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(dok. na str. 2)

Jak ocenia pan sezon letni w otwartym Extreme Parku?
Zwacywszy, ce był to pierwszy sezon działania Extreme Parku, 
mocemy uznać go za udany. Odwiedziło nas bardzo duco tury-

stów, a co najwacniejsze, byli zadowoleni z naszej oferty.
Generalnie w Ustroniu w te wakacje było duco goWci.
Bardzo duco. Jako miasto mamy coraz wiCcej atrakcji i gdy 
poł>czymy je wszystkie razem, to wypadamy bardzo dobrze  
w porównaniu z innymi miastami. PodkreWlaj> to odwiedzaj>cy 
nasze miasto, chwal>, ce wiele idzie tu we właWciwym kierunku. 
Mamy bogat> ofertC i jest siC czym pochwalić.
Czy zdarzaj> siC turyWci narzekaj>cy na zbyt wiele atrakcji 
na Równicy?

Rozmowa z Andrzejem Gluz>, prezesem  
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Jelenica” 

Wymarzony czas dla grzybiarzy.                                                                                                                                                         Fot. W. Suchta

WIELKA  ATRAKCJA
Ostatnie dni to prawdziwy raj dla grzybiarzy. W niedziele 

w Dobce znajdowano całkiem zdrowe koalaki wac>ce ponad 
kilogram. Grzybiarze byli na Równicy, Czantorii i wszyscy wy-

chodzili z lasu z pełnymi siatkami grzybów. Wysyp równiec na 
targowisku. Podgrzybki po 10 zł. 

WYSYP GRZYBÓW

  

4 paadziernika o godz. 17.00 w Wwietlicy Szkoły Podstawowej 
nr 1, ul. Partyzantów 2, odbCdzie siC ogólne zebranie mieszkaM-

ców osiedla UstroM Górny, na którym przeprowadzony zostanie 
wybór Zarz>du i przewodnicz>cego Zarz>du Osiedla UstroM 
Górny. Warunkiem wacnoWci zebrania, na którym odbywaj> siC 
wybory przewodnicz>cego oraz pozostałych członków Zarz>du, 
jest obecnoWć co najmniej 3%  mieszkaMców osiedla uprawnio-

nych do głosowania. 

ZEBRANIE  OSIEDLA
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Na wiecy koWcioła Ww. Bartło-

mieja w Koniakowie s> trzy 
dzwony. „Bartłomiej” - 800 kg, 
„Józef” - 290 kg i „Maryja” - 500 
kg. Zostały ufundowane przez 
paraian na pocz>tku lat 90. Po-

przednie, podczas okupacji nie-

mieckiej, zostały skradzione. 

Rada Gminy w Istebnej podjCła 
3 lata temu uchwałC o likwidacji 
Szkoły Podstawowej w Konia-

kowie Kosarzyskach. Od tego 
czasu dzieci dowocone s> do 

SP w Koniakowie Centrum. Za-

mkniCta szkoła była najmniejsz> 
w cieszyMskim regionie. Uczyło 
siC w niej około 20 dzieci. 

Garbarnia w Skoczowie jest 
jednym z najstarszych zakładów 
w cieszyMskim regionie. Za dwa 
lata stuknie jej 150 lat. Bogate 
tradycje garbarskie kontynuuje 
obecnie irma „Skotan”.

Wacn> rolC spełnia w cieszyM-

skiej Filii Uniwersytetu Vl>-

skiego biblioteka uczelniana. 
KsiCgozbiór liczy ok. 130 tys. 
egzemplarzy. Biblioteka jest 
skomputeryzowana i ma do-

stCp do sieci internetowej.   

Szkoła Podstawowa nr 2  
w Chybiu przed 7 laty otrzy-

mała imiC Ludwika Kobieli 
– nauczyciela i literata, piewcy 
„babiego Kraju”.     

Sensacj> był koncert legendar-
nej grupy „Electric Light Or-
chestra” na cieszyMskim rynku. 
Muzycy znad Tamizy zagrali 
nad Olz> 22 V 1994 r. Nie 
zakpili z kilku tysiCcy fanów 
wystCpuj>c „na cywo”.
    

Stracacy z Górek Wielkich od 
13 lat ucytkuj> wóz bojowy, 
który dostali w prezencie od 
niemieckich fajermanów z Ba-

warii. 

Trzy lata toczono boje o kształt 
gospodarki wod> w cieszyM-

skim regionie. Historyczny 
moment nast>pił 27 V 1994 r., 
bo wtedy podpisano umowC  
o powołaniu spółki Wodoci>gi 
Ziemi CieszyMskiej. Załocy-

ły j> gminy z cieszyMskiego 
regionu. WZC maj> siedzibC  
w Ustroniu.

Dni Skoczowa wziCły swoj> 
tradycjC od uroczystoWci 700-
lecia nadania praw miejskich, 
które odbyły siC w czerwcu 
1967 r. Z kacdym rokiem im-

preza nabierała rozmachu i jest 
obecnie bardzo popularna na 
całym Vl>sku.                 (nik) 

(dok. ze str. 1)

A. Gluza testuje saneczki.                         Fot. W. Suchta

WIELKA  ATRAKCJA

*    *    *
*    *    *

*    *    *

*    *    *

Zawsze siC tacy znajd>, ale generalnie mocna stwierdzić, ce 
ludzie s> zadowoleni z oferty. Wielu było wrCcz pozytywnie 
zaszokowanych, gdy zobaczyli powstały Extreme Park. Przed 
rokiem była tu ł>ka.
W jakim wieku ludzie korzystaj> z waszego toru typu roller 
coaster?
W rócnym. Od 3 lat nawet do 85. Jestem pełen podziwu, szcze-

gólnie dla ludzi starszych. A oni chwal> sobie tak> rozrywkC.
A pan, ile razy zjechał?
Około dwudziestu i to tylko na pełnej szybkoWci. Dopiero przy 
pełnej szybkoWci dochodz>cej do 40 km/h mocna poczuć adre-

nalinC.
Czy tor jest bezpieczny? Czy zdarzył siC jakiW wypadek?
Czasem moce siC zdarzyć, ce ktoW nieostrocny nie stosuj>cy siC do 
instrukcji najedzie na poprzedzaj>ce go saneczki. Jednak jakichW 
powacniejszych wypadków nie mieliWmy.
Jak wiadomo macie jeszcze sklepy. Jest to jednak spółdzielnia 
rolnicza. Czy macie cokolwiek wspólnego z rolnictwem?
Tylko nazwC, co nikomu nie przeszkadza. Mamy wprawdzie 15 
ha ziemi, ale s> to działki pod naszymi obiektami i Extreme Park 
na Równicy. Mamy jeszcze trochC lasu. Generalnie zajmujemy 
siC handlem i usługami. Mamy trzy sklepy Spar, hurtownie  
z warzywami i alkoholem. 
Ile czerpiecie dochodów z poszczególnych działalnoWci?
Trudno mówić o tym obecnie, gdyc Extreme Park dopiero siC 
rozwija. Z kolei w sklepach trzeba liczyć siC z konkurencj> i nie 
mocna stosować zbyt wysokich marc.
Ostatni Spar został otwarty w Polanie lekko na uboczu, ale 
przy obwodnicy. Czy w takim miejscu dobrze siC handluje?

Ten sklep nie sprawdził siC jako całodobowy i trzeba było skrócić 
godziny otwarcia. Teraz dobrze siC rozwija i jest to jeden z lep-

szych naszych punktów. Klientami s> przejecdcaj>cy obwodnic>, 
ale tec sporo mieszkaMców Ustronia. Co ciekawe zdarzaj> siC tam 
klienci np. z Hermanic.
Co planujecie na przyszłoWć?
Raczej skupimy siC na spłacie zaci>gniCtych kredytów i rozwijaniu 
tego co mamy. Przede wszystkim jednak na Równicy bCdziemy 
dbać o zieleM. Planujemy duco nasadzeM drzew, krzewów, kwiatów, 
wrzosów, iglaków. Klient musi siC czuć jak na łonie natury.
Na Równicy nie ma stoku narciarskiego. 
My w Extreme Parku chcemy zaproponować równiec zimowe 
atrakcje. Na pocz>tek nieducy stok ok. 80 m. Taka oWla ł>czka.
Od kilkunastu lat mówi siC o wyci>gu na RównicC. Co pan 
o tym s>dzi?
Zdania s> podzielone. OsobiWcie jestem za powstaniem wyci>gu, 
ale przy równoczesnym utrzymaniu dojazdu drog>. Optymalnie 
wyci>g powinien mieć doln> stacjC na Brzegach. Wtedy mocna go 
tak poprowadzić, ce bCdzie widoczne i Zawodzie i Jaszowiec. Do 
tego przejazd nad Wisł>. Moim zdaniem to miasto powinno opra-

cować cał> koncepcjC, projekt, a wtedy znajd> siC inwestorzy.
A jak panu układała siC współpraca z UrzCdem Miasta i Sta-

rostwem przy powstawaniu Extreme Parku?
Kłopot mieliWmy wył>cznie z jednym s>siadem. Sprawy dotarły 
nawet do generalnego inspektora nadzoru budowlanego w War-
szawie, ale zarzuty zostały cofniCte. A współpraca z władzami 
lokalnymi układa siC bardzo dobrze.
Co miasto powinno robić na Równicy?
Vwietnie by siC stało, gdyby mocna poci>gn>ć sieć wodoci>gow> 
i kanalizacyjn> na RównicC. MyWlC, ce jest doWć irm na Równicy, 
by taka inwestycja mogła powstać. Mocna skorzystać z funduszy 
unijnych. Wspólnymi siłami jest to do zrobienia.
Poprowadzimy kanalizacjC, pojawi> siC kolejni inwestorzy  
i niedługo juc nie bCdzie Równicy, tylko jedna wielka atrak-

cja.
Skoro juc UstroM ma tak> górC, to powinien j> wykorzystać. Czy 
to w Grecji, czy Turcji wszystko wykorzystuje siC turystycznie. 
A o atrakcyjnoWci miasta Wwiadczy, ce ludzie chCtnie tu inwestuj>. 
Potem wszyscy korzystaj>.
A co miasto powinno robić, by Wci>gn>ć turystów?
WiCcej reklamy, bilboardów przy drogach. My na reklamC wy-

dajemy bardzo duco, bo taka jest koniecznoWć. W Ustroniu robi 
siC drogi, chodniki, widać kwiaty. Jest coraz lepiej, choć wiele 
przed nami do zrobienia. Przede wszystkim w centrum, bo to 
ono Wwiadczy o gospodarzach miasta. Gdy uporamy siC z cen-

trum, mocna sukcesywnie dojWć do kacdej dzielnicy. Nie wolno 
zapominać o takich dzielnicach jak Zawodzie i Jaszowiec. Tam 
przyjecdcaj> goWcie i tam powinno być piCknie.
Rywalizujecie z torem na Czantorii?
Nie. To dwa rócne tory i raczej siC uzupełniaj>. Zreszt> prawdo-

podobnie w przyszłoWci bCdziemy siC razem reklamować. Trzeba 
współpracować. 
DziCkujC za rozmowC.                 Rozmawiał: Wojsław Suchta

*    *    *
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Na ul. GracyMskiego dokonano 
kradziecy. Sprawca wykorzystał 
nieuwagC  pracownicy przedszkola 
oraz fakt, ce drzwi do swojego 
biura pozostawiła otwarte, wyci>g-

n>ł z szulady jej biurka torebkC   
i skradł z niej gotówkC, dowód oso-

bisty, dwie karty bakomatowe.
��.09.�007 r.
Na skrzycowaniu ulic Stawowej 
i KoWcielnej kierowca tico wy-

musił pierwszeMstwo i zajechał 
drogC kieruj>cemu iatem seicento 
mieszkaMcowi Ustronia.
��.09.�007 r.
Na ul. Sanatoryjnej kieruj>cy 
fordem focusem mieszkaniec 
Ustronia wymusił pierwszeMstwo 
przejazdu i doprowadził do kolizji 
z renault kangoo kierowanym 
przez mieszkaMca Poznania.

��.09.�007 r.
Do mieszkania na os. Manhatan 
przyszedł mCcczyzna podaj>cy 
siC za pracownika wodoci>gów, by 
skontrolować zucycie wody. Loka-

torom polecił trzymać słuchawkC 
prysznicow>, sam natomiast od-

krCcił kran w kuchni. W tym czasie 
druga osoba dokonała kradziecy 
pieniCdzy z mieszkania. 
�5.09.�007 r.
Na skrzycowaniu ulic Traugutta 
i Wybickiego kieruj>cy toyot> 
yaris mieszkaniec Ustronia nie 
zachował nalecytej ostrocnoWci 
podczas cofania i najechał na tył 
zaparkowanego daewoo nubira.
�5.09.�007 r.
Około godziny 23.00 nieznany 
sprawca wybił szybC w kiosku na 
rynku.
�5/�6.09.�007 r. 
Nieznani sprawcy uszkodzili szybC 
mieszcz>cego siC niedaleko rynku 
salonu urody i makijacu.        (ar) 

*    *    *

*    *    *

NA  VlUbNyM  kObIERCU  StANBlI:
Anna labus z Katowic i Marek Cibor z Ustronia 

Zuzanna Marianek z Ustronia i Piotr Danielczyk z Pogórza
Iwona Małysz z Ustronia i Przemysław Pachuła z Pawłowic
beata Sztwiertnia z Ustronia i Przemysław Oreł z KoMczyc M.

Zoia była   lat 59  ul. Sztwiertni 44
Maria Wolny  lat 51  os. Manhatan 6/66
Andrzej Rocnowicz lat 52  ul. Skoczowska 155
Emilia Gluza   lat 86  ul. PolaMska 145

CI, któRZy OD NAS ODESZlI:

*    *    *

NA  RóWNICB
29 IX odbCd> siC II Otwarte Mistrzostwa Ustronia MTB. Pocz>tek 

o godz. 10.00 przy wjeadzie na most na ul. Skalica. Zapisy w biurze 
zawodów - w MIT, ul. Rynek 2, tel. 8542653 lub na www.ustron.pl. 
Opłata startowa 15 zł, 20 zł dniu zawodów.

�0.09.�007 r.
Kontrolowano dzielnice nasze-

go miasta, by oszacować skutki 
powodzi.
��.09.�007 r.
Interweniowano na ul. DaszyM-

skiego, gdzie nietrzeawy mieszka-

niec lecał na chodniku. Wezwano 
karetkC, która zabrała nietrzeawe-

go do szpitala.
��.09.�007 r.
Interweniowano przy ul. KoWciel-
nej w sprawie zakłócania porz>dku 
publicznego przez nietrzeaw> 
kobietC.
��.09.�007 r.
Prowadzono patrole stałe w rejonie 

szkół, parków miejskich, gdzie 
zwykle gromadzi siC młodziec 
szkolna.
�4.09.�007 r.
Kontrola osób na targowisku 
miejskim. Kontrola dotyczyła po-

siadania atestów z Sanepidu przez 
osoby sprzedaj>ce grzyby leWne. 
Nie stwierdzono uchybieM.
�5.09.�007 r.
Wspólnie z policj> zabezpieczono 
trasC przejazdu pojazdów zabytko-

wych.                                    (ar) 

*    *    *

Serdeczne wyrazy współczucia 
Pani bogusławie Rocnowicz 

w zwi>zku ze Wmierci> mCca 
W.p. Andrzeja Rocnowicza 

składa Rada Programowa 
oraz pracownicy Gazety UstroMskiej. 

„bESkIDóW bRZMIENIA SCAlAJ= POkOlENIA”
Urz>d Miasta w Ustroniu zaprasza na jubileusz 70. urodzin prof. Da-

niela Kadłubca uWwietniony wystCpem Estrady Ludowej „Czantoria” 
oraz poł>czony z promocj> ksi>cki Katarzyny Szkaradnik „Ławeczka 
na wprost Czantorii. BaWM prawdziwa”. Spotkanie odbCdzie siC  
w sobotC 22 wrzeWnia 2007 r. o godz. 17.00 w MDK „Pracakówka”.

Serdeczne wyrazy współczucia 
Pani bogusławie Rocnowicz 

z powodu Wmierci mCca 
Wp. Andrzeja Rocnowicza 
składa Rada Miasta, burmistrz Miasta 

i pracownicy UrzCdu Miasta 

Serdeczne podziCkowania 
za okazane współczucie, kwiaty i wieMce 

oraz liczny udział w ceremonii pogrzebowej 
Wp. Andrzeja Rocnowicza 

rodzinie, przyjaciołom, współpracownikom, 
delegacjom: ZNP, UrzCdu Miasta w Ustroniu 

i OSP Nierodzim oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu 
składaj> bogusia, Dorota i Michał 

ZAPISy DO OGNISkA
Zarz>d Towarzystwa Kształcenia Artystycznego uprzejmie infor-

muje, ce nabór uczniów do Ogniska Muzycznego na rok szkolny 
2007/2008 jest stale aktualny. Przyjmuje siC kandydatów głównie 
w klasach: saksofonu, letu, keyboardu, akordeonu i fortepianu, 
jak równiec skrzypiec i gitary. Istnieje mocliwoWć wypocyczenia 
sprzCtu muzycznego. Zapisy przyjmowane s> w godz. 14.00-16.00, 
w sali nr 18 Miejskiego Domu Kultury „Pracakówka”. 
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róbne techniki
ludzkoWć w zastraszaj>cym tempie. Bar-
dzo duco było tec scen przedstawiaj>cych 
zmarłego na łocu, o którego duszC walcz> 
diabły i anioły. Kolejny krok milowy  
w historii drzeworytu to twórczoWć Al-
brechta Dürera, któremu właWciwie nikt 
nie moce dorównać do dziW. Pojawiły siC 
portrety. Zazwyczaj były to prace robione 
na zamówienie. W XVII w. bardzo cieka-

we rzeczy, jeWli chodzi o drzeworyt, działy 
siC w Japonii. Pojawił siC tam drzeworyt 
barwny. Ma to bardzo ciekawy kontekst 
zwi>zany z  japoMskim  teatrem kabuki.  
W XIX w. drzeworyt rozpocz>ł swoj> 
karierC jako ilustracja w prasie. Jeceli 
mówimy o drzeworycie nowoczesnym, to 
nalecy przypomnieć postać Władysława 
Skoczylasa. Nazywano go ojcem drzewo-

rytu nowoczesnego. 
Wykład  Michał Kawuloka był niezwy-

kle ciekawy. Postanowiłam zapytać, sk>d 
wziCło siC u niego to zainteresowanie 
drzeworytnictwem: 
- W zasobach muzeum, w którym pracujC 
znajduje siC  ducy stos drzeworytów Jana 
Wałacha i Pawła Stellera, oprócz tego 

kilka prac Edwarda Biszorskiego. ObcujC 
z ich twórczoWci> na co dzieM st>d moje  
zainteresowanie t> tematyk>. JednoczeWnie 
chciałem umieWcić twórczoWć naszych ro-

dzimych artystów w szerszym kontekWcie, 
na tle całej historii drzeworytu.
Czy zbieranie materiałów sprawiło panu 
jakieW trudnoWci?
PrzyznajC, nie było to łatwe zadanie, 
poniewac gotowej historii drzeworytu nie 
ma. Ogromna wiCkszoWć ksi>cek dotycz>-

cych drzeworytu to ksi>cki technologicz-

ne, omawiaj>ce rócne techniki graiczne 
Bardzo długo było tak, ce drzeworyt nie 
był sztuk> sam> w sobie. Zazwyczaj słu-

cył jako ilustracja do gazety lub ksi>cki, 
jako exlibris. Spełniał przede wszystkim 
funkcjC ucytkow>.
Wobec tego kiedy zaczCto myWleć, tak 
naprawdC o drzeworycie, jako dziele 
sztuki?
Dopiero w XX wieku mocemy mówić  
o drzeworycie wieszanym na Wcianie jako 
sztuka. Jeceli wczeWniej pojawiał siC on  
w takim kontekWcie, to tylko epizodycznie, 
na przykład u Dürera. Jego prace wydawane 
były jako teki. WspółczeWnie to Władysław 
Skoczylas rozpowszechnił myWlenie o drze-

worycie jako rzemioWle artystycznym.
Wykonanie matrycy to ciCcka, mozolna 
praca.
Tak, rzeczywiWcie. Drzeworyt jest niezwy-

kle trudn> technik> chociac tani> dlatego, 
ce z drzewem nie ma nigdy problemu. 
Dlatego tec spotykamy siC z nim juc w XV 
w. i to on właWnie przodował w technikach 
graicznych. Drzeworyt jest technik>, która 
szczególnie pod koniec cycia sprawiała 
artystom duce problemy. Wykonanie takiej 
matrycy, któr> siC potem odbija na bibułC 
czy papier, to niezwykle ciCcka praca. 
Paweł Steller nie wykonywał juc pod 
koniec cycia drzeworytów, pozostał przy 
malarstwie olejnym.
Czy mógłby pan wyjaWnić bardziej szcze-

gółowo na czym polega ta technika?
Jest to technika graiczna wypukła, czyli 
rodzaj płaskorzeaby, elementy wypukłe  
w  matrycy s> tymi elementami, które zo-

stan> odbite. Graicy ucywaj> specjalnego 
wałka nas>czonego farb> drukarsk> do po-

krywania  matrycy. Póaniej nakłada siC na 
ni> papier, zazwyczaj bibułC i za pomoc> 
kozika wołowego dociska siC ten papier, 
ac zaczyna pokazywać siC na nim obraz  
z matrycy. Kiedy juc dobrze siC wszystko 
odbije, odrywamy bibułkC i mocemy po-

dziwiać obraz.  
Jakie zdolnoWci musi posiadać artysta, 
ceby zostać drzeworytnikiem?
Artysta, który zajmuje siC drzeworytem, 
musi być bardzo wszechstronny. Musi być 
Wwietnym rzeabiarzem, graikiem. Cieka-

we jest to, ce proces twórczy skupia siC 
na matrycy, a ogl>damy póaniej odbitkC. 
Dopiero niedawno uznano, ce sam> ma-

trycC mocna traktować jako dzieło sztuki. 
Ma ona zazwyczaj kolor czarny, ale to nie 
przeszkadza traktować jej jako płasko-

rzeaby. LubiC wystawC, kiedy ogl>dam 
odbitkC, a obok niej wisi matryca. Jednak 
niewiele jest takich wystaw, poniewac od-

bitek mocna zrobić kilka, ale matryca jest 
tylko jedna i nie wszystkie muzea mog> j> 
mieć.                                 Anna Rokosz 

kaplica w Beskidach - drzeworyt wielokolorowy,  P. Steller 1972 r.                                          

12 wrzeWnia w Muzeum Zbiorów Marii 
Skalickiej odbyło siC spotkanie z pracow-

nikiem Muzeum Beskidzkiego w WiWle, 
historykiem sztuki Michałem Kawulo-

kiem, który zaprezentował zainteresowa-

nym historiC drzeworytu. Zorganizowano 
je w ramach cyklu „Ilustrowane spotka-

nia ze sztuk>”. Michał Kawulok mówił:  
- Historia drzeworytu zaczyna siC od Chin 
wczesnego Wredniowiecza. Drzeworyt 
słucył wtedy do odbijania wzorów na 
tkaninach. Dopiero wiele lat póaniej zacz>ł 
słucyć jako ilustracja. U nas w Europie 
drzeworyt pojawia siC pod koniec XIV 
w. W XV w. juc jest stosowany bardzo 
szeroko w szczególnoWci do wykonywania 
ilustracji o charakterze dewocyjnym. Były 
to kartki z przedstawieniem patronów, 
WwiCtych, które ludzie kupowali jak szli 
na pielgrzymkC. Bardzo popularny był 
WwiCty Krzysztof, patron pielgrzymuj>-

cych. Rozpowszechniło siC bardzo duco 
wizerunków przedstawiaj>cych dance ma-

kabre, czyli taniec Wmierci. Temat Wmierci 
nie był przypadkowy, gdyc na przełomie 
XIV i XV w. epidemie dziesi>tkowały 
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W okresie jesiennym planowane s> do 
zrealizowania w mieWcie inwestycje drogo-

we, które w znacznym stopniu mog> utrud-

nić mieszkaMcom i przybywaj>cym do nas 
goWciom poruszanie siC po centrum miasta. 
JesieM została wybrana na przeprowadze-

nie tych inwestycji, po doWwiadczeniach  
z ubiegłych lat i maj>c na uwadze sygnały 
od mieszkaMców. StwierdziliWmy, ce naj-
lepszy do realizacji inwestycji drogowych 
jest czas po zakoMczeniu sezonu letniego, 
a przed zim>. Na tegoroczn> jesieM przy-

gotowane s> trzy doWć spore inwestycje 
drogowe, które chcemy zrealizować we 
wrzeWniu, paadzierniku i listopadzie.

Lada moment, bo 24 wrzeWnia, roz-

poczyna siC budowa ul. Ks. Kojzara. 
Ta inwestycja była długo oczekiwana  
i postulowana przez mieszkaMców. Roboty 
obejm> cał> ulicC od ul. A. Brody po ul. M. 
Konopnickiej i przeprowadzone zostan> 
w trzech etapach. Wi>ce siC z tym czCW-

ciowe wył>czenie tej ulicy z ruchu. BCd> 
odpowiednie oznakowania i tu apelujC do 
mieszkaMców o akceptacjC i wyrozumia-

łoWć. Termin jest moim zdaniem optymal-
ny, natomiast co do potrzeby budowy tej 
ulicy, nikt chyba nie ma w>tpliwoWci. W tej 
sytuacji ul. A. Brody nie moce stanowić za-

plecza parkingowego. ZakoMczenie robót 
zaplanowano na połowC grudnia.

Wspólnie z powiatem została przy-

gotowana przebudowa nawierzchni ul. 
DaszyMskiego miCdzy rondami. BCdzie 
to wymiana nawierzchni, czCWci kanali-
zacji deszczowej i chodników po prawej 
stronie id>c w kierunku Skoczowa. Tu 
równiec nast>pi> duce utrudnienia w ru-

chu, który bCdzie siC odbywał wahadłowo 
jedn> stron> jezdni, dodatkowo stero-

wany sygnalizacj> Wwietln>. Równiec w 
tym przypadku proszC o wyrozumiałoWć  
i w miarC mocliwoWci korzystanie z dróg 
objazdowych, czyli ul. Sportowej i obwod-

nicy. Nie jest problemem dotarcie z tych 
dwóch ulic do centrum miasta. OczywiWcie 
oba ronda bCd> czynne, natomiast ulica 
miedzy nimi bCdzie wył>czona z ruchu 
dla samochodów ciCcarowych, a dla sa-

mochodów osobowych i autobusów, ruch 
zostanie ograniczony do jednej jezdni. 
Ta inwestycja rozpocznie siC pocz>tkiem 
paadziernika, czyli w tym samym czasie, 
co przebudowa ul. ks. Kojzara. 

Trzeci> inwestycj> jest rozpoczCcie 
budowy obwodnicy Pod Skarp> docelowo 
ł>cz>c> ulice CieszyMsk> i 3 Maja. W tym 
roku chcemy rozpocz>ć budowC obiektu 
mostowego w rejonie ul. Partyzantów. Nie 
bCdzie to wymagało wył>czenia z ruchu 
cadnej z istniej>cych dróg.

Za wszystkie utrudnienia przepraszam.

Zdaniem 

Burmistrza

*    *    *

PoprosiliXmy burmistrza Ireneusza Szar-
ca o wypowiedb na temat planowanych 
inwestycji drogowych w Ustroniu.

„Wiem, ce muszC wypatrzyć w nicoWć 
Wni>c> siC drogC...” (B. LeWmian) 

Mili Czytelnicy!
Wybiła godzina mojego pocegnania z 

prac> reporterki w „Gazecie UstroMskiej” 
i powrotu na studia do Krakowa. Wpraw-

dzie napominał ongiW La Rochefoucauld: 
„Konieczniejszym jest studiować ludzi nic 
ksi>cki”, niemniej nadal wierzC, ce one 
równiec, jako kulturowy dorobek pokoleM, 
pozwalaj> głCbiej zrozumieć nie tylko 
innych, ale takce samego siebie.

Mimo to działalnoWć na łamach „GU” 
była dla mnie nader owocn> lekcj>. „Dzia-

łalnoWć”, a nie „pisanie”, choć moje po-

czynania skupiały siC wokół regularnego 
tworzenia artykułów, nie zaW wokół pracy 
biurowej. Miały jednak zwi>zek z ci>gł> 
„gonitw> w terenie”, by móc dostarczać 
Czytelnikom kolejne porcje rzetelnych 
wiadomoWci na temat wydarzeM (głównie 
kulturalno-artystycznych) w mieWcie, co 
dało mi okazjC do poznania inspiruj>cych 
ludzi, jak tec uczestnictwa w rozmaitych 
wartoWciowych przedsiCwziCciach. Liczne 
przeprowadzone rozmowy uWwiadomiły 
mi, ce nieraz wystarczy umieć słuchać i za-

dawać trafne pytania, by dotrzeć do czyichW 
fascynuj>cych doWwiadczeM czy pasji. 

JednoczeWnie pragnCłabym tutaj podziC-

kować pracownikom Redakcji za sympatiC 
i wsparcie mimo nieuniknionych momen-

tów newralgicznych. DziCkujC równiec 
zbiorowo tym, którzy w ci>gu minionego 
roku słucyli mi rad> i pomoc>, znosili 
pytania albo nagl>ce telefony. Którzy 
dołocyli swoje cegiełki do tekstów, jakie 
przez ten czas starałam siC z wielk> pasj> 
układać. WierzC bowiem, ce wycisnCłam 
choćby minimalne osobiste piCtno na 
„GU” oraz ludziach mniej lub bardziej sy-

stematycznie j> wertuj>cych. Od wrzeWnia 
2006 r. zamieWciłam tu ok. 100 artykułów, 
jak sami Czytelnicy wiedz>, przewacnie 
obszernych. Zawsze starałam siC o ich 
niebanalny kształt, puentC i wzbogace-

nie rócnymi kontekstami przy unikaniu 
pustosłowia, wychodz>c z załocenia, ce 
relacja z czegoW nie moce przypominać 
zaproszenia w czasie przeszłym i ce kacdy 
tekst mocna uformować w mał>, niepowta-

rzaln> perełkC. 
Praca dla „GU” dostarczała mi spełnie-

nia i pozwalała jeszcze blicej obcować z 
najdrocszym Ustroniem i jego mieszkaM-

cami. Dlaczego zatem to porzucam? Cóc, 
jak pisał w jednym z liryków M. Jastrun: 
„Patrzysz w wodC – czy ty płyniesz z ni>? 
/ Czy tec ona unosi siC z tob>? / Nierucho-

me, przepastne dno. / Spojrzyj. Przeraa siC! 
Zacznij na nowo!”. Z jednej strony wci>c 
tCsknimy do tego, czego jesteWmy pozba-

wieni, z drugiej zaW – chCć bezustannego 
zaczynania od nowa wyrywa nas z letar-
gu, wytyczaj>c sens kacdemu kolejnemu 
porankowi naszego cycia. Znowu zatem 
wyruszam w podróc. I chodzi nie tyle  
o przeprowadzkC do Krakowa, co raczej  
o jak>W egzystencjaln> pielgrzymkC, której 
celu nigdy nie znamy. 

Mam cich> nadziejC, ce nie tylko ja od-

czujC brak naszych gróni i pracy w „GU”, 
ale ce tec Czytelnicy zauwac> na dłucsz> 
metC zmianC. be moja praca tutaj nie sta-

nowiła jedynie epizodu i ce w przyszłoWci 
bCdC nadal mile widziana. Naczelny wy-

baczy, ale czułabym satysfakcjC, gdyby 
niejedna osoba uznała, komentuj>c nowy 
numer: „Ty wiysz co, bez tej młodej Szka-

radniczki to juc raziunko ni ma co fajnego 
w tej >>UstróMskij<< czytać”. 

                       katarzyna Szkaradnik

PodziBkoWAnie

ten okazały arbuz wac>cy ponad 3 kg wyrósł w skalniaku Joanny i Mirosława 
cholewów mieszkaj>cych przy ul. `ródlanej na zawodziu. Arbuz wyrósł z pestki 
posadzonej wiosn>. okaz trzyma ich córka Ania. inn> ciekawostk> ogrodu paMstwa 
cholewów jest rodzina jecy. Matka z trójk> potomstwa znalazła tam sobie lokum  
i nie przeszkadza jej obecnoWć dwóch kotów i psa.                                Fot. W. Suchta
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OCIEPLENIE
Czycby to juc zima? Jest ko-

niec wrzeWnia, a pogoda nas nie 
rozpieszcza. W Tatrach tem-

peratura spadła ponicej zera, 
pojawił siC Wnieg. Obite opady  
w wielu  rejonach  kraju  spo-

wodowały powodzie. Coraz 
czCWciej z niepokojem słucha-

my pogody. Dlaczego tak siC 
dzieje?

Odpowiedzi m.in. na to py-

tanie udzielił w swoim wykła-

dzie pt. Niestały klimat – ziem-
ska cieplarnia dr hab. Ryszard 
Ciepał z Wydziału Biologii  
i Ochrony Vrodowiska Uni-
wersytetu Vl>skiego. Spotkanie  
z naukowcem zorganizowane 
przez Polski Klub Ekologiczny 
Koło w Ustroniu, odbyło siC  
6 wrzeWnia w nowo otwartej Iz-

bie Przyrodniczo-Historycznej 
NadleWnictwa UstroM. W spot-
kaniu uczestniczyło kilkana-

Wcie osób, głównie członkowie 
klubu ekologów.

 Zebrani mogli dowiedzieć 
siC, ce przyczyn> gwałtownych 
zmian pogody jest ociepla-

nie siC naszego klimatu. Dr 
Ryszard Ciepał wymienił tec 
inne negatywne skutki ocie-

plania siC klimatu. Naukowcy 
zbadali, ce w kacdej sekundzie 
znika obszar Puszczy Tropi-
kalnej równy piCciu boiskom 
do gry w piłkC nocn>. Kacdej 
minuty w USA stwierdza siC 
nowy przypadek raka, kacdej 
godziny znika z naszej plane-

ty ok. siedemnastu gatunków 
zwierz>t i roWlin, a  siedem 

tysiCcy ludzi umiera z powodu 
braku lub zatrucia wody. Za to 
wszystko odpowiedzialny jest 
człowiek, który wysyła do at-
mosfery coraz wiCcej milionów 
ton gazów cieplarnianych. 

Ocieplanie siC klimatu  
i zwi>zane z tym gwałtowne 
zmiany pogody spowoduj>, 
ce juc wkrótce zagrocone bCd> 
takie gatunki drzew jak sosna, 
Wwierk, jodła. Zmiany dotkn> 
takce upraw rolnych. W Polsce 
spadnie uprawa ziemniaka,  
a wzroWnie kukurydzy i winoro-

Wli. Dr Ryszard Ciepał zwrócił 
uwagC, ce jeceli Wrednia roczna 
temperatura na ziemi do roku 
2050 wzroWnie powycej 20C, to 
zniknie z naszej planety 35% 
gatunków zwierz>t i roWlin.

Wszystkie te dane s> na 
tyle alarmuj>ce, ce naukow-

cy i ekolodzy zaczCli mówić  
o kryzysie ekologicznym. 
Skutki tego kryzysu odczu-

wamy wszyscy na co dzieM. 
Bardzo prawdopodobne, ce 
juc niedługo znikn> takie pory 
roku, jak jesieM czy wiosna.

To spotkanie zakoMczyła dys-

kusja, w której udział wziCli 
zebrani na sali ekolodzy. Dys-

kutowano przede wszystkim  
o przyszłoWci naszych beskidz-

kich lasów.
Wieloletnie zanieczyszcza-

nie przez odpady przemysło-

we spowodowało, ce drzewa 
Wwierkowe juc dziW stały siC 
gatunkiem zagroconym.

                      Anna Rokosz

Agencja Reklamowo-Wydawnicza 
„DytkO - MEDIA” 

i Rezydencja „CASAblANCA” w Ustroniu 
zapraszaj> na casting do konkursu 

MISS UStRONIA 
Jeceli masz �8-�4 lat, stan wolny, wzrost minimum 

�65 cm, mieszkasz na terenie powiatu cieszyMskiego, 
masz odwagC i uwacasz siC za urodziw> - zgłoW siC!  
Jeceli chcesz zostać królow> beskidów i najpiCkniejsz> 
ustroniank> - zgłoW siC! 

 

Zapisy do �5 wrzeWnia �007 w recepcji Rezydencji 
„Casablanca” lub telefonicznie: 0-5�0-498-8�9 i 0-608-
��9-698.

Eliminacje do gali inałowej w sobotC 29 wrzeWnia 
2007 o godz. 18.00 w Rezydencji „Casablanca” 

w Ustroniu przy ul. 3-go Maja 49

PIlNE - drogeria kosmetyczna 
zatrudni kasjerów, sprzedawców 

w nowo otwieranym sklepie 
na ul. A. brody 

(obok Alberta). tel. 0-500-�49-�7�.

Urz>d Miasta przypomina o wynikaj>cym z ustawy 
o wychowaniu w trzeawoWci i przeciwdziałaniu alkoho-

lizmowi obowi>zku uiszczenia trzeciej raty za sprzedac 
napojów alkoholowych. termin płatnoWci trzeciej raty 
upływa �0 wrzeWnia �007 r. PłatnoWci nalecy dokonywać 
w kasie UrzCdu Miasta UstroM (pokój nr 8) lub przelewem 
na konto bankowe: ING bank Vl>ski o/bielsko-biała 
60�050�070�000000�0�0�5���.

                   Naczelnik Wydziału Spraw Obywtelskich
                                                            Czesław Gluza  

nie powiodło siC braciom Szejom w tegorocznym rajdzie 
Wisły. na przedostatnim odcinku specjalnym pCkł im wahacz 
i musieli siC wycofać z imprezy. do tego momentu zajmowali 
wysok> szóst> pozycjC w klasyikacji generalnej. rok temu 
z tego rajdu wykluczyła ich kraksa w cisownicy. W tym 
roku rajd wygrała załoga zbigniew cieWlar i Adam ogierman  
z Automobilklubu cieszyMskiego jad>cy na subaru imprezie.  
W rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski w klasie 
A-6 Jarosław Szeja zajmuje 4 miejsce, natomiast w Pucharze 
PzMot jest siódmy. na zdjCciu bracia Szejowie na odcinku specjal-
nym w cisownicy.                                                         Fot. W. Suchta                       
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Prezentujemy fotograiC z 1958 r. wypocyczon> i opisan> przez 
Emila OliwkC. Przedstawia ona zespół taneczny przy Szkole Pod-

stawowej nr 1. Siedz> od lewej: Irena Pilichowicz, Teresa Słodka, 
prowadz>ca zespół nauczycielka Anna WCglorz, Hildegarda Cy-

rulik, Ruta Chmura. W drugim rzCdzie:  Eryk Zawada, Hildegarda 
PCkała, Łucja bmija, Anna Kasik, Zoia Siedloczek, Jan Nowak. 
W trzecim rzCdzie: Edmund Basałyga, Ryszard Richert, Adam 
Troszok, Emil Oliwka, Jerzy Vlic i Henryk Kuczera. 

                                                                    lidia Szkaradnik

Hala Tenisowa w Ustroniu ogłasza 
zapisy do szkółki tenisowej, 

zajęcia indywidualne i w grupach 3,5,6 - osobowych.
Informacje i zapisy Aleksander Panfil, 

tel. 0 512-081-839.
Hala Tenisowa, ul. Sportowa 5, Ustroń.  

6 wrzeWnia 2007r. w siedzibie Stowarzyszenia Naukowo-
Technicznego Incynierów i Techników Przemysłu Spocywczego   
w Warszawie przeprowadzono ogólnopolski  konkurs pieczywa. 
Organizatorami konkursu byli: Zarz>d Główny SITSPOb, Kra-

jowe Forum Piekarstwa i Cukiernictwa wraz z redakcj> „Prze-

gl>d Piekarski i Cukierniczy” przy wsparciu Stowarzyszenia 
RzemieWlników Piekarstwa RP oraz Stowarzyszenia Piekarzy 
Polskich .

 „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spocywców  w Ustroniu 
zajCła II miejsce w kategorii pieczywo z dodatkami prozdrowot-
nymi (dodatki nasion, pełnoziarniste i inne). Ocenie jury został 
przedstawiony chleb bawarski na tradycyjnym zakwasie  zawie-

raj>cy nasiona słonecznika.                                Anna kawulok

PIEKARZE NA MEDAL

Smrodz> samochody rajdowe, smrodzi trzyniec.     Fot. W. Suchta                       
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Zebrali siC na parkingu przy stadionie 
Kuani. Zajechało kilkadziesi>t starych 
samochodów przed Wielk> Beskidzk>. Nie 
jest to rajd, a jak sami mówi>, eskapada.  
W Ustroniu zjawili siC dziCki Emilo-

wi Rymorzowi, który tec uczestniczył  
w eskapadzie jad>c iatem X 1/9.
- Co roku jesteWmy w innej czCWci Beski-
dów – mówi komandor Jacek BorzCcki. 
- Nie tylko kochamy stare samochody, ale 
tec piCkno gór. To poł>czenie starej techni-
ki, czasem zawodnej z piCknymi widoka-

mi, ciekawymi miejscami, zabytkami. Nie 
wiem czy huta w TrzyMcu jest zabytkiem, 
ale udało siC nam załatwić zwiedzanie. 
Póaniej jedziemy na szaMce, do Czadcy  
i do Istebnej. Chcemy przetestować na ile 
deklaracje o polityce krajów grupy wy-

szehradzkiej przystaj> do rzeczywistoWci. 
Mamy nadziejC, ce wszystko jest zgodne 
z deklaracjami i wszCdzie bCdziemy mile 
przyjmowani. Poza tym stare samochody 
ł>cz> i liczy siC wspólna pasja.

Na parkingu stało wiele atrakcyjnych 
modeli. Komandor J. BorzCcki przyjechał 
iatem 128 S z 1975 r. Wiele osób podzi-
wiaj>cych stare samochody pamiCtało 
jeszcze ten model z czasów, gdy była to 
jedna z najbardziej ekskluzywnych ma-

szyn w PRL. To samo odczucie dotyczy 
forda capri czy nawet moskwicza. Z t> 
uwag>, ce moskwicz był elitarny tylko 
w krCgach partyjnych. Jednak najwiCk-

sze zainteresowanie budziły najstarsze 
samochody. Citroenem BL 11 z 1947 r. 
przyjechał Antoni Soloch z Goczałkowic, 
który o swym wozie mówi:
- Kupiłem go szeWć lat temu, remont 
trwał piCć lat i w zeszłym roku wyje-

chałem. O ile mam czas jecdcC na takie 
zloty i czasem na wesela. Kupiłem go  
w stanie opłakanym. WłaWciwie była to 
kupa złomu. Szczerze mówi>c nie wiem na-

wet ile kosztowała naprawa. Jest to jednak 
satysfakcja, ce po tylu latach udało mi siC 
go doprowadzić do obecnego stanu. CzC-

Wci szukałem w internecie, sprowadzałem  
z Niemiec, Francji, Szwajcarii. JecdcC po 
weselach i mam satysfakcjC, ce ludziom 
siC ten samochód podoba, podziwiaj> go. 
Rocznie przejecdcam nim nie wiCcej nic 
100 km.

If> z 1955 r. przyjechał Adam Chrap-

czyMski z OWwiCcimia.
- Ma silnik dwusuwowy. Przedwojen-

na konstrukcja, póaniej produkowana  
w Niemczech Wschodnich. Kupiłem go 
w Wadowicach ze stodoły. Samochód był 
rozebrany, ale czCWci były prawie wszyst-
kie. Praktycznie wszystko oprócz kierun-

kowskazu. Poskładanie trwało doWć długo. 
Czasem siC nim przejadC, bo w domu mam 

lanosa. Tym to najwycej w niedzielC na 
lody i z powrotem. Trzeba oszczCdzać taki 
wóz, bo w nim zrobi siC 500 km i wszystko 
trzeba poprawiać. Zreszt> cały czas coW 
trzeba przy nim robić.

W Wwietnym stanie przyjechała warsza-

wa Bolesława Bednarza. LWni>cy lakier 
robił wracenie, wszyscy zastanawiali siC 
jak udało siC dobrać kolor, by wygl>dał jak 
oryginalny. Po chwili jednak okazuje siC, 
ce to kolor z 1954 r. Co ciekawe właWciciel 
jest rówieWnikiem swego samochodu.
- Odnowiłem j> trzy lata temu – mówi  
B. Bednarz. - Nie znam historii tego auta. 
Kupiłem w Miechowie. Na szczCWcie nie 
musiałem wkładać w odnowienie wiele 
pracy. Zmieniłem tylko progi. Blacha nie 
ruszana i moce dlatego tak ładnie wygl>-

da. Przejecdcam rocznie ni> około 4000 
km, głównie na weselach. Raczej s> to 
koleceMskie przysługi za paliwo, laszkC i 
placek. Warszawa obecna pochodzi z tego 
roku, w którym siC urodziłem.

O samej imprezie, czy raczej eskapadzie 
wszyscy wyracaj> siC z najwycszym uzna-

niem. Trudno siC dziwić, bo to przeciec oni 
sami tworz> atmosferC, czCsto porówny-

waln> do rodzinnej.
- CzCsto jecdcC na takie imprezy. Tu to 
spotykamy siC jak rodzina – twierdzi  
B. Bednarz.
- Trzy razy do roku uczestniczC w po-

dobnych imprezach w okolicy i nigdy nie 
zawiodłem siC – mówi A. ChrapczyMski
- Jeceli coW wysi>dzie, to tu jest tylu me-

chaników co kierowców, a moce wiCcej 
– mówi J. BorzCcki. - Kacdy zna samo-

chody swoich przyjaciół, wiCc o doraan> 
pomoc siC nie martwimy. W razie wiCkszej 
awarii jest pod telefonem tec dycurna 
laweta. Gdyby siC okazało, ce musimy 
j> sprowadzić, koszty ponosz> wszyscy 
uczestnicy.

S> jeszcze inne korzyWci z posiadania 
starego samochodu. Zmora wszystkich 

WIELKA BESKIDZKA

A. Stoch przed wyruszeniem na trasC.                                                               Fot. W. Suchta                       

„Warszawa” B. Bednarza.                      Fot. W. Suchta                       
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Stowarzyszenie trzeawoWci „Rodzina” 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie 

„Mocna inaczej”
Zaprasza na

VII UstroMski Piknik Rodzinny pod hasłem „Ci>ca bez  
alkoholu”, który odbCdzie siC w dniu �� wrzeWnia �007 roku 

na boisku sportowym kS „kuania”  
w Ustroniu. 

RozpoczCcie imprezy o godz. �4.00.

W czerwcu absolwenci techników  
i zasadniczych szkół zawodowych z całej 
Polski przyst>pili do zdawania egzaminu 
potwierdzaj>cego kwaliikacje zawodo-

we. Do egzaminu tego przyst>pili rów-

niec absolwenci ustroMskiego Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych kształc>cy siC  
w zawodach technik mechanik, sprze-

dawca oraz operator maszyn i urz>dzeM 
do obróbki plastycznej. Jak siC okazało 
- po ogłoszeniu wyników przez Centraln> 
KomisjC Egzaminacyjn> w Warszawie –  
z rewelacyjnymi wynikami. W zawodzie 
technik mechanik zadania egzaminacyj-
ne okazały siC bardzo trudne, poniewac  
w skali kraju dyplom potwierdzaj>cy 
kwaliikacje zawodowe uzyskało zaledwie 
24,5 % zdaj>cych (w województwie Wl>-

skim 29 %). Tymczasem w naszej szkole 
Wredniej egzamin zdało 73 % przystCpu-

j>cych do niego absolwentów technikum. 
Jest to wynik trzykrotnie lepszy od wyniku 
ogólnopolskiego! Jeszcze lepiej egzaminy 
wypadły w szkole zawodowej, poniewac 
w obu zawodach egzamin zdało 100% 
uczniów, czyli wszyscy absolwenci Zasad-

niczej Szkoły Zawodowej. Nalecy równiec 
podkreWlić, a jest to bardzo wacne, ce do 
wszystkich egzaminów przyst>pili wszy-

scy absolwenci zarówno technikum, jak  
i szkoły zawodowej, a nie tylko uczniowie 
najlepsi, jak to czCsto bywa w innych szko-

łach.                                   Anna Rokosz

kierowców wiekowych aut, czyli reje-

stracja, jest udzielana raz i to na czas nie-

ograniczony.
- Mój citroen zarejestrowany jest jako 
zabytek techniki i motoryzacji. Ma swoj> 
kartotekC w Katowicach u konserwato-

ra zabytków – mówi A. Soloch o swo-

im aucie. – Do rejestracji potrzebna jest 
opinia rzeczoznawcy, potem przegl>d  
i trzeba wyst>pić do konserwatora zabyt-
ków o rejestracjC zabytku. Z tymi wszyst-
kimi dokumentami idzie siC do Wydziału 
Komunikacji, rejestruje siC. KorzyWć jest 
taka, ce przegl>d jest docywotni. A ubez-

pieczenie OC mocna wykupić na miesi>c.
Wozy zabytkowe wyposacone s> w cółte 
tablice rejestracyjne z charakterystycznym 
rysunkiem starego automobilu. 
Wszystkie zabytkowe auta wyruszyły 
kawalkad> z parkingu spod stadionu. 

Niestety pogoda nie była ładna i niewielu 
goWci i mieszkaMców mogło podziwiać 
ten przejazd.
- Co roku w trzeci weekend wrzeWnia 
jesteWmy na Wielkiej Beskidzkiej – mówi 
J. BorzCcki. - Nazwa przewrotna, ale to 
skojarzenie z Wielk> Pardubick>, bez 
megalomanii. S> to dwa dni miło wspo-

minane. Impreza w ci>gu tych kilku lat 
siC przyjCła. Program jest interesuj>cy, 
bo to mały jubileusz tej imprezy pod 
nazw> Wielka Beskidzka. Jest to raczej 
impreza towarzyska. Jest grupa osób 
z Koła Pojazdów Zabytkowych Auto-

mobilklubu Krakowskiego, jest kilku 
kolegów z Automobilklubu Vl>skiego  
i jest spora grupa niezrzeszonych. Chce-

my powołać stowarzyszenie miłoWników 
turystyki automobilowej.     
                                      Wojsław Suchta

PROPOZyCJE REAlIZACJI 
ZADAL NA  ROk �008

 Burmistrz Miasta zwraca siC z proWb> do 
organizacji pocytku publicznego o zgłasza-

nie w formie pisemnej  propozycji realizacji 
zadaM na rok 2008, w terminie do dnia 
30.09.07 r. Konkurs dla organizacji ogłoszo-

ny zostanie w czwartym kwartale  br. 

FAchoWcy

A. chrabczyMski usuwa drobn> usterkC.                                                            Fot. W. Suchta                       
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  im. J. Wantu³y 

Rynek 4, tel. 854-23-40. 

CzyTelnia ogólna oraz wypoLyCzalnia dla dzieCi i młodzieLy
poniedzia³ek: 12.00 - 18.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; pi¹tek: 8.00 - 18.00.

biblioTeka szkolno-œrodowiskowa w UsTroniU - polanie
poniedzia³ek: 8.45 - 16.00; wtorek: 8.45 - 12.00; œroda: 8.45 - 12.45; czwartek: 8.00 - 12.45 pi¹tek: 8.00 - 12.45.

mUzeUm UsTrońskie im. J. Jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.republika.pl, e-mail: muzeumustronskie@op.pl
wystawy sta³e: 
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych Muzeum
— Galeria Sztuki Wspó³czesnej B.K. Heczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele”

muzeum czynne:  w poniedzia³ki 9 - 14,  we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 14 
   w soboty,  niedziele 9.30 – 13. 

oddzia³ mUzeUm „zbiory marii skaliCkiej”
ul. 3 maja 68, tel. 854-29-96. www.muzeumustronskie.republika.pl
wystawy sta³e :
- ekspozycja prac wybitnych twórców polskich
- kolekcja medali, starodruki, druki bibliofilskie i  unikatowe
- ekslibris ze zbiorów Marii Skalickiej
- porcelana rêcznie malowana Barbary Majêtny
- wystawny strój cieszyñski i filigran cieszyñski
- cenny zbiór ksi¹¿ek „Cieszyniana”
- Ustroñ w starej fotografii 
- walka o niepodleg³oœæ w czasie II wojny œwiatowej (1939-1945) 

(AK, PSZ na Zachodzie, Wojsko Polskie na Wschodzie, martyrologia mieszkañców Ustronia)
wystawy czasowe :
 - Druki bibliofilskie ze zbiorów Marii Skalickiej. 
 - Hafty, hoczki  i czepce ze zbiorów Cieszyńskiego Klubu Hobbystów
 klUb propozyCji: -  klub tysi¹ca inicjatyw i spotkañ z ciekawymi ludŸmi 

oddzia£ Czynny:  codziennie w godz. 11-16.

galeria szTUki współCzesnej „na gojaCH” 
B&K Heczkowie - ul. b³aszczyka 19, tel. 854-11-00. Galeria czynna ca³y czas.

galeria szTUki współCzesnej „zawodzie” 
ul. sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488.
galeria czynna: od poniedzia³ku do pi¹tku 9 - 16, w soboty 9 - 13.

BIURO PROMOCJI I WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
rynek 3a, tel. 854-54-58, e-mail bpiwa@polbox.com
biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.

CHrzeœCijañska FUndaCja „¯yCie i misja”
ul. 3 maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy 
dla dzieci i m³odzie¿y „Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo „Koinonia”,  czasopismo „Nasze Inspiracje”.

wysTawa moToCykli zabyTkowyCH - rdzawe diamenTy

Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.

CZYTELNIA KATOLICKA  
dziedziniec przy koœciele p.w.œw. klemensa,  
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00  i 17.00 - 19.00; 
 - niedziele: 7.00 - 13.00  i 17.00 - 19.00.

miejski dom kUlTUry „praLakówka” 
ul. daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec nowo-
czesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.

TowarzysTwo kszTałCenia arTysTyCznego - ognisko muzyczne   mdk „pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach : fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, 
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kszta³cenia Artystycznego.

ustroñskie galerie, muzea placówki kultury, 
fundacje, stowarzyszenia, 

policja, stra¿ miejska

UsTroñskie sTowarzyszenie TrzeJwoœCi
Klub Abstynenta „RODZINA”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o  ZUS)    
MITyNG AA - czwartek od 17.30  MITyNG Al-Anon.- wtorek od 17.30 i niedziela
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 17.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854. 

FUndaCja œw. anToniego
ul. koœcielna 21, tel. 854 17 72
Spotkania z instruktorem terapii uzale¿nieñ i wspó³uzale¿nieñ 
 - wtorek  9.00 -10.00;   - czwartek 16.00 - 17.00
Psycholog  - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca
Punkt wydawania odzie¿y - pon. œr. pt.  10.00 - 14.00.
Wydawanie posi³ków - pon. - pt.       11.30 - 13.00.

miejski oœrodek pomoCy spo£eCznej
ul. m. konopnickiej 40             - od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
Telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63. 

sTowarzyszenia i zwiĄzki:
zw. kombatantów rp i by³ych wiêŸniów politycznych
 - poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17

 polskich si³ zbrojnych na  zachodzie
                           I i III wtorek miesi¹ca  - 10.00-12.00 sala nr 2
zwi¹zek inwalidów wojennych rp i zwi¹zek by³ych wiêŸniów politycznych Hitlerowskich 
wiêzieñ i obozów koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2

 Ko³o nr 2 w Ustroniu  - œroda 10.00-12.00 
sala nr 2
œwiatowy zwi¹zek ¯o³nierzy ak - pi¹tek 10.00-12.00
estrada ludowa Czantoria i ma³a Czantoria - wtorek 17.30-20.00
zespó³ wokalny „Ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.

sTowarzyszenie pomoCy dzieCiom i rodzinie”moLna inaCzej”w UsTroniU 
- oœrodek pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ „mo¿na inaczej”, ul. rynek 4,
 od poniedzia³ku do pi¹tku 10.00-18.00
-  biura stowarzyszenia:  poniedzia³ek 17.00-18.00
- Centrum wolontariatu: wtotek 8.00-12.00, czwartek 14.30- 18.30
- psychoterapeuta: poniedzia³ek 15.00-19.00
oraz kluby dzia³aj¹ce w szko³ach:  SP 1 (kl. I-III) pn. - godz. 12.00-15.00 
SP 2 (kl. I-III) wt. - godz. 13.00-16.00, (kl. IV-VI) pt. - godz. 13.00-16.00
SP 3 (kl. I-III) pt. - godz. 12.30-15.30, (kl. IV-VI) wt. - godz. 13.30-16.30
GIM 1(kl. I-III) wt. - godz. 13.30-16.30, GIM 2 (kl. I-III) pt. - godz. 13.00-16.00.

miejska inFormaCja TUrysTyCzna  
rynek 2, tel. 854-26-53,  - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 17.00
 - sobota 8.30 - 13.00  
ul. sanatoryjna 7, 854-20-25  - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00    
  - sobota 8.45 - 13.00.

 
ul. 3 maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.

sTraL miejska UsTroñ 
rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy:  darmowy 986.

Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek: 8.00-15.00, Aroda: 12.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypoMyczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00.

Wre praca na budowie Lidla.                                        Fot. W. Suchta                       
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POZIOMO: �) okienko w banku, 4) uderza do gło-

wy, 6) pojazd konny, 8) w korycie, 9) pies myWliw-

ski, �0) brukowy kamieM, ��) szlachetny kamieM,  
��) pilnował ongiW parobków, ��) drugi dzieM tygodnia,  
�4) produkt z Mokate, �5) pomaga profesorowi, �6) syn  
Dedala, �7) oWmiu muzyków, �8) biuro podrócy rodem  
z Niemiec, �9) roWlina lecznicza, �0) jesienny znak zodiaku.
PIONOWO: �) podwykonawca, �) przysmaki, pysznoWci, 
�) miasto na Vl>sku, 4) izolatka, osobny pokój, 5) rozkaz 
dla psa, 6) przegroda wodna, 7) zawodniczka w bramce,  
��) grzankowy piekarnik, ��) krakowski zamek,  
�4) w Wrodku Wwiecy.

Rozwi>zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi>zania 
oczekujemy do 28 wrzeWnia br. 

Rozwi>zanie Krzycówki z nr 35
IDZIE kU JESIENI

NagrodC w wysokoWci 30 zł otrzymuje: Franciszek kisiała, 
UstroM, ul. Lipowska 184. Zapraszamy do redakcji. 

krzybóWkA   krzybóWkA   krzybóWkA
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

Pieknie wszystkich witóm

Miyszkóm w blokach na CieszyMski. Akurat zaczyli tyn 
remónt, kiery wywołoł tela rozmaitych emocji i aji złoWci 
pomiCdzy ludziami, bo jedni chcieli łocieplać bloki, a drudzy 
ni. Isto jednakowoc wiyncyj było za nic przeciw, bo juc łoto 
z tydziyM tymu fachowcy chycili sie roboty. Tec mie to czako, 
tóc dziwóm sie jako to przebiego u sómsiadów. Prowda, ce 
trzeba było sie chycić taki powacnej inwestycji w lecie, a tu 
jeszcze jak na złoW tyn wrzesieM je taki mokry. Ale fachmani 
uwijajóm sie jako mogóm. To im trzeba prziznać. Wczas 
rano wychodzym z psym, to jeszcze je cima, a oni juc za-
czynajóm kole szóstej robote i po ósmej wieczór schodzóm 
z budowy. To dobrze o nich Wwiadczy i je szansa, ce skóMcz> 
remónt przed mrozami. Jak by taki tempo łod Wwitu do nocy 
było na rynku, to by juc downo tyn newralgiczny punkt był 
miasta gotowy. Nale isto jedni mogóm, a drudzy ni. Nielza 
tego Wwiata tak do kóMca zrozumieć. 

Odwiedziłach s>siadke w pierwszej klatce, to w dziyM 
mo cima jako w nocy, bo okna folióm pozatykane, balkóny 
łoderwane, tóc jak kiery je nauczóny, ce wyglóndo czy padze, 
czy je pogoda, to teraz jowejczy. Nale jakosi to trzeja prze-
trzimać. A właWciwie jowejczymy wszyscy, bo tyn wrzesiyM 
je jednak zimny, a cyntralnego ogrzywanio jeszcze nie puW-
cili. Móm nadzieje, ce na dniach sie zlitujóm nad nami, bo 
doprowdy je chłód i trzeba w kopycach chodzić po chałupie  
i hrubych swetrach. Ale mocne wreszcie słóMce sie pokoce  
i jeszcze na jesiyM kapke sie wygrzejymy. Rada szpacyrujym, 
ale jak padze to siedzym przed telewizorym i jyno pies mie 
ze trzi razy na dziyM z chałupy wysmyczy. 

        ZoWka z bloków

15 wrzeWnia o godzinie 14 w Hermanicach odbył siC piknik 
rodzinny. Pogoda na szczCWcie dopisała, na boisku zebrali siC starsi 
i młodsi mieszkaMcy tej dzielnicy. Grupa chłopców utworzyła 
dwie siedmioosobowe drucyny i rozegrała mecz piłki nocnej. 
SCdziował nauczyciel wychowania izycznego Artur Kluz. Walka 
była niezwykle zaciCta. Mocna było zaobserwować kilka ładnych 
podbramkowych akcji. 

Po meczu zarówno zwyciCzcy, jak i przegrani zostali zaproszeni 
na lody. O godzinie 16 rozegrali mecz doroWli. NastCpnie rozpo-

czCło siC tradycyjne juc wspólne grilowanie. Mocna było zjeWć 
kiełbaskC, napić siC piwa i pobawić siC w rodzinnej atmosferze. 

RODZINNIE  

I SPORTOWO
Kacdy z uczestników starał siC pomóc przy organizacji. Jeden  
z s>siadów przywiózł drewno na rozpałkC, inny kocioł, a jeszcze 
inny kiełbasC. Uczestnicy ufundowali piCkny puchar dla zwyciC-

skiej drucyny oraz  lody dla młodych zawodników. Hermaniczanie 
nie potrzebuj> sponsorów, ceby siC spotkać. Okazuje siC, ce wystar-
cz> chCci, zespół Wwietnych organizatorów w osobach  Stanisława 
Podcorskiego, Jerzego Plinty i Józefa Sowuli. Szkoda, ce teren 
starego boiska w Hermanicach, na którym miała stan>ć szkoła, 
jest ci>gle niewykorzystany. DziCki Czesławowi MatuszyMskiemu  
postawiono tam bramki piłkarskie,  młodziec ma gdzie spCdzać 
popołudnia, jednak to za mało. MieszkaMcy Hermanic maj> kilka 
pomysłów na to, by ten teren stał siC atrakcj> dla całego Ustronia. 
Mamy nadziejC, ce uda im siC te pomysły zrealizować.            

                                                Anna Rokosz

Prawdziwki po 25 zł za kilogram.                                 Fot. W. Suchta                       
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SMARDZ JADALNY

Co bardziej pamiCtliwy i uwacni Czy-

telnicy cyklu „Blicej natury” być moce 
znaj> moj> „przypadłoWć” dotycz>c> grzy-

bobrania, o której pisałem jakiW czas temu, 
przy okazji przedstawiania sromotnika 
bezwstydnego. Zbieranie grzybów, mó-

wi>c najogólniej, nudzi mnie, albowiem 
w zasadzie wszystkie jadalne i popularne 
grzyby, które innym same wprost wskakuj> 
do koszyka, mnie z nieznanych przyczyn 
„omijaj>” z daleka. Cóc, jakoW z tego typu 
wad> charakteru mocna cyć, chociac traci 
na tym sporo domowa kuchnia. Aby po-

kosztować aromatów i smaków Wwiecych 
grzybów, muszC liczyć na cyczliwoWć ro-

dziny i znajomych. I na szczCWcie, w tym 
sezonie takce mnie dot>d nie zawodzili, 
st>d nie obce s> 
mi te wszystkie 
prawdziwki, pod-

grzybki, koalaki 
czy borowiki, su-

szone, smacone 
na masełku czy 
tec w jajecznicy. 
Pycha! 

Natomiast raz 
na jakiW czas, ale 
z zadziwiaj>c> 
r e g u l a r n o W c i > 
godn> lepszej 
sprawy, natraiam 
podczas leWnych  
i ł>kowych wC-

drówek na prze-

rócne  g rzyby 
stosunkowo rzad-

kich gatunków 
(o dziwo, czasem 
nawet jadalne!), 
które zauwacam 
dziCki ich orygi-
nalnym, fantazyj-
nym kształtom, 
jakce innym nic 
te, przypisane do 
grzybów najchCt-
niej i najliczniej 
zbieranych przez 
pocz>tkuj>cych 
i zaawansowa-

nych grzybiarzy. 
Zapraszam wiCc 
wszystkich zain-

teresowanych Czytelników UstroMskiej do 
blicszego spotkania z kilkoma gatunkami 
grzybów troszkC innych i rzadziej spoty-

kanych nic przeciCtna, sklepowa pieczarka. 
DziW, na dobry pocz>tek, smardz jadalny  
i jego blicsi i dalsi „kuzyni”.

Och, wiem co powiedz> doWwiadczeni 
zbieracze grzybów – wrzesieM to absolutnie 
nie pora na smardze. ProszC jednak o wy-

baczenie, jednak dla osób z grzybiarskim 
doWwiadczeniem równym mojemu (czyli 
z prawie cadnym), to właWnie koniec lata 
i jesieM kojarzy siC z grzybobraniem, bez 
wchodzenia w szczegóły, ce tak naprawdC 
jadalne i nie tylko jadalne grzyby mocna 
spotykać i zbierać praktycznie przez cały 
rok. Smardze, a raczej ich owocniki, zo-

baczymy wiosn>, zwłaszcza w kwietniu  
i w maju, a czasem jeszcze pocz>tkiem 
czerwca. Grzybów tych szukać mocna na 
glebach cyznych i próchnicznych, jednak 

raczej nie na glebach nawoconych, w sło-

necznych miejscach w lasach liWciastych, 
zwłaszcza pod jesionami, wi>zami, klona-

mi, dCbami, bukami, grabami, leszczynami 
i topolami. Smardze lubi> rosn>ć takce 
na brzegach rzek i potoków, w trawie na 
skrajach lasów, ale równiec w parkach  
i ogrodach, wWród cywopłotów czy nawet 
wrCcz na kwiatowych rabatach. Spoty-

kamy takce smardze jadalne w sadach  
i w ogrodach pod drzewami owocowymi, 
np. jabłoniami.

Chociac smardze, jak kacde szanuj>ce 
siC grzyby, maj> owocniki składaj>ce siC 
z nócki i kapelusza, to uwagC przykuwa 
jakce nietypowy ich wygl>d. Kapelusz 
smardza, zwany główk>, moce mieć doWć 

zrócnicowany kształt – kulisty, jajowaty, 
elipsoidalny, tCpostockowaty lub cylin-

dryczny. WysokoWć główki z reguły nie 
przekracza 12 cm, a szerokoWć 5-7 cm. 
Takce barwa główki moce być doWć rócno-

rodna od ochrowej, poprzez cółtawoochro-

w>, cółtawobr>zow>, miodow> i miodo-

woszar>, do szarordzawej. Powierzchnia 
główki przypomina plaster miodu, z głC-

bokimi i nieregularnymi jamkami, zwany-

mi alweolami. ZagłCbienia te s> wyWcie-

lonymi gładk> warstw> zarodnikotwórcz>  
i poprzedzielane nieregularnymi, ostrymi 
ceberkami. beberka s> płone, przebiegaj> 
w rócnych kierunkach i zwykle maj> jaW-

niejsz> barwC nic jamaki-alweole. Brzegi 
główki s> zroWniCte z trzonem, który dora-

sta do 12 cm wysokoWci i 4 cm Wrednicy. 
Trzon jest białawy i czCsto nieregularnie 
pomarszczony w faliste bruzdy. W sumie 
smardz to grzyb z całkiem sporym owoc-

nikiem, osi>gaj>cym nawet ponad 20 cm 
wysokoWci. Zarówno główka, jak i trzon 
s> w Wrodku puste, a kiedy przekroić ta-

kiego smardza, to okazuje siC, ce mi>csz 
ma ledwie kilka milimetrów gruboWci, 
barwC biaław>, kremow> lub cółtaw>  
i jest bardzo kruchy i łamliwy. Ma takce 
słaby i specyiczny zapach, który nasila 
siC w trakcie suszenia oraz równie słaby 
i delikatny, ale przyjemnym, orzechowy 
smak.

W naszym kraju smardze jadalne s> 
raczej rzadko spotykane. ChCtnie rosn>  
w wiCkszych gromadkach, liczniej poja-

wiaj>c siC po obitych wiosennych desz-

czach. Wyrócnia siC kilka odmian tego 
gatunku grzyba na podstawie przede 

wszystkim barwy 
i kształtu główki. 
Bardzo podobne 
do smardza ja-

dalnego s> inne 
nasze rodzime 
gatunki smar-

dzów. Smardz 
stockowaty na 
przykład, chCtnie 
roWnie w górskich 
lasach iglastych i 
na brzegach stru-

mieni, zwłaszcza 
poWród lepiCcni-
ków, ale takce np. 
na składowiskach 
drewna i w ogród-

kach wysypa-

nych kor> drzew 
s z p i l k o w y c h . 
Główka tego ga-

tunku smardza 
ma ciemniejsz> 
barwC, a alweo-

le układaj> siC w 
miarC regularne, 
pionowe szeregi. 
Innym gatunkiem 
s m a r d z a  j e s t 
smardz wynio-

sły, rócni>cy siC 
od stockowatego 
wiCkszymi roz-

miarami owocni-
ka i „nog>” dłuc-

sz> od wysokoWci 
główki. 

Smardze uchodz> za grzyby bardzo 
smaczne. Truj>ce mog> być osobniki star-
sze lub grzyby zjedzone na surowo, powo-

duj>c co najmniej niedyspozycje coł>dko-

we. Smardze jadalne s> czCsto mylone z 
truj>c> piestrzenic> kasztanowat>, maj>cej 
równiec mocno sfałdowan>  powierzchniC 
główki, ale bez alweoli. beby jednak 
unikn>ć pomyłki i jakce nieprzyjemnych 
dla zdrowia konsekwencji, wystarczy po 
prostu smardzy nie zbierać, zadowalaj>c 
siC jedynie satysfakcj> z ich odnalezienia 
i podziwiaj>c ich oryginalny wygl>d. 
Smardze bowiem – jadalny, stockowaty, 
wyniosły i półwolny, o którym dot>d nie 
wspominałem – podlegaj> w naszym kraju 
Wcisłej ochronie gatunkowej. Dlatego tej 
opowiastki o smardzach nie zakoMczC 
cyczeniem wszystkim smacznego.

     Tekst i zdjCcie:  Aleksander Dorda
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JURA GAJDZICA I  BRACIA  JELENIOWIE 
Cisownica - piCkna wieW niedaleko 

Ustronia, znana ze swoich dorodnych ci-
sów,  a takce m>drych i gospodarnych    
ludzi - posłucyła jako temat  spotkania    
Klubu Propozycji działaj>cego w Oddziale 
Muzeum UstroMskiego „Zbiory Marii Ska-

lickiej”. 30 sierpnia goszczono tu    lau-

reatkC „Srebrnej Cieszynianki” - pani>  
TeresC Waszut, osobC o niespocytej energii  
i inwencji. Od lat, z pasj> popularyzuje  
CisownicC, jej mieszkaMców i ich doko-

nania.  Jest wszCdzie tam, gdzie dzieje 
siC coW ciekawego. Jest  inicjatork> wie-

lu cennych cisownickich przedsiCwziCć. 
Vwietlica Gminna, Klub Propozycji, 
Stowarzyszenie MiłoWników Cisowni-
cy, Izba Regionalna, goleszowski chór 
„Gloria”,  Koło GospodyM Wiejskich -  
to miejsca, które współorganizowała lub  
w których  pracuje. Jest takce honorowym 
członkiem Macierzy Ziemi CieszyMskiej 
oraz kilku klubów literackich w Cieszynie  
i Katowicach. Spotkanie „Cisownickie 
pasje” zorganizowano w ramach projektu 
„UstroM jaki warto znać”, współinansowa-

nego przez program „Działaj Lokalnie V”. 
 Wszystko, o czym w swej wielobar-

wnej opowieWci powiedziała pani Teresa, 
było interesuj>ce. Jednak w kontekWcie  
biblioilskiego charakteru muzeum, jakim 
s> „Zbiory Marii Skalickiej”, wart odno-

towania jest  zwłaszcza  Jura Gajdzica 
z Cisownicy Małej, który cył w latach  
1777-1840. Ten  chłop, gospodaruj>cy na  
15-morgowym  gospodarstwie, furman 
woc>cy towary do Krakowa, Wieliczki 
i na SłowaczyznC,  przywoził z „szero-

kiego Wwiata”  ksi>cki religijne i histo-

ryczne. Wychowany na Biblii, postylli 
i ewangelickich kancjonałach,  nauczył 
siC czytać. Znał wartoWć ksi>cki, dbał 
o nie, oprawiał w deskC i cienk> skórC, 
oznaczał własnymi ekslibrisami.  Posiadł 
tec umiejCtnoWć pisania. Był autorem pa-

miCtnika „Dlo pamiCci Narodu Ludzkie-

go”, w którym zapisał wacne wydarzenia  
z lat 1805-1823. WWród blisko setki pisarzy 
ludowych z okresu zaborów, jak dot>d  nikt 
nie odebrał mu zaszczytnego tytułu pierw-

szego chłopa – biblioila i pamiCtnikarza. 
Po raz pierwszy PamiCtnik Jury Gajdzicy 
został opublikowany przez Jana WantułC  
w trzecim zeszycie Zarania Vl>skiego 
z 30.09.1930 r. Oryginał  pamiCtnika 
przechowywany jest obecnie w Muzeum 
Vl>ska CieszyMskiego. Nie zapomniano o 
chłopie biblioilu  75 lat póaniej,  kiedy 
to   30 wrzeWnia 2005 r., z okazji 700-lecia 
Cisownicy Stowarzyszenie MiłoWników 
Cisownicy zorganizowało sesjC naukow>  
„Jura Gajdzica i jego spuWcizna”. 

A kim byli bracia Jeleniowie? Jan, uro-

dzony we Lwowie (1808-1854) i Paweł, 
urodzony w PrzemyWlu (1813-1888) – to 
synowie małorolnego chłopa. W ich domu 
rodzinnym mieWciła siC pierwsza szkoła 
jednoklasowa  w Cisownicy (1790). 

Jan ukoMczył  gimnazjum ewangelickie 
w Cieszynie i był pod znacznym  wpływem 
ustroMskiego pomologa pastora Karola 

Kotschego. DziCki rodzinnym kontaktom 
przyjaanił siC z lwowskim ksiCgarzem 
Janem Milikowskim, pochodz>cym z 
Oldrzychowic,   Jan JeleM odbył praktykC 
ksiCgarsk> we Lwowie, Stanisławowie  
i PrzemyWlu, po czym w 1846 r. otwo-

rzył tam ksiCgarniC prowadzon> wraz 
z bratem Pawłem. PamiCtali o swoich 
cisownickich korzeniach, w formie da-

rowizny zaopatrywali w ksi>cki szkoły  
i biblioteki wiejskie, zwłaszcza w Ci-
sownicy. Fakt ten odnotowano w 1862 r.   
w „Gwiazdce CieszyMskiej”. 

Paweł JeleM był ksiCgarzem i wydawc>. 
Uczył siC najpierw w miejscowej szkole 
ludowej,  potem ukoMczył  5 klas gimna-

zjum ewangelickiego w Cieszynie. Odbył 
praktykC w ksiCgarni Jana Milikowskiego 
i Ignacego Kuhna we Lwowie, po czym w 
1832 r. pracował  w ksiCgarni w Stanisła-

wowie, póaniej w Warszawie w ksiCgarni 
Glucksberga, a nastCpnie w Wilnie. Za  
kolportac tajnych druków Ossolineum zo-

stał uwiCziony na 9 miesiCcy. Wydalony  
z cesarstwa rosyjskiego wrócił do Stani-
sławowa.  Wspólnie  z bratem prowadził w 
PrzemyWlu  ksiCgarniC i skład nut.  WWród 
ksi>cek wydanych w pierwszym okresie 
był m.in. ówczesny katechizm narodowy,  
„Vpiewy historyczne” J.U. Niemcewicza  
z muzyk> w układzie fortepianowym 
I.J. Cybulskiego (1851) oraz przedruko-

wane w 1855 r. w „Gwiazdce CieszyM-

skiej”, jako oddzielny tomik napisany 
wierszem „Dzieje Polski dla dzieci”. 
KsiCgarnia narodowa i pogranicz-

na braci Jeleniów wydała tec szereg 
broszur o tematyce patriotyczno-naro-

dowej, dwie monografie o PrzemyWlu  
i ksi>ckC kucharsk>, któr> kilkakrotnie 
wznawiali. Wydawali tec własne katalogi 
i kalendarze. Paweł JeleM brał czynny 
udział w cyciu społecznym, był m.in. 
członkiem  Zarz>du Zwi>zku KsiCgarzy 
Austriackich, Oddziału w Galicji we 
Lwowie, a takce członkiem wielu sto-

warzyszeM oWwiatowych i kulturalnych w 
PrzemyWlu, we Lwowie, jak i na Vl>sku.  

28.10.1879 r. we  Lwowie specjalnym 
bankietem uczczono jubileusz 50-lecia 
pracy ksiCgarskiej  Jana i Pawła Jeleniów, 
a  donosiła o tym prasa przemyska, lwow-

ska i krakowska. 
Przykład cisownickich  bibliofilów 

piCknie wpisuje siC w tradycje kultu-

ralne Vl>ska CieszyMskiego, gdzie  lud 
ukochał ksi>ckC, wierz>c z całego serca, 
ic polskie słowo jest tu wacniejsze od 
chleba.  Skomplikowana historycznie 
przeszłoWć spowodowała, ic przez 600 
lat   polska ksi>cka budowała tu narodow> 
tocsamoWć. 

DziW szczególnie cenne dla Cisownicy 
s> działania Stowarzyszenia MiłoWników 
Cisownicy, na czele którego stoi pracow-

nik naukowy Uniwersytetu Vl>skiego  
w Cieszynie Witold PieMkowski. DziC-

ki Stowarzyszeniu powstała m.in. Mała 
Ksi>cnica Cisownicka, a takce wydawni-
ctwa: „Odeszli w cieM”, „W cisownickich 
progach”, „Cisownickie ekslibrisy Jury 
Gajdzicy”, „Koronki cisownickie”, „Bi-
bliograia Cisownicy Jury Gajdzicy” oraz 
„PamiCtnik Jury Gajdzicy”.  Warto wspo-

mnieć o wystawie w gminnej Wwietlicy sta-

rodruków i  starych fotograii spod cisowni-
ckich strzech. Znalazło siC tam blisko  200 
ksi>cek z lat 1712-1939, a takce najstarszy 
egzemplarz postylli z 1712 roku. 

Ciekawym  w>tkiem poruszonym  
w prezentacji pani Teresy Waszut s> 
niezwykłe wiCzi przyjaani ł>cz>ce od 
1998 roku działaczy  Macierzy Ziemi 
CieszyMskiej w Cieszynie  z Warmi>  
i Mazurami, gdzie cyj> i pracuj> cie-

szyniacy, tworz>cy w Olsztynie War-
miMsko-Mazurskie Koło MZC. Nie 
sposób w krótkiej notatce powiedzieć   
o wszystkich szczegółach  tej wyj>tko-

wej wzajemnej sympatii, odwiedzinach 
i współpracy. Miejscem spotkaM jest za-

równo Cisownica, jak Warmia i Mazury,  
a wtedy maj> siC czym pochwalić od-

WwiCtnie ubrane  cisownickie gospodynie  
(z KGW),  serwuj>ce  regionalne przy-

smaki.         Irena Maliborska

o cisownicy opowiadała teresa Waszut.                                                           Fot. W. Suchta
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dziesiCć  lat  temu

 kUltURA
22 i 23.9  godz. 14.00-19.00 Warsztaty muzyczno-teatralne dla 

   uczestników musicalu „Serca dwa”, 
   sala widowiskowa MDK.
24.9  godz. 10.00-12.00 „Serca dwa” - musical dla młodziecy, 
   sala widowiskowa MDK.
25.9  godz. 9.00 lisek Chytrusek,  przedstawienie 

   teatralne dla klas I Szkół Podstawo- 
   wych, sala widowiskowa.
26.9  godz. 17.00 Spotkanie z ekologiem Zygmuntem  
   białasem - „Od cCtycy do solanki”- 
   uzdrowiskowa historia Ustronia,  
   zbiory Marii Skalickiej.
      SPORt
22.9  godz. 16.00 Mecz piłki nocnej: kuania UstroM 

   - Podhalanka Milówka, stadion Kuani.
    kINO 
21-27.9      godz.19.00   Niczego nie całujC, biograficzny, 
   15 lat, Francja.

czycby ...              Fot. W. Suchta

  21-23.9 -  „111”    ul. Skoczowska 111 tel. 854-24-89
  24-26.9 -  centrum   ul. daszyMskiego 8   tel. 854-57-76
  27-29.9 - Pod najad>  ul. 3 Maja 13 tel. 854-24-59
 Wieczorem dycur rozpoczyna siC z chwil> zamkniCcia ostatniej apteki.

Drogeria Schlecker w Ustroniu 
zatrudni kierownika i kasjerki. 
Podania, CV i zdjCcie proszC wy-

słać na adres: „Sklep Schlecker„ , 
ul. ToruMska 13, 62-600 Koło, tel. 
500-149-273.

Praca- wszystkie zawody budow-

lane. 0-512-290-378.

ZatrudniC krawcow>. 
Tel. 0-600-610-654.

Transport opału – lot, drewno. 
Tel. 0-509-462-913.

Promocja okien PCV F.H.„Besta„ 
UstroM, ul. Skoczowska 47e, 033-
854-53-98.

Lekcje gry na gitarze. IloWć miejsc 
ograniczona. 0-604-278-656.

M-3 UstroM, sprzedam. 0-601-
491-124.

Do wynajCcia mieszkanie ok. 
70 m2, budynek jednorodzinny.  
0-509-840-083.

Firma KSEROGRAF poszukuje 
kandydata do pracy. Wymagania: 
wykształcenie Wrednie technicz-

ne, jCzyk angielski, prawo jazdy 
kat. B, komunikatywnoWć. CV, 
list motywacyjny kierować na 
adres: biuro@kserograf.com.pl  
lub osobiWcie: UstroM, ul. Ogro-

dowa 9a.

PrzyjmC do pracy instalatora  
w brancy sanitarnej. Tel. 0-509-
940-503.

Sprz>tanie – ceny umowne.  
Tel. 798-809-610.

PrzyjmC ucznia do nauki zawodu. 
Branca sanitarna. 0-509-940-
503.

PrzyjmC praktykanta do sklepu. 
0-509-940-503.

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

Po odejWciu na emeryturC dotychczasowego dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu Romana Tomicy, pierwsze-
go wrzeWnia stanowisko obj>ł Henryk Bujok, mieszkaniec Wisły, 
absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Politechniki 
Gliwickiej. 

Polskie Towarzystwo  LeWne działa od 1882 roku.11-13 wrzeWnia 
odbył siC w Ustroniu 103 zjazd PTL. Uroczyste otwarcie miało 
miejsce w kinie Zdrój na Zawodziu.

    23 wrzeWnia o godz. 17.00 w MDK „Pracakówka” odbCdzie 
siC wieczór z miniatur> prof. Jana SzczepaMskiego pt. „Korzenia-
mi wrosłem w ziemiC”. Fragmenty tekstów Jubilata czytać bCd>: 
Józef Broda, Emilia Czembor, Aleksander Dorda, Krzysztof Dur-
low, Bogdan Ficek, Anna Gluza, Daniel Kadłubiec, Małgorzata 
KiereW, Danuta Koenig, Jan Krop, Gracyna Kubica, Zygmunt 
Kłodnicki, Jan Olbrycht, Halina Rusek, Ireneusz Szarzec , Lidia 
Szkaradnik, Jan Szwarc, Teresa Waszut i Marian byromski.

  Rekordowy był sierpieM dla Kolei Linowej na CzantoriC. Tylko 
w tym miesi>cu na górC wjechało, nie licz>c biletów powrotnych, 
71.695 pasacerów.

  W tym roku po raz pierwszy – dziCki mocliwoWci, jak> stwarza 
czCWciowe wył>czenie z ruchu ustroMskiego Rynku – miłoWnikom 
cywej muzyki zaproponowano Muzyczne Wieczory na Rynku. 
Zainaugurował je 5 lipca wystCp zespołu „Gronie” z Wisły. 

  Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu przywitali 
nowy rok szkolny swoim hymnem zaczynaj>cym siC od słów: 
„Sowa to symbol m>droWci...”. Wielkim zaskoczeniem i mił> nie-
spodziank> dla dzieci było to, ce logo szkoły – sowa – umieszczone 
zostało przed budynkiem Jedynki w postaci piCknej kolorowej 
mozaiki, wykonanej przez irmC Piotra Szuby, a sinansowanej 
przez Urz>d Miejski w Ustroniu. 

  14 wrzeWnia, 15 minut po północy na ul. Lipowskiej, policjanci 
zatrzymali nietrzeawego rowerzystC. NieczCsto zdarza siC postC-
powanie przeciw kieruj>cemu jednoWladem, ale w tym przypadku 
sprawa zakoMczy siC w s>dzie. Mieszkaniec Ustronia (ponad 1,6 
prom.) odpowie z art. 178 par.2.              (ar)... grzybki.              Fot. W. Suchta

*    *    *

*    *    *
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FELIETON

tak sobie myWlC

FELIETON

Galeria

Powiadaj>, ce kacdy mCcczyzna po-

winien spłodzić syna, zasadzić drzewo  
i wybudować dom. Zapewne trzeba by 
to powiedzenie w naszych czasach nieco 
zweryikować. Wszak cyjemy w czasach 
równouprawnienia. A wiCc to powie-

dzenie w równym stopniu dotyczy tec 
kobiet. Mocna by je uj>ć w stwierdzenie, 
ce kacda kobieta winna urodzić córkC, 
zasadzić drzewo i wybudować dom… 
Tylko z tej drobnej weryikacji wyszło 
mi, ce kacde małceMstwo powinno mieć 
i syna i córkC. A to nie zawsze siC udaje 
i to nawet w rodzinach wielodzietnych. 
S> bowiem małceMstwa specjalistyczne, 
które maj> samych synów, albo same 
córki… I to juc jest dobrze, a nawet 
bardzo dobrze…

Tylko przy tej weryikacji i poszerzeniu 
owego powiedzenia o tym, co powinien 
mCcczyzna zrobić w cyciu, odszedłem 
nieco od głównego sensu tego powiedze-

nia. Trzeba wiCc do tego wrócić. Owe trzy 
rzeczy, które powinien w cyciu zrobić 
mCcczyzna, to przykładowe wymienianie 
tego, co powinien zrobić kacdy człowiek, 
zarówno kobieta jak i mCcczyzna, aby po-

zostawić po sobie trwały Wlad na ziemi.

Nie ulega w>tpliwoWci, ce jest w kacdym 
człowieku owo pragnienie, aby coW po 
nim pozostało, ów przysłowiowy „Wlad 
na ziemi”. CoW, co bCdzie trwało dłucej 
nic jego cycie. CoW, co bCdzie Wwiadczyło  
o nim i przypominało go nawet wtedy, gdy 
jego ciało rozsypie siC w proch i pamiCć 
o nim zaginie.

Zasadzone przez nas drzewa maj> szansC 
cyć o wiele dłucej nic my. Wystarczy spoj-
rzeć na stoj>cy przy ulicy DaszyMskiego 
d>b Sobieskiego i spojrzeć na umieszczon> 
przy nim tablicC z dat>: 1683 rok. Juc pew-

nie nikt nie pamiCta, kto ten d>b zasadził, 
ale on wci>c o tym człowieku (czy o tych 
ludziach), przypomina. To jest trwały Wlad 
na ziemi po owym człowieku. Inna rzecz, 
ce trzeba mieć trochC szczCWcia, aby zasa-

dzone przez nas drzewa były tym trwałym 
Wladem po nas. Wszak moce siC zdarzyć, 
ce w to drzewo uderzy piorun, zniszcz> go 
szkodniki czy wytn> go bezmyWlnie ludzie. 
I ów Wlad zostanie wymazany…

Zwykle tec dom trwa dłucej nic czło-

wiek. Korzystaj> z niego nastCpne pokole-

nia. Moce jego potomkowie, a moce zupeł-
nie obcy ludzie. A nawet jak zapomniane 
zostanie imiC tego, kto ów dom wybudo-

wał, to jednak jak długo on stoi, jest Wladem 
po cyciu tego, który go zbudował. Czasem 
ten Wlad trwa przez wiele wieków. Wszak 
mocemy podziwiać budowle wzniesione 
przed wiekami, a nawet, jak w przypadku 
egipskich piramid, przed tysi>cami lat. Ale 
zdarza siC tec, ce dom zostaje zburzony,  
a na jego miejscu powstaje coW innego. 
Tak siC złocyło, ce dwa domy z tych kilku,  
w których mieszkałem, zostały zburzone  

i dzisiaj nawet nie bardzo wiadomo, gdzie 
one stały…

Zapewne jednak najwacniejszym Wladem 
po człowieku s> jego dzieci. Im bardziej 
s> podobne do niego, tym bardziej o nim 
przypominaj>. I jest to pragnienie, aby ta 
kontynuacja istnienia w cyciu naszych 
dzieci, została takce utrwalona w nastCp-

nych pokoleniach. Totec z myWl> o nich 
sadzi siC drzewa, buduje domy, prowadzi 
rozmait> działalnoWć z myWl>, ce dzieci, 
wnuki i dalsze pokolenia bCd> prowadzić 
je dalej.

Łatwo znaleać liczne przykłady tego 
pragnienia, aby dzieci kontynuowały dzie-

ło swoich rodziców. Wiele dzieci nauczy-

cieli staje siC tec nauczycielami, dzieci 
lekarzy id> ich Wladem i bywa, ce lecz> 
chorych w tych samych przychodniach czy 
szpitalach, co ich rodzice, dzieci przedsiC-

biorców przejmuj> kierowanie załoconymi 
przez rodziców przedsiCbiorstwami, dzieci 
rolników w kolejnym pokoleniu uprawiaj> 
rolC, kiedyW uprawian> przez ich dziadków, 
pradziadków i jeszcze wczeWniejszych 
przodków.

I tak pozostaje Wlad na ziemi po ludziach, 
których juc nie ma. I tak staramy siC i my 
pozostawić po sobie trwały Wlad na ziemi, 
coW, co pozostanie po nas, po naszym 
cyciu, po naszym działaniu. Moce bCd> 
to właWnie owe tradycyjne Wlady; dziecko, 
drzewo, dom, a moce inne: przedsiC-

biorstwo, gospodarstwo, szkoła, ksi>cka, 
obraz czy moce jeszcze coW innego. Czy 
chcemy czy nie chcemy to jednak jakiW 
Wlad po sobie zostawiamy. Oby to był Wlad 
pocyteczny i trwały.                  Jerzy bór 

skiego, i popatrzcie, młodzi juc nie wiedz>, 
kto to był, a my starzy dopiero dowiedzie-

liWmy siC). Zainteresowani przedsiCbiorcy 
chcieli wybudować kompleks handlowo 
– usługowy. Koncepcja była zupełnie po-

dobna do tej, która została zrealizowania. 
Niestety, gdy przyszło co do czego, nie 
potraiono utworzyć  spółki dla realizacji 
tego przedsiCwziCcia. Powoływano siC na 
odchodz>ce juc dziW z cycia gospodarczego, 
porzekadło: „ mówiły jaskółki - niedobre s> 
spółki”. Członkowie Izby Gospodarczej nie 
przyst>pili wówczas do przetargu na kupno 
tego terenu, a zaskoczony zwyciCzca  tego 
przetargu nic nie wybudował. Wreszcie 
znalazł siC inwestor, który zakoMczył dzieło 
i powiCkszył galeriC dokonaM inwestycyj-
nych w mieWcie.

Powstaje pytanie, czyja to zasługa, ce 
zrealizowano  tyle inwestycji prywatnych 
w Ustroniu?

Przede wszystkim, trzeba w tym miejscu 
stwierdzić, ce UstroM był, jest i bCdzie 
atrakcyjnym miejscem do inwestowania. 
Od lat w nim inwestowano, zarówno  
w czasach zaboru austriackiego, jak  
i w okresie miCdzywojennym, a nawet 
w czasach  PRL-u wiedziano, ce tu na-

lecy inwestować. U nas  nie trzeba robić 
wielkich analiz i „biznesplanów” . Stale 
rosn>ca liczba kuracjuszy, wczasowiczów 
i turystów oraz ludzi, którzy przybywaj>, 
aby tu zamieszkać, pozwala na spokojne 
liczenie zysków.

W tym widzC podstawC sukcesu inwe-

stycyjnego Ustronia.       Andrzej Georg

Vlad na ziemi

Koniec z polityk>. BiorC siC wiCc do pi-
sania. Nasze miasto zmienia swój wygl>d 
niemalce z miesi>ca na miesi>c. JesteWmy 
Wwiadkami oddawania do ucytku coraz to 
nowych obiektów. Nie ma miesi>ca, aby 
czegoW nowego nie przybyło w naszym 
mieWcie. I tak, od 1989 roku, przez inwe-

storów prywatnych, wybudowane zostały 
dwa duce zakłady produkcyjne: „Mokate” 
i „Ustronianka”. ZajCły miejsca upadaj>cej 
i dymi>cej cegielni oraz dogorywaj>cej 
i Wmierdz>cej na cał> okolicC Wwiniarni. 
Na Zawodziu, na pozostawionych przez 
poprzedniego inwestora fundamentach, 
powstał hotel „Belweder. W centrum 
miasta, zamkniCta restauracja „Parkowa”, 
(z kurnikiem w Wrodku), zlikwidowanego 
przedsiCbiorstwa „Czantoria”, zamieniła 
siC w hotel „UstroM”.  Na miejscu  stare-

go basenu powstaje kompleks hotelowo 
– sportowy z hal> sportow> i krytym base-

nem. WczeWniej, obok boiska KS. Kuania, 
wybudowano halC tenisow>. Na Równicy, 
na polanie szczytowej, po Zbójnickiej 
Chacie, mamy w budowie nowy hotel. 
Nicej, wybudowano całoroczny rolle co-

aster wraz z zapleczem hotelowo – gastro-

nomicznym. W centrum miasta, ostatnio  

otwarto, zbudowan> z bali drewnianych, 
stylow> karczmC, w miejsce obskurnego 
baru „Wrzos”. Wybudowano wielkopo-

wierzchniowy sklep  „Albert” i rozpoczCto 
budowC supermarketu „Lidl”. WczeWniej 
oddano do ucytku trzy Spary. Powstały 
nowe osiedla mieszkaniowe: przy ul. Cie-

szyMskiej, 700 lecia - przy  ul. Fabrycznej, 
„Beskidzkie Ustronie” przy ul. Konopni-
ckiej i  Zeta Park pod Manhatanem oraz 
osiedle w Polanie. Wybudowano osiedla 
szeregowych domów jednorodzinnych  
w Hermanicach i na Zawodziu. W budowie 
s> nowe osiedla mieszkaniowe w centrum  
i innych dzielnicach miasta. Przedstawi-
łem tu, zapewne niepełn>,  galeriC najwiCk-

szych inwestycji prywatnych w mieWcie.
Od niedawna czynna jest Galeria Ve-

nus. Nowy obiekt handlowo – usługowy 
mieszcz>cy sklepy, restauracje, kawiarniC. 
W centrum miasta mamy nowy ładnie 
urz>dzony kompleks. Wokół niego cie-

kawa mała architektura. Wszystko ładnie 
oWwietlone reklamami i lampami. A swoj> 
drog>, czy zauwacyliWcie, ile obiektów jest 
w nocy oWwietlonych i jak wygl>da teraz 
nasze miasto noc>. 

PamiCtam jak w 1990 roku w Ustroniu 
powołano IzbC Gospodarcz>, która, czego 
moce niektórzy nie wiedz>, stała siC pierw-

szym wydawc> naszej Gazety UstroMskiej. 
Wtenczas to kilkunastu przedsiCbiorców 
z naszego miasta, przymierzało siC do 
pierwszej wspólnej inwestycji. Wybór padł 
właWnie na teren koło centrali przy ul. Gra-

cyMskiego (wówczas jeszcze Vwierczew-



Gazeta UstroMska   �6 20 wrzeWnia 2007 r. 

 

Tygodnik Rady Miejskiej. Redaguje Zespół. Redaktor Naczelny: Wojsław Suchta. Rada Programowa: Olga kisiała, bogusława 
Rocnowicz, Stefan bałdys, Józef Zahraj. Adres redakcji: 4�-450 UstroM, Rynek 4 (budynek byłej ilii liceum), na półpiCtrze. 
tel. 854-�4-67, e-mail: gazeta@ustron.pl  Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania, dokonywania skrótów i zmiany tytułów 
w nadsyłanych materiałach. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie redakcji, w dni 
powszednie, w godz. 8.00-16.00. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoWci za treWć ogłoszeM i reklam. Skład: Gazeta UstroMska; 
Druk: bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „teatr Grodzki”, ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 33 4965219.  

Indeks nr 359912. Numer zamkniCto 14.09.2007 r. Termin zamkniCcia kolejnego n-ru: 21.09.2007 r.

najczCstrza reakcja piłkarzy nierodzimia.                                                          Fot. W. Suchta

xxx.                               Fot. W. Suchta

WYGRANA
lkS Radziechowy - kuania �:5 (�:�) 

W niedzielC ponownie na własnym boi-
sku Nierodzim zagrał przeciw Ochabom 
96. Kibice pokpiwali, ce to mecz na szczy-

cie, bo spotkała siC ostatnia z przedostatni> 
drucyn> w „A-klasie”. No i mieliWmy 

widowisko takie 
jak pozycja drucyn  
w tabeli. Nierodzim 
s t rzela  bramkC  
w 29 min. przy 
czym do siatki wpy-

cha piłkC zawodnik 
Ochab. Potem na 
boisku graj> juc 
tylko Ochaby. To 
one maj> kilka do-

godnych sytuacji, 
nawet sam na sam 
z bramkarzem, ale 
staraj> siC strzelać  

BrAk  zeSPołu
W WrodC 12 wrzeWnia Nierodzim roze-

grał na własnym boisku zaległe spotkanie 
z Beskidem Brenna. Mecz wyrównany 
koMczy siC remisem po dwóch bramkach 
zdobytych przez Janusza Ihasa. 

Pełni obaw czekaliWmy na mecz Kuani  
w Radziechowach z tamtejszym LKS. 
Pierwsza połowa tradycyjnie w wykonaniu 
Kuani remisowa. Obejmujemy prowadze-

nie juc w 3 min. Robert Haratyk zagrywa do 
Damiana Madzi ten prowadzi piłkC do linii 
koMcowej, wycofuje do nadbiegaj>cego 
Mateusza bebrowskiego i ten strzela gola 
z linii pola bramkowego. W 9 min. groana 
kontra Radziechów i bramkarz Kuani Pa-

weł Sztefek wybija piłkC na róg. W bardzo 
dobrej sytuacji znalazł siC Maciej Wasilew-

ski gdy do koMca pierwszej połowy zostało 
kilka minut, niestety jego strzał z ostrego 
k>ta broni bramkarz. Wyrównanie pada  

1 Wisła Strumień 16 23:8
2 Błyskawica DrogomyAl 15 17:5
3 Błyskawica Kończyce W.  14 23:13
4 Tempo Puńców 11 12:6
5 Wisła Ustronianka 10 16:13
6 Beskid Brenna 10 10:11
7 Lutnia Zamarski 9 14:14
8 Kończyce Małe 9 5:5
9 Spójnia Zebrzydowice 9 10:15
10 Victoria HaMlach 8 14:14
11  Orzeł Zabłocie 8 12:13
12 Ochaby 96 6 4:22
13 WiAlica 4 6:15
14 nierodzim 3 9:21

w 39 min. po składnej kontrze Radziechów. 
Po takim zakoMczeniu pierwszej połowy 
nikt nie spodziewał siC odmiany Kuani 
w drugiej. Tymczasem nasza drucyna  
w koMcu zaczCła wykorzystywać okazje. 
Juc w 50 min. po podaniu M. bebrow-

skiego gola strzela Tomasz KocdoM. Ten 
sam zawodnik strzela trzeci> bramkC, tym 
razem po podaniu Stefana Chrapka. Czwar-
t> bramkC po ładnym wymanewrowaniu 
obroMców zdobywa D. Madzia, a wynik 
spotkania ustala w 79 min. Samuel Dzia-

dek, który wykorzystuje podanie Rafała 
Podcorskiego. Kilka okazji w tym meczu 
Kuania nie wykorzystała, głównie w pierw-

szej połowie. NarzekaliWmy na skutecz-

noWć, a w Radziechowach Kuania strzeliła 
piCć bramek oddaj>c siedem celnych strza-

łów. Mecz poprawnie sCdziowany ogl>dało 
około 150 widzów.                               (ws) 

1 Czechowice-Dziedzice 21 23:7
2 Zapora Porąbka 19 23:4
3 Rekord Bielsko-Biała 17 26:7
4 Cukrownik Chybie 13 15:13
5 Czarni-Góral Lywiec 12 16:6
6 Pasjonat Dankowice 11 7:7
7 kuKnia Ustroń 10 11:6
8 Podbeskidzie II  10 10:7
9 Spójnia Landek 8 4:8
10 Sokół Zabrzeg 7 15:14
11 Morcinek Kaczyce 6 7:10
12 Drzewiarz Jasienica 6 6:13
13 Mieszko-Piast Cieszyn 5 3:13
15 Bestwina 4 4:19
14 Podhalanka Milówka 4 9:22
16 Radziechowy 0 10:28

z całej siły co powoduje, ce robi> to bardzo 
niecelnie. Pod doWć dokładnym ostrzelaniu 
koron okolicznych drzew w koMcu udaje 
siC trzy razy traić do bramki. Nierodzim 
co prawda posiada dogodne sytuacje, ale 
zawsze brakuje jednego podania, dogrania 
w tempo czy celnoWci. Drucyna z Nierodzi-
mia sprawiała wracenie jakby tej niedzieli 
spotkała siC na boisku pierwszy raz.

Po meczu powiedzieli:
Graj>cy trener Ochab Rafał kukien: 

- Pierwszy nasz taki mecz. GraliWmy boka-

mi, duco podaM. Najbardziej ciesz> punkty 
na wyjeadzie. Okazje miały obie drucyny, 
ale akurat dzisiaj nam siC udawało lepiej 
traiać i oby tak dalej. Gramy o utrzymanie 
w „A-klasie”. Ludzi za duco nie mam, 
gra paru juniorów i musimy grać tym co 
mamy. Tu kacdy chciał wygrać. Teraz gra-

my u siebie i postaramy siC grać to samo 
co w Nierodzimiu.

Trener Nierodzimia tadeusz Malerz: 
- Podobnie jak z Brenn> nie wykorzy-

stujemy sytuacji. Nikt nie potrai nawet  
z paru metrów skierować piłki do bramki. 
Zawodnicy nie trenuj>. Raz mam jednych, 
raz drugich i nie bardzo wiadomo co na 
tych treningach robić. Niestety ciCcko zło-

cyć drucynC.                     Wojsł>w Suchta 

Nierodzim - Ochaby 96 �:� (�:0)


