDZIAŁ MUZEUM „ZBIORY MARII SKAUCKIEJ" 
ul. 3 Maja 68, tel. 8542996.  www.muzeumustronskie.republika.pl 
wystawy  stałe: 

ekspozycja prac wybitnych twórców polskich 
kolekcja medali, starodruki, druki bibliofilskie i  unikatowe 
ekslibris ze zbiorów Marii Skalickiej 
porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny 
wystawny strój cieszyński i filigran cieszyński 
cenny zbiór książek "Geszyniana" 
Ustroń w starej fotografii 
walka o niepodległość w czasie II wojny światowej (19391945) 
(AK, PS2 na Zachodzie, Wojsko Polskie na Wschodzie, martyrologia mieszkańców Ustronia) 

wystawy  czasowe: 
  Drzeworyt sztorcowy Jadwigi Smykowskiej 
  Malarstwo Dariusza Gierdala 

KLUB PROPOZYCJI:   klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludźmi 
ODDZIAŁ CZYNNY:  codziennie w  godz.  1116. 

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „NA  GOJACH" 
B&K Heczkowie  ul. Błaszczyka 19, tel. 8541100. Galeria czynna cały aas. 

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ  „ZAWODZIE" 
ul. Sanatoryjna 7, tel. 8543534  wew.  488. 
Galeria czynna:  od poniedziałku do piątku 9 16, w soboty 913. 

BIURO PROMOai  I WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 
Rynek 3A, tel. 8545458, email bpiwa@polbox.com 
Biuro i galeria czynne: od poniedziałku do niedzieli od 10.00 do 17.00. 

CHRZEŚCIJAŃSKA FUNDACJA „ŻYCIE I MISJA" 
u l .  3  M a j a  1 4 ,  t e l .  8 5 4  4 5  2 2 ,  f a x  8 5 4  1 8 1 4  szkolenia,  wykłady, konferencje,  edukacyjne  imprezy 

dla dzieci i młodzieży  „Strefa  Wolności", Wydawnictwo „Koinonia",  czasopismo „Nosze  Inspiracje". 

WYSTAWA MOTOCYKLI ZABYTKOWYCH  RDZAWE DIAMENTY 
ul. Partyzantów  1 
Od wtorku do niedzieli  godz. 10.00  18.00. 

CZYTELNIA KATOLICKA 
Dziedziniec przy  kościele p.w.Św.  Klemensa, 
— od poniedziałku do soboty: 8.00 12.00  i 17.00   19.00; 
niedziele: 7.0013.00  i 17.00  19.00. 

MIEJSKI DOM KULTURY  „PRAŻAKÓWKA" 
ul. Daszyńskiego  28,  tel. 8542906. email:  mdk@ustron.pl 
Koła  zainteresowań  dla  dzieci  i  młodzieży:  komputerowe,  szachowe,  plastyczne,  wokalnoinstrumentalne,  taniec 

nowoczesny, rękodzieło artystyczne,  teatrolne i recylatorskie, modelarskie, akrobatyka • la jęcia odbywajq się po południu. 

TOWARZYSTWO KSZTAŁCENIA ARTYSTYCZNEGO  Ognisko Muzyane  MDK „Praiakówka" 
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach: fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, 
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kształcenia Artystycznego. 
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USTROŃSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI 
Klub Abstynenta „RODZINA", Ustroń, ul. Rynek 4 (byłe liceum koło ZUS) 
MITYNG AA  czwartek od 17.30 MITYNG AlAnon. wtorek od 17.30 i niedziela 
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 współuzależnień 

 wtorek  9.00 10.00;   czwartek 16.00 17.00 
Psycholog   każdy ostatni piątek miesiąca 
Punkt wydawania odzieży   pon. śr. pt.  10.00 14.00. 
Wydawanie posiłków   pon.  pt.  11.30  13.00. 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
ul. M. Konopnickiej 40   od poniedziałku do piątku 7.30 • 15.30 
Telefon: 033  8542634,  033  8542163. 

STOWARZYSZENIA  I ZWIĄZKI:  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ ^ ^ 
Zw. Kombatantów  RP i Byłych Więźniów  Politycznych 

poniedziałek  10.0012.00sala nr 17 
Stow. Kombatantów  Polskich Sił Zbrojnych 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  Związek  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów  Koło nr  2 w Ustroniu   środa 10.00
12.00 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. 

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I RODZINIE„MOŻNA  INACZEJ"W USTRONIU 
  Ośrodek  Pracy z Dziećmi i Młodzieżą  „Można  Inaczej", ul. Rynek  4, 

od poniedziałku do piątku 10.0018.00 
  dyżur  biura Stowarzyszenia:  poniedziałek 17.0018.00 
  Centrum Wolontariatu:  wtotek 8.0012.00, czwartek  14.3018.30 
  Psychoterapeuta:  poniedziałek 15.0019.00 
oraz kluby działające w szkołach:  SP 1 (kl. IIII) pn.  godz. 12.0015.00 
SP 2  (kl.  IIII) wt.  godz. 13.0016.00, (kl.  IVVI) pt.  godz. 13.0016.00 
SP 3  (kl.  IIII) pt.  godz. 12.3015.30, (kl.  IVVI) wt.  godz. 13.3016.30 
GIM  1 (kl.  IIII) wt.  godz. 13.3016.30, GIM 2  (kl.  IIII) pt.  godz. 13.0016.00. 

MIEJSKA INFORMACJA TURYSTYCZNA 
Rynek 2, teL 8542653,   od poniedziałku do piątku 8.30 17.00 

sobota 8.3013.00 
uL Sanatoryjna 7,8542025   od poniedziałku do piątku 8.45 16.00 

sobota 8.4513.00. 

KOMISARIAT POLICJI USTROŃ 
ul. 3  Maja  21,  (tel. alarm. 997),  tel.  8542413;  8543413. 

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

Małe i duże aparaty.  Fot. W. Suchta 
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Podczas maratonu nie tylko nogi...  Fot. W. Suchta 

DYŻURY  APTEK 
2022.6  Elba  ul. Cieszyńska 2  tel.8542102 
2325.6  „111"   ul. Skoczowska  111  tel.8542489 
2628.6   Centrum  ul. Daszyńskiego 8  tel. 8545776 
Wieczorem dyżur  rozpoczyna się z chwilą zamknięcia  ostatniej 
apteki. 

OGŁOSZENIA  DROBNE 

Sklep  „Robot"   sprzedaż części 
zamiennych do artykułów gospo
darstwa  domowego.  Ustroń,  ul. 
Daszyńskiego  (budynek  Ruchu 
I piętro). Zapraszamy. 

Promocja okien PCV F.H. „Besta" 
Ustroń, ul. Skoczowska 47e, 033
8545398. 

Malowanie, stiuki, sztukateria. 
Tel. 0503150631. 

Do wynajęcia  obiekt  usługowo
handlowy  w  UstroniuHermani
cach o pow.  120 m2. Nr telefonu 
0338545071 odgodz. 19002200. 

Hotel  Tulipan  w  Ustroniu,  ul. 
Szpitalna 21, wydzierżawi kawiar
nię.  Zainteresowanych  prosimy 
o kontakt osobisty  lub telefonicz
ny.  0338543780. 

Do wynajęcia mieszkanie 2  po
kojowe. Ustroń, 0509840083. 

Najtańsze w regionie łupanie drze
wa opałowego;  sprzedam  bardzo 
tanio: okna skrzynkowe, betoniar
kę 220V, kuchnię  do  zabudowy. 
338528112. 

Wynajmę pomieszczenie w pawi
lonie w Ustroniu przy ul. 9 Listo
pada 3 /nad rzeczką/ na działalność 
handlową. Tel. kontaktowy 0509
220375. 

... się męczą.  Fot. W. Suchta 

C O  N A S  C I £ K A 
w w w . u s t r a n . p l 

KULTUR A 
22.6  godz.  14.00 

23.6  godz.  15.00 
23.6  godz.  18.00 

29.6  1.7 

SPORT 
2324.6 godz.  9.00 

23.6  godz.  9.00 

KIN O 
2228.6 godz.  18.15 

2228.6 godz.  19.50 

Uroczyste  zakończenie  roku  szkol
nego  ustrońskich  szkół,   sala  wido
wiskowa. 
Festiwal  Młodzieży    amfiteatr 
Biesiada z „Czantorią "   Kolej  Lino
wa  „  Czantoria  ". 
Silesia  Folk &  Country  Festiwał 

II   Międzynarodowy  Festiwal  Mło
dzieży w Piłce Nożnej    stadion  Kuź
ni. 
Zawody  Downhillowe  DownStairs 
Ustroń  Zawodzie. 

Królowa ,  biograficzny,  Wielka  Bry
tania,  15 lat. 
Testosteron,  komedia,  POL,  15 lat. 

W  nocy  na  os.  Manhattan  poprzebijano  opony  w kilku  samo
chodach. 

•  »  # 
Na ustrońskim  targowisku  od czasu do czasu pojawiają  się  bar

dzo  „przedsiębiorczy"  handlarze  i bardzo  naiwni  kupujący. 
6  czerwca  dwaj  mężczyźni  sprzedawali  margarynę  jako  masło. 
Zmieniono  opakowanie,  ręcznie  wybito  datę  ważności  do  spoży
cia  i oferowano  produkt  po  bardzo  atrakcyjnej  cenie. 

*  »  • 
O odsłonięcia pomnika w miejscu synagogi pisaliśmy: 12 czerw

ca  na  ul.  Ogrodowej  zebrali  się  mieszkańcy  Ustronia  i  okolic, 
przedstawiciele  Żydowskiej  Gminy  Wyznaniowej  z  BielskaBia
lej z prowadzącym  całą  uroczystość  J. Schreiberem,  z  kościołów: 
ks.  bp  Paweł  Anweiłer,  ks.  kanonik  Alojzy  Kapota,  ks.  dr  Józef 
Budniak,  ks. Piotr  Wowry, przedstawiciele  władz:  wojewoda  Ma
rek  Trombski,  przewodniczący  RM  Franciszek  Korcz,  burmistrz 
Kazimierz  Hanus.  Pomnik  odsłonił  i zapalił  świece,  a  następnie 
zmówił  kadisz  modlitwę  za zmarłych,  Oton  Windholz. 

7 czerwca  odbyło się uroczyste  oddanie  kompletnego  wozu  stra
żackiego  dla  OSP  Centrum. 

•  »  * 
Włodziemierz  Gołkowski  stałe  podkreślał  swe  umiłowanie  płci 

piękniej,  Benedykt  Siekierka  kontrolował  w  swoim  czasie,  czy 
w ustrońskich  knajpach  nie przebywają  ludzie  w godzinach  pracy, 
Andrzej  Georg zaproponował  sprzedaż połowy  Zawodzia, zaś Kazi
mierz Hanus zdradził, że jako  dziecko strzelał z wiatrówki do ptasz
ków. Tych i innych szokujących  wypowiedzi  mogliśmy  wysłuchać 6 
czerwca w budynku Chrześcijańskiej Fundacji „Zycie i Misja ", gdzie 
odbył się  „  Ustroński talkshow z burmistrzami  40lecia ". 

#  #  * 

Na  Czantorii  trwają  intensywne  prace.  Zwały  ziemi  przerzu
cają  koparki,  powoli  wyłania  się powstający  tam  tor dla  amato
rów  letniego  saneczkowania. 

*

7 czerwca,  z tygodniowym  opóźnieniem,  na bulwarach  nadwi
ślańskich  odbyły  się  biegi  dziecięce  „Złotej  Mili   Burmistrza". 
(...)  Na starcie  stawiło  się  122 młodych  zawodników. 

»  »  • 
Trener  Wilamowiczanki  po  meczu z Kuźnią  o  swoich  piłka

rzach:   Ja  ich nie nauczę  kultury.  (ws) 
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Po meczu  powiedzieli: 
Trener  Brennej  Robert  Żyradzki :   Mecz  wyrównany,  mieli

śmy  nawet  przewagę,  niestety  w  meczu  liczą  się  bramki.  Mimo 
że drużyny wiedziały już jakie zajmą miejsca, to po to się  wycho
dzi  na boisko,  żeby  wygrać.  I myśmy  tego próbowali.  Zajęliśmy 
wysoką  czwartą  lokatę,  ale po  tej przegranej  pozostaje  niedosyt. 
Teraz zobaczymy jakim  składem  będę dysponował  w  przyszłym 
sezonie. Jeżeli  pozostaną  obecni  zawodnicy,  to na pewno  powal
czymy  o jak  najwyższe  cele. 

Trener Nierodzimia  Rafał  Dudela:   Druga  połowa  pokazała, 
że wygraliśmy zasłużenie. Bren
na  miała  czasem  przewagę,  ale 
gdyby  policzyć  sytuacje,  to  my 
ich mieliśmy więcej. W tym upa
le  drużyny  zostawiły  trochę 
zdrowia  na boisku  i trzeba  po
dziękować  im za grę. Cała  run
da  nie  wyglądała  tak  jak  tego 
oczekiwal iśmy,  choć  sama 
końcówka  poprawiła  nastroje. 
Mieliśmy  zespół  na  pierwszą 
piątkę, o czym  świadczą  zwy
cięstwa  z Puńcowem,  Brenną. 
Jest  potencjał, ale zaważył  fa
talny  początek  rundy.  Pierw
sze  mecze  przegrywamy  ze 
słabszymi  drużynami, z który
mi wyraźnie wygrywaliśmy je
sienią.  Wojsław  Suchta 

1  Puńców  56  80:30 
1  Cieszyn  56  69:29 
3  Strumień  55  58:29 
4  Brenna  43  40:29 
5  Kończyce M.  41  36:38 
6  Haźlach  40  44:41 
7  Drogomyśl  34  41:42 
8  Ustronianka  34  65:51 
9  Nierodzim  34  43:35 
10  Zabłocie  32  39:53 
11  Kończyce W.  31  36:62 
12  Zebrzydowice  25  37:66 
13  Ochaby  24  33:53 
14  Simoradz  11  24:86 

napastnik  Rekordu  w słupek  bramki  Kuźni. W drugiej połowie  w 
75  min.  prowadzenie  zdobywa  Rekord  w  zamieszaniu  podbram
kowym. Trzy minuty później Kuźnia wyrównuje. Po  dośrodkowa
niu Tomasza Nowaka wzdłuż lini i pola bramkowego pewnie strzela 
Tomasz  Jaworski.  W  80  min.  zawodnik  Rekordu  wychodzi  na 
czystą  pozycje  i taktycznie  fauluje go T. Nowak  za  co  otrzymuje 
czerwoną  kartkę.  Po  trzech  minutach  Samuel  Dziadek  podaje na 
wolne  pole  do  J.  Juroszka,  a  ten  lobem  nad  bramkarzem  strzela 
drugiego gola dla Kuźni. W końcówce  sędzia dolicza  trzy  minuty. 
W  94  min.  ostatnią  akcję przeprowadza  Rekord,  ale  strzał  odbija 
się od  słupka bramki  Kuźni. 

W  sezonie  20062007  dla 
Kuźni  najwięcej bramek  strze
lili : Marcin  Marianek   9, Prze
mysław  Piekar    9,  Damian 
Madzia    8,  Samuel  Dziadek  
6, Jacek  Juroszek   6. 

Powyżej  2000  minut  na  bo
isku przebywali: Paweł Sztefek 
 2520  min.,  Rafał Podżorski  
2420,  Mateusz  Żebrowski  
2340, Tomasz Jaworski   2295, 
Damian  Madzia    2241,  To
masz  Nowak    2125,  Stefan 
Chrapek    2055. 

Łowcą żółtych  kartek  okazał 
się M. Żebrowski   9.  Powyżej 
pięciu żółtych  kartek  zaliczyli: 
S. Chrapek   8, Jacek  Juroszek 
  6.  W  sumie  w  sezonie  piłka
rze Kuźni  oglądali  żółte  kartki 
55  razy.  Wojsław  Suchta 

1  Czaniec  75  89:28 
2  Czechowice  71  93:28 
3  Porąbka  57  60:29 
4  Bestwina  56  54:34 
5  Jasienica  53  72:38 
6  Kuźnia  51  66:40 
7  Żywiec  50  54:36 
8  Zabrzeg  48  82:45 
9  Chybie  45  49:44 
10  Kaczyce  39  52:41 
11  Podbeskidzie II  39  44:57 
12  Rekord  38  56:49 
13  Milówka  23  27:79 
14  Kaniów  17  31:89 
15  Wilamowice  13  24:116 

Łękawica  9  16:115 

Sprawd ź 
mo c 

swojeg o 

W obu  rundach  rozgrywek  najdłużej  na boisku przebywali  P. Sztefek 
i  M. Żebrowski.  Fot.  W.  Suchta 

FAUL  TAKTYCZN Y 
Rekord  BielskoBiała   Kuźnia  Ustroń  1:2  (0:0) 

Ostatni  mecz  sezonu  20062007  w  lidze  okręgowej  piłkarze 
Kuźni  rozegrali  16 czerwca  w  BielskuBiałej. W pierwszych  mi
nutach  groźnie  kontratakuje  Rekord,  ale  dwukrotnie  umiejętnie 
rozbija  akcje Jacek  Juroszek.  Potem  dogodną  sytuację, po  ład
nej akcji, marnuje Damian  Madzia,  strzelając obok.  W 27  min. 
Robert  Haratyk  strzela  z  wolnego  w  poprzeczkę,  a  za  chwilę 

 zaświadczenia  kasacyjne 

własny  transport 

Ustroń, ul.  Skoczowska 19 
tel .0  33 854 54 46 

K. Wawrzyczek  walczy  w  parterze.  Fot.  W.  Suchta 
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Z N O W U  I H A S 
Nierodzim   Beskid  Brenna  2:1  (1:1) 

W  ostatnim  meczu  rozgrywek  klasy  „A "  piłkarze  z  Nierodzi
mia  podejmowali  na  własnym  boisku  drużynę  z  Brennej.  Grano 
w  niedzielę  po południu  i było  bardzo  ciepło.  Być  może  dlatego 
mecz był trochę senny. W pierwszych  minutach przeważa  Beskid 
i już  w  10 min  strzela  pierwszą  bramkę.  Do  dośrodkowania  do
chodzi nieobstawiony piłkarz Brennej i pewnie strzela głową.  Był 
to  kolejny  mecz  Nierodzimia,  w  którym  ojcem  sukcesu  był  Ja
nusz  Ihas. To on w 22 min. silnym  strzałem doprowadza  do  remi
su. W drugiej połowie  ten  sam zawodnik  strzela z rzutu  wolnego 
w słupek. W 67 min. J. Ihas przejmuje piłkę  i strzałem  z dystansu 
ustala  wynik  spotkania. Teraz  to Brenna  przeważa,  ale  dwukrot
nie doskonale  broni  bramkarz  Nierodzimia  Jarosław  Legierski 
i wynik  się nie  zmienia. 



Zakończyli  rozgrywki  młodzi  piłkarze  Kuźni. W lidze  okręgowej  ju
niorzy zajęli 9 a trampkarze 10 miejsce. W klasie „A" juniorzy zostali 
liderem,  trampkarze zakończyli  sezon  na 5 miejscu.  Fot. W. Suchta 

FESTIWAL Z PIŁKĄ 
19 drużyn  ze Słowacji,  Węgier  i Polski  uczestniczyć  będzie 

w najbliższy weekend w II Piłkarskim Festiwalu Młodzieży Ustroń 
2007. Po uroczystym otwarciu w sobotę 23 czerwca o godz. 9.30, 
o godz.  10.00 rozpoczną się eliminacje: grupy starszej na stadio
nie Kuźni  i grupy młodszej na stadionie w Nierodzimiu.  W nie
dzielę  24 czerwca  od godz.  9.00  dalsze  mecze  eliminacyjne, 
0 godz.  12.30 mecze finałowe, o godz.  15.00 konkurs  bramkarzy 
1 o godz.  16.00 dekoracja zwycięzców  i zakończenie.  (ws) 

G a b i n e t  s t o m a t o l o g i c z n y 

p o n. 
wt . 

©mail:  re jest rac ja^protodent .oo 

  kom 0609091 5óo 

czw. 

Pt 
sob 

15.00  19 .00 
10.00  13.00 
15.30  19 .00 
10.00  13 .00 
15.30  19 .00 
10.00  14 .00 

USTROŃ,  ul.  Daszyńskiego  12  B,  tel.  3 3 / 8 5 4  1 4 8 9 

Zapraszany  również do gabinetu w Skoczowie,  tel. 033 858  41  06 

Halo ludeczkowie 
Jako  sie też mocie  w ty sakramyncki  hyce?  Jo już nic nie ro

biym,  ani łobiadu  nie warzym,  dyć bych już  isto  scypła  przi  tej 
blasze.  Rano jeszcze  sie doszmatlym  do sklepu,  coby  kupić  ja
kom żymłe  i kónsek  syra,  bo w taki hyc  to je  łopowoga jeś  wórszt, 
dyć  to sie roz dwa psuje.  Pokryncym  sie kapkę po  chałupie,  a po 
Swaczynie  robiym  se wczasy  pod gruszom,  bo móm  takóm sta
rucnóm  szarówkę  w zogrodzie,  a pod nióm  drzewianóm  ławkę. 

Toż siedzym  w ciyniu,  a ponikiedy  szłapy  w laworku  moczym 
i popijóm  kiszkę,  abo maślónke  i jeszcze  jakosi  poradzym  dy
chać. Rozmysłom  ło downym  żywobyciu,  abo czytóm gazety  i drzy
miym przi  tym.  Nale  roz po  drugi  budzi  mie  abo jakosik  masara, 
abo  bąk,  tóż łoganióm  sie gazetom.  A kaj kierom  gazete  łode
wrym,  to kożdo  pisze  ło tym  chłopie,  co społ  dewatnos  roków. Je 
żech  pełno  podziwu  do jego  baby,  tej Trudy, co go  łopatrowała 
i sama  dziecka  łodchowała.  Je to doprowdy  wielki  poświyncyni 
i mo  chocioż  baba  takóm  satysfakcje,  że teraz  cały  świat  sie  do
wiedzioł  ło tym  cudzie  notury  i heroizmie  tej  kobiety. 

Niedłógo  tyn cały  cyrk   jako  to prawióm  szum  medialny  kole 
nich  minie,  bo zaś przeca  bydóm  insze  synsacje.  I je  żech do
prowdy  ciekawo,  jaki  bydóm  dalsze  losy  tego chłopa?  Dyć  nieje
dyn  żyje  tak bez celu  z dnia  na dziyń,  a łón bydzie  mioł  takóm 
skazę  do kóńca  życio.  Społ  dewatnos  roków,  trzej a by reszty  tego 
żywobycio  nie zmarnować.  A jako  bydzie  żył?  Moc zależy  łod  sił 
fizycznych,  ale  i psychikę  trzej a mieć  silnom.  Nó,  nie dziwota,  że 
w kożdej  gazecie  ło  tym piszom,  bo jo  sama  rada  to  przeczytała, 
ale jeszcze  rada  bych sie dowiedziała  za pore  roków  co tyn  chłop 
porabio.  Inszo  rzecz,  że w niejednóm  rodzinę  na całym  świecie, 
kiero  mo taki probłymy  wstómpiła  nadzieja.  Nale  nielza  ło tych 
ciynżkich  przipadkach  rozmyślać  przi  takim  hycu. Hela 

PLAŻOWY  TURNIEJ 
30 czerwca i 1  lipca na boisku do siatkówki plażowej przy Szko

le Podstawowej nr 2 rozegrany zostanie Turniej o Puchar  Prezesa 
TRS „Siła" dla drużyn z powiatu cieszyńskiego. 30 czerwca grać 
będą chłopcy, a 1  lipca dziewczęta w wieku gimnazjalnym, czyli 
roczniki  19911993. Zapisy od godz. 9.00 w dniu  turnieju,  (ws) 

POZIOMO : 1) duchowy przywódca, 4) niby piórka, 6) Klub 
Inteligencji Katolickiej, 8) statek Noego, 9) wódka  ryżowa, 
10) sprawa sądowa, 11) zlot harcerski,  12) autor „Folwarku 
zwierzęcego",  13) domowy  punkt  widokowy,  14) siły  pie
kielne,  15) teza  bez dowodu,  16) gdy za dużo  słońca, 
17) figura gimnastyczna, 18) zwierzęcy ogród, 19) pieśń ope
rowa, 20)czeskie „tak". 
PIONOWO: 1) pan na zagrodzie, 2) tam jelenie zaloty czy
nią, 3) kiełbaska z rusztu, 4) oddana ojczyźnie, 5) duży in
strument strunowy, 6) gatunek małpy, 7) starożytna wieszcz
ka,  11) dawna  sypialnia  13) cement + woda,  14) w hawaj
skim archipelagu. 
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól ozna
czonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekuje
my do końca czerwca. 

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 23 
FESTIWA L  C O U N T R Y 

Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Leokadia Marciniak , 
os. Manhatan 3/85. Zapraszamy do redakcji. 

KRZYZOWKA 
3 0  z ł  3 0  z ł 

KRZYZOWKA 
3 0  zł  3 0  zł 

KRZYZOWKA 
3 0  zł  3 0  zł 
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