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Dzięki Fundacji św. Antoniego podziwialiśmy w Ustroniu „Śląsk”. (Piszemy o tym na str. 8.)

Fot. A. Rokosz

jedno  radio symbol wolności

18 kwietnia w MDK „Prażakówka”, odbyło się spotkanie
z wicemarszałek Senatu Krystyną Bochenek. Wszystkich witała prezes Towarzystwa Miłośników Ustronia Bożena Kubień.
Właśnie TMU zaprosiło K. Bochenek do Ustronia. Spotkanie
prowadził Marek Rembierz i to on zadawał pani senator,
często rozbudowane pytania, tu skrócone do niezbędnego
minimum. Pierwsze pytanie dotyczyło związków K. Bochenek
z Ustroniem, na co odpowiedziała:
- Spędzałam tutaj wszystkie wakacje. Jestem mieszkanką Katowic, urodziłam się w Stalinogrodzie, a w tamtych czasach daleko
od domu się nie wyjeżdżało. Dlatego rodzice znaleźli przytulne
miejsce w Ustroniu i przez wakacje mojego wczesnego dzieciństwa przywożono mnie tu z dziadkami. Ustroń był zupełnie inny.
Mieszkaliśmy w willi Astra, potem przenieśliśmy się na drugą
stronę Wisły do domu, gdzie wtedy mieszkali państwo Kohutowie.
Kiedy urodziłam syna w roku 1980 pomyślałam sobie, że gdzie
(dok. na str. 2)
8 maja 2008 r.			

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się mszą
w kościele katolickim pod wezwaniem św. Klemensa. Proboszcz
parafii ks. kanonik Antoni Sapota witał przybyłych, w tym władze
miasta i proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej Ap. Jakuba
ks. proboszcza Piotra Wowrego. Ks. A. Sapota mówił także:
- Święto to wyrosło z konstytucji, którą tego dnia uchwalono.
Dzisiaj kolejna rocznica uchwalenia tej wielkiej karty prawa
naszego narodu. 3 maja to także wspomnienie ślubów Jana Kazimierza, przypomnienie, że oto król i wszystkie stany oddały
się w niewolę Maryi. Dlatego dzisiaj w duchowej stolicy Polski
zgromadzi się nasz naród. My także przenieśmy się w tamto
miejsce i za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski prosimy
o błogosławieństwo Boże dla naszej ojczyzny.
Kazanie podczas mszy sprawowanej w intencji ojczyzny wygłosił
ks. P. Wowry, który powiedział m.in.:
- Przeżywamy dzisiaj obchody Święta Narodowego 3 Maja. Obchodząc to święto nawiązujemy do jasnej karty, która poprzedziła
(dok. na str. 4)
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(dok. ze str. 1)
ja mam jechać z nim na wakacje, jak nie do Ustronia. Miałam
wtedy świeżo w pamięci wspomnienia mojego dzieciństwa. Mam
tu kilkoro znajomych. Jeden z nich założył tu podobno modną
kawiarnię, miałam przyjemność poznać panią Teresę Mokrysz.
Z podróży sentymentalniej przeskoczymy w przygodę dziennikarską. Jak się rozpoczęła?
Jestem dziennikarką radiową, po części prasową, miałam romans
z telewizją. Jestem absolwentką filologii polskiej i miałam propozycję pozostania na uczelni. Nie zostałam ze względu na swój
temperament. Zawsze gdzieś mnie gnało. Obawiałam się, że
praca badawcza będzie dla mnie zbyt statyczna. Wiedziałam, że
muszę mieć pracę w ruchu, niosącą codzienne wyzwania. Postanowiłam spróbować swoich sił w dziennikarstwie. Ukończyłam
studia w 1976 r. Poszłam do jednej redakcji, ale nawet mnie nie
wpuszczono. Poszłam do telewizji, tu strażnik powiedział, że nie
ma dyrektora i zamknął drzwi. Poszłam do radia i też mnie nie
wpuszczono. (...) Miałam wujka, który był jednym z dyrektorów
Huty Katowice. Był to taki niby wujek, raczej znajomy rodziców.
On to zapytał dyrektor Radia Katowice, czy by mnie nie przyjęła na stałe do pracy. Ona powiedziała, żebym przyszła i w ten
sposób mogłam wejść na drugie piętro gmachu przy ul. Ligonia,
w którym spędziłam ponad trzydzieści lat. Byliśmy wtedy, można
tak powiedzieć, agendą Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Były
to czasy Zdzisława Grudnia. W tej chwili jestem dziennikarką
urlopowaną na czas pełnienia mandatu senatora.
Zarysowała pani w sposób bardzo intrygujący losy dziennikarza w dość upiornych czasach PRL. Jak pani marszałek dziś
patrzy, będąc po drugiej stronie mikrofonu, na tę swoją pracę
dziennikarską, szczególnie w trudnych warunkach Katowic,
gdzie były polityczne naciski, były upiorne postacie, gdzie
żądano od dziennikarzy bycia poręczną tubą systemu? Jak
pani marszałek widzi losy dziennikarzy swojego pokolenia?

K. Bochenek i M. Rembierz.

Budowę ewangelickiego
kościoła Jezusowego w Cieszynie zakończono w 1722
roku. Wznoszenie świątyni
rozpoczęto 13 lat wcześniej.
W przyszłym roku planowane
są obchody 300-lecia. Gwoli
ścisłości: wieżę do „kościoła
łaski” dobudowano dopiero
w 1750 roku.
			
* * *
Szpital prowadzony przez zakon oo. Bonifratrów w nadol-
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Fot. W. Suchta

ziańskim grodzie, początkowo
miał tylko 7 łóżek, ale z czasem
posiadał ich ponad setkę. Obecnie zakonnicy prowadzą dom
pomocy społecznej. Wśród
pensjonariuszy są głównie ludzie chorzy umysłowo.

*

*

*

Malowniczy zakątek Cieszyna
zwany pod Wałką jest jedyną
pozostałością dawnej wałowni. Oprócz niej znajdowały się
tam także młyn i piła. Wodę
pobierano z pobliskiej Młynówki.

*

*

*

Nasz region jest dość bogaty
w solanki. Występują one nie
tylko w Ustroniu. Te z Zabło-

To długa historia. Ja pierwsze kłopoty miałam w momencie,
gdy mnie spytano, czym się różni komitet od egzekutywy partii.
U mnie w domu nie było takich tradycji, w ogóle nie podejmowano podobnych tematów. Weszłam przez przysłowiowego wujka
na drugie piętro, więc chciano mnie zniechęcić. Powiedzieli, że
mam jechać do Pawonkowa i zrobić audycję. Nie wiedziałam,
o czym mowa. Potem dowiedziałam się, że jest to niedaleko Częstochowy, zresztą otwierano tam piękne przedszkole. Wcześniej
szefowa mi powiedziała, że będzie na mnie czekał pan X pracujący
w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Częstochowie. Wysiadłam
pod Jasną Górą, tego pana nie było, więc podeszłam do pierwszego przechodnia i pytam, gdzie tu jest Komitet Wojewódzki.
Ten przechodzień mówi: „Taka młoda, z długim warkoczem
i zamiast o Jasną Górę, pyta o Komitet Wojewódzki!” Strasznie
się zawstydziłam. (...) Zawsze byłam na obrzeżach. Interesowałam
się życiem studentów, gdy np. przyjeżdżali studenci ze Związku
Radzieckiego do studentów Uniwersytetu Śląskiego, uciekałam
od tematów politycznych, więc rozmawiałam o obyczajach,
miłościach, podróży, wrażeniach. Zawsze musiałam wymyślać
sobie tematy, których o dziwo, publiczna radiofonia potrzebowała.
Miałam szczęście, bo w okresie stanu wojennego byłam jedną
z nielicznych dziennikarek, która nie została poddana weryfikacji,
która wyrzuciła poza nawias wielu moich znakomitych kolegów.
Stało się tak, ponieważ byłam na urlopie wychowawczym. (...) To
były ciężkie czasy, ale radio było jedno i jeżeli ktoś chciał uprawiać zawód dziennikarza, to tak samo jak w prasie, która też była
jedna. Przed przyjściem na salę w rozmowie z panem profesorem
(Henrykiem Buszko - przyp. red.) i z panią burmistrz wspominałam, że koleżanka, która wybrała emigrację mówiła: „Jak ty
możesz brać kartki z takiego reżimowego radia.” Ja w ogóle się
nie zastanawiałam, czy jest reżimowe, czy nie. Nie było innego
radia, więc mogłam pracować, albo nie pracować. Było jedno
radio polskie. Bardzo dobrze dawałam sobie radę, nie ocierając
się o te wszystkie paskudztwa, które dziś tak mocno rozpamiętujemy. Nikt mnie nigdy nie namawiał, żebym wstępowała do
jakiejś partii, do dziś jestem osobą bezpartyjną, mimo, że trzecią
kadencję jestem senatorem. Potrafiłam jasno wyrażać swoje opinie
i nie podporządkowywać się zmiennym modom politycznym,
koniunkturalizmowi politycznemu, że tak naprawdę do dzisiaj
jestem osobą niezależną. Mam swoje sympatie, jestem w klubie
Platformy Obywatelskiej. Nigdy jednak nie byłam przymuszana,
nawet w tych najtrudniejszych czasach dziennikarskich.
Podczas spotkania trwającego prawie trzy godziny rozmawiano
jeszcze o wielu sprawach. O dyktandzie, Krystynach i o karierze
politycznej, o którą K. Bochenek nie zabiegała, nawet jej nie
podejrzewała, ale w końcu ją namówiono. Gdy wspomniano
o dyktandach, na scenę weszła Katarzyna Szkaradnik, laureatka
tego konkursu i wręczyła K. Bochenek swoja książkę „Ławeczka
na wprost Czantorii – baśń prawdziwa”. Spotkanie w Prażakówce
urozmaicił śpiewem zespól Sunrise.
W spotkaniu uczestniczyła zastępca burmistrza Jolanta Krajewska-Gojny, która wręczyła K. Bochenek maskotkę Ustroniaczka.
W imieniu organizatora kwiaty wręczał Michał Pilch, był także
starosta Czesław Gluza z okazałym bukietem kwiatów, które
oczywiście wręczył na zakończenie spotkania.
(ws)
cia charakteryzują się wysoką
mineralizacją. Pewne zasoby
geolodzy odkryli też w okolicach Skoczowa, Drogomyśla,
Kończyc Wielkich, Simoradza,
Goleszowa i Wiślicy.

*

*

*

155 lat temu w sali Czytelni
Ludowej (obecnie ulica Wyższa Brama 33), teatr amatorski
złożony z elity intelektualnej
Cieszyna, wystawił pierwsze
polskie przedstawienie. Byli
to „Chłopi arystokraci” W. Anczyca, znanego później właściciela drukarni.

*

*

*

W budynku hotelu „Pod Brunatnym Jeleniem” wykorzysty-

wana jest obecnie tylko część
pomieszczeń na parterze, gdzie
ma siedzibę bank. Przekazany
do użytku ponad 95 lat temu
hotel, był wówczas reprezentacyjnym obiektem. Obecnie
właścicielem jest prywatna
spółka, która zamierza urządzić tu hotelowe apartamenty, a parter przeznaczyć na
usługi.

*

*

*

Kiedyś grusze w cieszyńskim
regionie rodziły brómbole, cińciałki, jakubiónki, małgorzónki, polki i kozi cycki, a obecnie
można spotkać z tamtych lat
jeszcze miodónki i owsiónki.
		
(nik)
8 maja 2008 r.

Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Anna Cholewa
lat 80		
ul. Cicha 17
Zuzanna Bestwina
lat 80		
ul. Liściasta 31
Maria Dustor
lat 80		
ul. Sikorskiego 8
Jerzy Gogółka
lat 91		
ul. Komunalna 12
Ewa Kisza		
lat 80		
ul. Wiślańska 63
Anna Majętna
lat 80		
ul. Chabrów 6
Stanisław Szymański
lat 92		
ul. Słoneczna 10
Emilia Troszok
lat 96		
ul. Nadrzeczna 21
Jan Wantulok
lat 80		
ul. Wybickiego 2
Zuzanna Wisełka
lat 80		
ul. Wysznia 3
Władysław Zadora
lat 80		
ul. Bładnicka 43

*

*

*

Czy można polubić kamienie?
Polski Klub Ekologiczny oraz Nadleśnictwo Ustroń zapraszają na prelekcję Zygmunta Białasa, pt. „Czy można polubić
kamienie?”. Prelekcja odbędzie się w czwartek, 15 maja, o godz.
17.00 w Izbie Przyrodniczo-Historycznej Nadleśnictwa Ustroń,
ul. 3 Maja.
* * *
Impreza integracyjna świetlic
26 kwietnia odbyła się impreza integracyjna Ośrodka Pracy
z Dziećmi i Młodzieżą „Można Inaczej” i Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży w Hermanicach. Spotkanie miało
miejsce na łące hermanickiej przy Parafii NMP Królowej Polski.
W ramach imprezy odbył się mecz piłki nożnej oraz turniej
palanta pomiędzy drużynami obu świetlic.
Po obfitujących w emocje rozgrywkach puchar w turnieju piłki
nożnej zdobyła drużyna z Hermanic, natomiast w palanta wygrała
drużyna z Ośrodka „Można Inaczej”. Na zakończenie spotkania,
po uroczystym wręczeniu nagród, dzieci miały okazję poznać
się bliżej podczas wspólnego pieczenia kiełbasek przy ognisku.
Impreza była bardzo udana i na pewno zapoczątkuje współpracę
pomiędzy świetlicami, a w przyszłym roku będzie okazja, aby
spotkać się ponownie.

*

*

*

MIO FUJI BIKE MARATON 2008
W niedzielę 20.04.2008 odbył się we Wrocławiu pierwszy
maraton MTB z największego polskiego cyklu maratonów „MIO
FUJI BIKE MARATON 2008”. Na bardzo trudnej błotnistej
trasie maratonu na trzech dystansach rywalizowało ponad 1300
zawodników w tym piątka ustroniaków. Wyniki na dystansie 28
km: Marcin Halama - 29 miejsce w kategorii M2, czas 1:25:38,
Paweł Halama - 28 miejsce w kategorii M4 czas, 1:33:13, Andrzej Nowiński - 5 miejsce w kategorii M5 czas, 1:27:12. Wyniki na dystansie 59 km: Andrzej Pilch - 41 miejsce w kategorii
M3 czas, 2:47:43, Tadeusz Spilok - 19 miejsce w kategorii M5
czas, 3:05:14. „MIO FUJI BIKE MARATON 2008” już po raz
drugi zawita do Ustronia 14.06.2008 r. Szczegółowe informacje
w Miejskiej Informacji Turystycznej Ustroń, www.bikemaraton.
com.pl.
* * *

1.05.2008 r.
Właściciel toyoty pozostawił
nie zamknięty samochód na
parkingu przy ul. A. Brody.
Okazję wykorzystał nieletni
mieszkaniec Ustronia, który skradł z samochodu torbę
z pieniędzmi i dokumentami.
1/2.05.2008 r.
Przy ul. 3 Maja z lodówki ustawionej przed jednym ze sklepów skradziono kilkadziesiąt napojów.
2.05.2008 r.
Na ul. Wiślańskiej z ciężarówki
z nieprawidłowo zabezpieczonym
ładunkiem spadły deski. Ładunek
spadł na jadącego z tyłu ciężarówki fiata bravo.

30.04.2008 r.
Przy ul. Grażyńskiego ukarano
kierowcę mandatem w wysokości
200 zł. za zniszczenie zieleni.
1.05.2008 r.
Jeden z kierowców uszkodził
znajdujący się na rynku słupek
ograniczający wjazd. Sprawca
uszkodzenia został zobowiązany
do pokrycia kosztów naprawy.
1.05.2008 r.
Interweniowano przy ul. Akacjowej. Otrzymano zgłoszenie
o padniętej sarnie. Zwierzę zostało
przekazane do utylizacji.
1.05.2008 r.
Dwukrotnie kierowano ruchem
udrażniano przejazd przez drogi

rodzinny Rajd
rowerowy

Rajd odbędzie się 18 maja
2008 r. pod patronatem Burmistrza Miasta Ustroń. Start
o godz. 9.00 z rynku w Ustroniu, meta w amfiteatrze, półmetek Goleszów- szkoła. Trasa
Rajdu ok. 20 km. Zgłoszenia
w terminie od 14 - 16 maja
w godz. 8.00 - 15.00, w Urzędzie Miasta Ustroń, pokój nr
16. Wpisowe 8 zł/ osoby. Dla
uczestników rajdu przewidziano koszulki rajdowe, ciepły
poczęstyunek, upominki, nagrody. Wskazane wcześniejsze
zgłoszenia. W dniu rajdu organizator nie zapewnia wszystkich świadczeń.

2.05.2008 r.
Mieszkaniec Ustronia zawiadomił
o kradzieży telefonu komórkowego. Telefon skradziono z szatni
szkoły podstawowej.
3.05.2008 r.
Personel sklepu przy ul. 3 Maja
zatrzymał nieletniego, pijanego
mieszkańca Cisownicy, który
próbował ukraść czekoladę.
3.05.2008 r.
Na ul. Katowickiej II mieszkaniec
Chorzowa kierując vw pasatem
wpadł w poślizg, zjechał na pobocze i uderzył w znak drogowy.
4.05.2008 r.
Na ul. Katowickiej mieszkaniec
Łazisk Górnych kierując oplem
astrą doprowadził do zderzenia
z vw golfem.
(ar)
w rejonie Leśnego Parku Niespodzianek. Kolejka kierowców czekających na wjazd do parku wynosiła
około 1 km, a droga zablokowana
była już od ulicy Sanatoryjnej.
1.05.2008 r.
Zabezpieczenia porządkowe
w czasie imprez na rynku.
1.05.2008 r.
Interweniowano na osiedlu Manhattan. Pijany mężczyzn zakłócał
spokój. Na miejscu okazało się,
że osoba ta jest ranna i na miejsce
wezwano pogotowie ratunkowe.
3.05.2008 r.
Na właściciela posesji przy ul.
Bernadka nałożono mandat karny
w wysokości 100 zł, ponieważ nie
zaprowadził na niej porządku.
3.05.2008 r.
Zabezpieczenia porządkowe podczas
obchodów świąt majowych. (ar)

20.30

co piątek muzyka na żywo

9.05 - COLORIAGE

hit maja! Zespół łączący muzykę
jazzową, klezmerską, folkową z elementami muzyki klasycznej. Na akordeonie zagra sam Marcin Wyrostek!

16.05 - Kasia Zaręba
Folk inspirations

wykład dr. Marka Rembierza
Czytelnia Katolicka przy parafii św. Klemensa zaprasza na wykład
dr. Marka Rembierza pt. „PYTANIA O SENS WSZECHŚWIATA. KS. PROF. MICHAŁ HELLER O NAUCE I RELIGII”,
który odbędzie się w czwartek, 15 maja o godz. 18.45.

*

*

*

Ci, którzy od nas odeszli:
Jan Kohut		
Wiktor Wantuła
Stanisław Nowak

lat 73
lat 97
lat 57

8 maja 2008 r.			

ul. Sanatoryjna
ul. P. Stellera 7
ul. Ślepa 36
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(dok. ze str. 1)
mroczny rozdział historii naszego narodu. nas raduje i trapi, nasze sukcesy i porażki
W czasie pogłębiającego się rozkładu ostatnich lat, nasze nadzieje i obawy zwiąpaństwa i społeczeństwa Sejm Rzeczy- zane z najbliższą i dalszą przyszłością.
pospolitej uchwalił 3 maja 1791 r. ustawę Myśl o przyszłości budzi często w sercach
konstytucyjną, zwaną wówczas ustawą ludzkich uczucie niepewności i lęku. Rozrządową. Miała ona radykalnie zmienić glądamy się za czymś mocnym i trwałym,
ustrój Rzeczpospolitej, przemienić ją ze nieprzemijającym, by móc oprzeć się
szlacheckiej w oświeconą. Choć ta hero- na fundamencie, który wytrzyma próbę
iczna próba ratowania państwa polskiego czasu. Z własnego doświadczenia wiemy,
ostatecznie nie powiodła się, dla następ- że nieraz trudno znaleźć taką trwałą podnych pokoleń Polaków, dla tych żyjących stawę. Serce wierzącego wie, że w Słowie
w niewoli i dla tych, którym dane było Bożym tkwi moc, która potrafi uwolnić od
i jest żyć w wolnej ojczyźnie, Konstytucja wszelkiego niepokoju i lęku. Sięgnijmy
3 Maja stała się symbolem przywiązania i my po to Słowo. Sięgnijmy i przyjmijmy
do wolności, symbolem zdolności Pola- sercem ochotnym, to, co ono chce wnieść
ków do myślenia w kategoriach wspólnej w nasze serca. (...) Dziś pokora i bojaźń
odpowiedzialności za przyszłość swego są czymś uwłaczającym ludzkiej godnopaństwa, stała się symbolem pragnienia, ści. Przecież to ja jestem panem, myśli
aby o własnym losie móc decydować sa- człowiek. Nie będę się potykał o tablice
modzielnie. Obchody święta 3 Maja mają Przykazań Bożych. Jestem wolny, mam do
dzisiaj wymiar państwowy, ale też spoty- dyspozycji własny rozum, jestem już prakamy się w kościele. W kościele święto wie panem całego kosmosu. Taka postawa
narodowe obchodzimy nieco inaczej, prowadzi do zarozumiałości i egoizmu,
w formie dziękczynienia składane- i sprawia, że człowiek tak naprawdę nie
go Bogu, w formie zawierzenia Bogu wie czym jest bojaźń Pańska i nie wie, kim
w modlitwie naszego narodu i jego losów, jest sam Bóg. Kto odsuwa od siebie Boga,
w formie modlitwy za społeczeństwo i jego odpycha też swego brata, a uwidacznia się
przyszłość. Stało się już niejako tradycją to wyraźnie w życiu. Początkowo w forw Ustroniu, że gromadzimy się razem, aby mie zazdrości, zawiści, które po pewnym
w modlitwie i pieśni dziękować Bogu za czasie potrafią przerodzić się w nienawiść
ojczyznę i naród, aby kraj nasz, przyszłość i wrogość. Owoce tych uczuć dla pojedynspołeczeństwa polskiego, powierzać Bo- czego człowieka i całej ludzkości są wielżemu prowadzeniu. Dziś zanosimy przed kim niebezpieczeństwem. (...) Aż trudno
Boże oblicze modlitwę świąteczną za wie- uwierzyć, jak często błahe sprawy mogą
rzących i niewierzących, za posłusznych być powodem ludzkich nieporozumień,
i błądzących, za szczęśliwych i nieszczę- waśni i sporów. Jak przezwyciężyć ten
śliwych, za wymagających, poszukujących męczący nas i skracający nasze ziemskie
i wątpiących, za wszystkich, z którymi życie stan rzeczy? Powinniśmy pozwolić
łączy nas wspólnota języka, kultury i hi- obdarzyć się wiarą, która przyjmie bliźstorii. Bogu Ojcu w imieniu Jezusa Chry- niego takim, jakim go Bóg na naszą drogę
stusa powierzamy naszą wspólną ziemską życia zsyła. Jako kogoś, kto ma podobnie
przyszłość. Modląc się dzisiaj w intencji jak każdy z nas wyznaczone miejsce, czas
przyszłości ojczyzny i narodu, przynosimy i odpowiednie zadanie w planie Bożym.
tu ze sobą cały bagaż osobistych i wspól- Dlatego dzisiaj dziękujemy Bogu za nanotowych doświadczeń, wszystko to, co szych bliskich, dziękujemy za nasze rodzi-

Pod pomnikiem składają kwiaty uczniowie.
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ny, za nasze miasta i całe społeczeństwo.
dziękujemy za to, że możemy razem żyć.
Niechaj cechuje nas bojaźń Pańska będąca
nie lękiem i strachem przed nieznanym
surowym Bogiem, ale ufnym otwarciem
się na łaski i miłosierdzie Boże. Niechaj
Bóg nam błogosławi, niech Pan kieruje
naszymi krokami.
Po mszy udano się pochodem z orkiestrą
pod Pomnik Pamięci, gdzie po odśpiewaniu przez zebranych hymnu narodowego,
burmistrz Ireneusz Szarzec wygłosił okolicznościowe przemówienie. Burmistrz
mówił m.in.:
- Święta Narodowe to trwały patriotyczny
obowiązek polskiego społeczeństwa, jako
wyraz pamięci i hołdu oddawany tym,
którzy tworzyli karty historii Polski.
Wśród największych dzieł prawnopolitycznych dawnej Rzeczypospolitej
Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r. zajmuje
bardzo ważne miejsce. Była pierwszą
w Europie ustawą regulującą podstawowe kwestie społeczno-polityczne, prawa
i obowiązki obywateli, zasady organizacji
władz państwowych, a także zagadnienia
związane z obroną całości terytorium
Rzeczypospolitej.
Stanowiła wybitny dokument polskiego
oświecenia. Mimo, że Konstytucja 3 Maja
obowiązywała zaledwie piętnaście miesięcy, przeszła do tradycji narodu jako dowód
jego wielkości w dobie upadku, stając się
symbolem dążeń niepodległościowych,
działań zmierzających do wzmocnienia
państwa i rozszerzenia swobód jego obywateli.
Dziś, obchodząc patriotyczne święta
majowe, nie sposób pominąć krwawych
chwil sprzed 63 laty, które dalej wywołują
głębokie wzruszenia i żal za wszystkimi,
którzy zginęli za ojczyznę. 1945 rok był
okresem decydujących zmagań żołnierza polskiego na wszystkich frontach II
wojny światowej. W szczególności bitwa
o Monte Cassino wpisała się na zawsze
w historię Polski i Europy. Na Monte
Cassino walczył polski żołnierz za słuszną sprawę, którą była i nie przestaje być
prawem do istnienia i do niepodległego
bytu.
Dzięki bohaterskiej walce żołnierzy
Polskich i całego ruchu oporu nasz naród
wyszedł z II wojny światowej jako partner, który wniósł ważny zbrojny wkład
w rozgromienie hitlerowskiej rzeszy. Kapitulacja III Rzeszy - 8 maja 1945 roku,
została okupiona jednak kosztem ponad
6 milionów Polaków, którzy zginęli
w latach 1939 – 1945.
Oddajmy hołd tym, co polegli za wolność naszej ojczyzny.
Następnie delegacje władz miasta, kombatantów, organizacji politycznych, zakładów pracy, stowarzyszeń i szkół złożyły
wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Na
zakończenie odśpiewano Rotę. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe
Ochotniczych Straży Pożarnych z Polany
i Nierodzimia, Szpitala Reumatologicznego, Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Szkoły Podstawowej nr 2. Wartę honorową pod pomnikiem wystawiła jednostka
OSP z Lipowca.
Wojsław Suchta
8 maja 2008 r.

Zdaniem
Burmistrza

	W poprzednim numerze Gazety
Ustrońskiej burmistrz Ireneusz Szarzec mówił o generalnej próbie rynku
podczas długiego weekendu. W tym
numerze burmistrz mówi o tym, jak ta
próba wypadła.

*

Wiele osób odwiedzało rynek w długi weekend.

		

Fot. W. Suchta

majówka na rynku
Długi majowy weekend ściąnął do Ustronia tłumy ludzi, mimo że pogoda niekoniecznie nas rozpieszczała. Ulicami naszej
miejscowości ciągnął bez przerwy sznur
samochodów, a parkingi były tak zatłoczone, że ludzie parkowali gdzie popadnie.
Na wjazd do Leśnego Parku Niespodzianek
trzeba było czekać w kilometrowej kolejce,
a strażnicy miejscy kilkakrotnie musieli
udrażniać ruch na tym odcinku. Takiego
najazdu turystów chyba nikt się nie spodziewał. W majówkę oddano do użytku
remontowany od dłuższego czasu rynek. To
właśnie tam odbyła się większość imprez.
Na nowoczesnej, zadaszonej scenie znajdującej się naprzeciwko urzędu miejskiego,
występowali zaproszeni artyści, ale rynek
kusił turystów nie tylko dobrą zabawą.
Tłumy przyciągnął ustroński jarmark, na
którym kożna było kupić tradycyjne koronki, wyroby z drewna, oscypki, itp. Nie
mogło się też obyć bez małej gastronomii,
sprzedawano piwo, szaszłyki, kiełbaski.
Organizatorzy imprez przyznali, że przez

Jeden z Łowców.B

8 maja 2008 r.			

		

rynek przewinęło się dwa razy więcej
ludzi, niż się spodziewali, więc majówkę
można uznać za sukces. Pierwszego dnia
publiczność bawił zespół Trojok oraz kabaret Łowcy.B. Publiczność na biesiadzie
z Trojokiem bawiła się znakomicie słuchając dowcipów i biorąc udział w konkursie
przypominającym teleturniej „Jaka to
melodia”. Natomiast popularny kabaret
sprawił, że rynek niemal całkowicie wypełnił się ludźmi. Drugi dzień majówki
należał do młodzieży, która zorganizowała
Ustroński Festiwal Sztuki Ulicznej. Na
płycie rynku odbywał się turniej tańca
break dance, można było też zobaczyć
jak powstaje graffiti. Wieczorem odbyły
się koncerty takich zespołów jak ELDO,
Tes, El Cookizo Rock. W sobotę odbyły
się uroczyste obchody święta 3 Maja,
zakończone pod Pomnikiem Pamięci oraz
Koncert Charytatywny Fundacji św. Antoniego w amfiteatrze. Wystąpiła Dziecięca
Estrada Regionalna „Równica” oraz zespół
„Śląsk”.
Anna Rokosz

Fot. W. Suchta

*

*

Jesteśmy po pierwszej próbie użytkowania rynku. Rynek od dłuższego czasu
cieszy się zainteresowaniem mieszkańców,
ale także gości naszego miasta. Wiele osób
chodzi tu na spacery, patrząc jak wygląda
zmodernizowany rynek.
W ostatni długi weekend po raz pierwszy
na rynku odbywały się imprezy. Tej pierwszej próbie towarzyszyły różne obawy co
do funkcjonalności rozwiązań. W czwartkowej majówce na rynku uczestniczyło
wiele osób i to potwierdziło prawidłowość
koncepcji modernizacji rynku. Ma to być
miejsce spotkań, rekreacji, wypoczynku,
ale także miejsce imprez kulturalnych,
integracyjnych spotkań dla mieszkańców
i kuracjuszy. W czwartek 1 maja odbywały
się koncerty, jednocześnie była mała gastronomia, można było coś zjeść. Stoiska
były oblegane, jednakże nie zakłóciło
to funkcjonalności rynku. Koncerty też
cieszyły się dużym zainteresowaniem,
zwłaszcza wiele osób obejrzało występ
kabaretu „Łowcy.B”. Następnego dnia,
w piątek 2 maja, na rynku odbywał się festiwal młodzieżowy. Sądząc po frekwencji
i tę imprezę można uznać za udaną. Pogoda dopisała i pierwsza próba generalna
rynku przebiegła pomyślnie. Oczywiście
są drobne niedociągnięcia, nad którymi
będziemy pracować, a dotyczy to np. obsługi handlowej i gastronomicznej. Jednak
liczba osób, które przez rynek przewinęły
się w czwartek i piątek potwierdza, że
koncepcja jest trafiona.
3 maja po mszy w kościele św. Klemensa, uroczystości miejskie odbyły się przy
Pomniku Pamięci. Park przy pomniku
też zmienił swoje oblicze. Obecnie przed
pomnikiem jest brukowany placyk dla
uczestników uroczystości.
Co roku chcemy zorganizować na rynku
kilka dużych imprez. Będzie to na pewno majówka, tradycyjne Dni Ustronia
z jarmarkiem, inne imprezy, niekoniecznie
cykliczne, a w tym roku po raz pierwszy
w czerwcu odbędzie się otwarcie sezonu
uzdrowiskowego. W pozostałe weekendy
też będziemy się starali wykorzystać scenę
na rynku na koncerty, nie w tak dużej skali, ale bardziej kameralne. Duże imprezy
w sezonie odbywać się będą w amfiteatrze, na rynku zaś imprezy towarzyszące.
Na pewno rynek nie będzie zastępował
amfiteatru.
Stoiska handlowe i mała gastronomia
na rynku pojawiać się będą tylko w przy
dużych imprezach. Nie chcemy, by rynek
przeobraził się w bazar, bo to nie jest jego
podstawowa funkcja.
Notował: (ws)
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BÓJKA W „RÓWNICY”

Po koncercie Gramatika na ustrońskim rynku, impreza przeniosła się ok. godz. 20 do klubu „Równica”, gdzie odbywało
się planowane afterparty. Jak na niewielkie gabaryty lokalu,
pomieścił on większość koncertowej publiczności. Parkiet był
przeludniony, a kolejka do baru rozgałęziona we wszystkie strony.
Korzystając z ubikacji można było zauważyć pierwsze szkody
– drzwi od toalety zostały zdemolowane. Większość bawiła się
dobrze. Zamknięcie lokalu zaplanowano na czwartą nad ranem.
Niestety trochę po pierwszej w nocy, impreza została zakończona
z powodu „rozróby” na parkiecie. W „Równicy” było wiele osób,
w tym młodzi ludzie ze Skoczowa i Ustronia, i to właśnie między
nimi zaczęła toczyć się walka. Ktoś poważnie ucierpiał, gdyż
na całym parkiecie i w korytarzu obok toalety, było mnóstwo
krwi. Po paru minutach przyjechały trzy radiowozy policji, lecz
policjanci nie mieli już kogo szukać, ponieważ wszyscy opuścili
lokal, w tym sprawcy zajścia. Większość przeniosła się do pubu
„Tete a’ Tete”. Wchodząc tam można było zauważyć, kto brał
udział w bójce. Większość klientów pozasypiała w boksach,
natomiast radiowóz policyjny stał przed pubem ponad godzinę,
obserwując sytuację.
Policja nie interweniowała, lecz w klubie „Równica” następnego dnia pojawili się ochroniarze.
Kamil Macura

ps. do monografii

Marzenia kuźników
o spółdzielczym
mieszkaniu
W tym roku swój jubileusz 50-lecia obchodzi Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Zacisze”, lecz my dziś przypominamy nieudaną
próbę założenia spółdzielni przy Kuźni Ustroń. Otóż 15 marca
1957 r. ukazała się uchwała Rady Ministrów dotycząca pomocy
państwa dla budownictwa ze środków własnych obywateli,
a w rok później kolejny dokument w sprawie dodatkowego
wspierania inwestycji spółdzielczych. Wobec braku mieszkań
oraz jakichkolwiek perspektyw w tej dziedzinie, nowe przepisy
wyzwoliły wielki zapał i oddolne inicjatywy społeczne.
Już w 1957 r. zwołano spotkanie zainteresowanych z udziałem dyrektora Oddziału Związku Spółdzielni Mieszkaniowych
w Katowicach. Przedstawił on wymogi prawne i finansowe,
jakie należy spełnić w celu uzyskania mieszkania, co na pewien czas zahamowało entuzjazm chętnych. Jednak po wejściu
w życie w marcu 1958 r. przepisów umożliwiających kredytowanie tego budownictwa postanowiono utworzyć spółdzielnię.
W tym samym miesiącu, a potem w maju na ogólnych zebraniach
omawiano wstępnie te kwestie. Natomiast walne zgromadzenie
założycielskie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Zacisze”

Bloki SM „Zacisze” udało się wybudować.
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w Ustroniu odbyło się 18 maja 1958 r., na które przybyły 32 osoby.
Spośród nich wybrano pierwszy zarząd w składzie: Stanisław Kisiała, Tadeusz Kubica i Bolesław Zuberek oraz Radę Nadzorczą,
którą stanowili: Eugeniusz Szajnowski, Władysław Kluzik, Janina
Falecka, Jan Robosz, Antoni Zloch i Eugeniusz Mac. Uchwalono
wówczas plan budownictwa spółdzielczego na lata 1959-61, który
zakładał budowę 10 bloków o 160 izbach.
W gronie założycieli zarysowały się dwie orientacje, co do form
organizacyjnych. Pracownicy Kuźni, stanowiący większość (19
osób) chcieli budować przy pomocy tego zakładu. Taka wówczas
była tendencja i większość spółdzielni działało jako przyzakładowe, co wiązało się z możliwościami uzyskania znacznej pomocy
w zakresie finansowania i sprzętu. Pozostali zaś, w większości
nauczyciele ustrońskich szkół, opowiadali się za zrzeszeniem
otwartym, działającym na własny rachunek. Nastąpił rozłam
wśród członków i większość optująca za patronatem fabryki pod
koniec roku zawiązała Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową
Kuźni Ustroń, do której założycieli należeli: Leon Drobczyński,
Józef Hladky, Władysław Hladky, Paweł Jurzykowski, Stanisław
Kisiała, Władysław Kluzik, Stanisław Kozieł, Stanisław Krysta,
Tadeusz Kubica, Franciszek Kuczera, Roman Pohludka, Wilhelm
Selzer, Józef Siąkała, Rudolf Stanieczek, Stanisław Steller, Wanda
Stopyra, Michał Zawada, Antoni Zloch i Wilhelm Żmija. Walne
Zgromadzenie Założycielskie odbyło się 21 października 1958
r., na którym postanowiono podczas 4 lat wybudować 4 bloki
mieszkalne po 18 mieszkań. Członkami zarządu wybrano: Stanisława Kisiałę, Stanisława Krystę i Tadeusza Kubicę, jako przewodniczącego. RSM wpisano do rejestru sądowego jako członka
Związku Spółdzielni Mieszkaniowych. Uzyskała ona parcelę od
fabryki w jej sąsiedztwie, która zleciła też plany techniczne i
wszelkie uzgodnienia budowlane. Ponadto każdemu członkowi
spółdzielni zakład deklarował przekazanie 10% wkładu, jako
bezzwrotną pomoc z zakładowego funduszu mieszkaniowego.
W zebraniach uczestniczył dyrektor Karol Bortliczek, który
zapowiadał wieloraką pomoc.
W 1959 r. załatwiano wszelkie uzgodnienia i dokumentację
techniczną. Jednak mimo początkowego zaangażowania część
założycieli z różnych powodów zrezygnowała z udziału w tym
przedsięwzięciu, a nowych członków nie było. Kiedy okazało
się, że spółdzielnia musiałaby sfinansować uzbrojenie terenu,
zrezygnowano z tego ambitnego, lecz zbyt kosztownego przedsięwzięcia. Niewielu zainteresowanych mogłoby wnieść wkład,
toteż na walnym zebraniu członków w lutym 1960 r. zadecydowano o likwidacji Spółdzielni, natomiast pozostali oczekujący
na mieszkanie wstąpili do SM „Zacisze”.
Zainteresowanych powojennymi dziejami naszego miasta odsyłamy do drugiego tomu monografii Ustronia, który jest jeszcze
do nabycia w Muzeum Ustrońskim, w cenie 50 zł.
8 maja 2008 r.

listy  do  redakcji
Z bardzo wielkim zdziwieniem przeczytałem w ostatnim numerze
Gazety Ustrońskiej (nr 18 z dnia 30 kwietnia br.) sprawozdanie
pana redaktora W. Suchty z sesji Rady Miasta, która odbyła się
w dniu 24 kwietnia br. W artykule zatytułowanym „Imię Szkoły” pan
redaktor informuje czytelników, że Rada Miasta podjęła uchwałę
o nadaniu Imienia Profesora Jana Szczepańskiego... Szkole Podstawowej Nr 1 w Ustroniu. W zdaniu kończącym tę informację
autor pisze o ... Józefie Szczepańskim (sic!)
„Błądzić jest rzeczą ludzką”, ale są sytuacje, kiedy nie wypada
przywoływać tej maksymy. Taką jest na pewno sytuacja opisana
wyżej. Wprawdzie nie byłem na sesji, ale wiem doskonale, że
nie chodziło o Szkołę Podstawową nr 1 tylko o Gimnazjum nr
1, którego dyrektorem jestem od roku 1999, a wniosek do Rady
Miasta o nadanie Imienia naszemu Gimnazjum, osobiście składałem w Radzie.
Od osób piszących w Gazecie Ustrońskiej (i nie tylko) oczekuję
odpowiedzialności za słowo i rzetelnych informacji. Trudno zrozumieć, co się wydarzyło, że obecny na sesji redaktor W. Suchta
umieścił w swoim artykule błędne informacje, kompletnie dezinformując czytelników.
Oczekuję od redakcji sprostowania omyłek.
Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Ustroniu
Leszek Szczypka

Pod budynkiem biblioteki, gdzie mieści się też nasza redakcja,
parkingowy horror. Nic dziwnego, skoro tu można w centrum, zaparkować za darmo.
		
Fot. W. Suchta

Na fotografii z lat 70. widoczna jest rodzina Chmielów. Od
lewej siedzą Anna, Ewa, Jan trzymający córkę Irenę, dalej syn
Janusz i Tadeusz zapatrzony w kotka, którego przytula siostra
Krystyna (zamężna Janik). Za nią siedzą rodzice Emilia oraz
Karol, a obok brat Emilii Jan Jakubiec, który fotografię opisał
i dostarczył. Rodzina spotykała się często, odwiedzając mamę
i teściową Ewę Chmiel. Prosimy ustroniaków o dostarczanie
fotografii zbiorowych do tej rubryki, która cieszy się niesłabnącą popularnością.
Lidia Szkaradnik

8 maja 2008 r.			
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Koncertuje DER „Równica”.

		

		

Fot. A. Rokosz

KONCERT 
charytatywny

Każdego roku Fundacja św. Antoniego
organizuje Koncert Charytatywny. Tak
było i tym razem. 3 Maja ustroński amfiteatr wypełnił się po brzegi publicznością,
która przyszła oglądać występy Dziecięcej Estrady Regionalnej „Równica” oraz
zespołu „Śląsk”. A było co oglądać. Jako
pierwsza wystąpiła Równica prezentując swój repertuar pieśni regionalnych.
Usłyszeliśmy przepiękne, rzewne pieśni
mówiące o miłości do gór, do swojej
dziedziny, o tym jak to hańdowni bywało.
Dzieci ubrane w regionalne stroje całkowicie przyciągnęły uwagę publiczności nie
tylko śpiewem, ale i tańcem. Wirowały w
obrotach, przytupywały, popisywały się
niezwykłą wprost zręcznością podczas
skoków przez kapelusz. Równica bawiła
publiczność swoim śpiewem i tańcem
przez godzinę, zebrała burzę gorących
oklasków, owację na stojąco. Następnie na
scenie amfiteatru wystąpił „Śląsk”, obchodzący w tym roku piędziesięciopięciolecie,
który zaprezentował swój program jubileuszowy, pieśni i tańce z różnych regionów
kraju. Można było podziwiać między innymi krakowiaka, kujawiaka, oberka oraz
tańce bardziej klasyczne. W zależności
od regionu zmieniały się też stroje występujących artystów, coraz to inne suknie,
męskie ubrania. Zmieniały się też nakrycia
głowy, kapelusze, wianki. Przed oczami
migotała nieustanna ferria barw, wirowały spódnice, wstążki, warkocze, chustki.
A wszystko oprawione pięknymi pieśniami,
głosami i muzyką w wykonaniu orkiestry.
Bogactwo wrażeń prezentowanych przez
„Śląsk” urzekło publiczność na tyle, że po
raz kolejny nagrodziła występujących artystów burzliwymi oklaskami na stojąco. Na
zakończenie koncertu na scenie pojawiły
się oba zespoły, by zaśpiewać prowadzącej
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„Równicę” Renacie Ciszewskiej obchodzącej w tym dniu urodziny, „Sto lat”.
Koncert należy uznać za udany, szczególnie, że mimo niepogody publiczność
dopisała. Gorąco na to liczyła Fundacja
św. Antoniego, która dochód z koncertu
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
różnych swoich przedsięwzięć. Jednym
z nich jest, jak mówi Tadeusz Browiński,
prezes Fundacji, opłacenie wyjazdu 30
dzieci na kolonie do Kołobrzegu, również
dofinansowanie posiłków dla osób samotnych i bezdomnych oraz przygotowanie
paczek z artykułami pierwszej potrzeby
i żywnością, które wysyłane są na Ukrainę

Pieśnią i tańcem czarował „Śląsk”.

i Białoruś. Dzięki hojności ludzi, którzy
zechcieli kupić za dziesięć złotych bilet
wstępu, czyli cegiełkę oraz wziąć udział
w loterii fantowej, udało się zebrać naprawdę dużą kwotę. Dzieci miały oczywiście prawo wstępu na koncert za darmo,
bo Fundacji zależy przede wszystkim na
edukacji dzieci. T. Browiński przyznał,
że jest bardzo wdzięczny zespołom, które
wystąpiły. Zrobiły to bardzo chętnie i po
obniżonej cenie. Negocjacje z dyrektorami
do spraw marketingu zespołu Śląsk prowadzone były już we wrześniu 2007 roku.
Najpierw z Jerzym Wójcikiem, a następnie
z Adamem Pastuchem.
- Pytałem ich - mówi T. Browiński - czy
jest taka możliwość żeby zespół zaśpiewał za darmo? Zgodzili się, ale zaznaczyli, że trzeba będzie pokryć koszty
organizacyjne, które przy takm zespole
są niemałe. Liczy on przecież ponad sto
osób. Samych prasowaczek do Ustronia
przyjechało osiem, do tego ekipa techniczna, ekipa ludzi, którzy tych artystów
ubierają. To wsztstko tu przyjechało,
cały tir wypełniony sprzętem. Każdy artysta miał jedną szafę. Oczywiście stroje
były już wcześniej przygotowane, bo
aryści mieli tylko kilka minut na przebranie się. Występ trwał ponad półtorej
godziny i jestem z niego bardzo zadowolony. Jescze nigdy nie zebraliśmy tak
dużo. Sprzedaliśmy wszystkie cegiełki,
a ludzie dalej chcieli je kupować. Musieiśmy wystawić skarbonki na dobrowolne
datki. Udało się zebrać 11.210 zł z samych
cegiełek, 2.482 zł ze skarbonek, 1.020 zł
z fantów. Tak więc łączna kwota zebranych
pieniędzy wyniosła 14.712 zł. Chciałbym
bardzo podziękować za pomoc władzom
miasta, od których otrzymaliśmy 10.000
zł na pokrycie kosztów organizacyjnych
przyjazdu zespołu „Śląsk”. Dziękuję także
sponsorowi, który również wspomógł nas
finansowo oraz sześciu uczniom Gimnazjum nr 2 w Ustroniu, pomagającym przy
załadunku i rozładunku zespołu.
Anna Rokosz

		

Fot. A. Rokosz
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Przed rozpoczęciem matury w ZSP w Ustroniu.

Fot. A. Rokosz

Konkursowy PRL
Czy historia może być pociągająca?
Okazuje się, że tak. Mariusza Bielesza,
ucznia trzeciej klasy Gimnazjum nr
1 w Ustroniu zainteresowała na tyle, że
znalazł się wśród 13 laureatów szczebla
wojewódzkiego Konkursu Historycznego,
który odbywał się w Bielsku-Białej.
-To był test. Dostaliśmy pytania i mieliśmy
1,5 godziny na rozwiązanie. Materiału
było dużo do opanowania. Konkurs wojewódzki był szczególnie trudny. Dochodzą
jeszcze bardzo drobne szczegóły i na tych
szczegółach się robi przesiew.
Wśród 64 startujących na tym szczeblu
wyłoniono 13, którzy zdobyli więcej niż
90 pkt. Mariusz jako jedyny z Ustronia zaszedł tak daleko. Zanim osiągnął
ten wynik, musiał pokonać etap miejski
i powiatowy. Osiągnięcie to gwarantuje
mu bezproblemowy start w wybranej
szkole średniej. Temat konkursu był dość
ciekawy, ponieważ dotyczył czasów PRLu. Do konkursu przygotowała Mariusza
nauczycielka Olga Buczak.
- Udało ci się przejść wszystkie szczeble
i dotarłeś aż do wojewódzkiego. Jak to
zrobiłeś?
- Konkurs Miejski odbył się w naszej szkole Gimnazjum nr 1 w Ustroniu. Nie wygrałem, ale zakwalifikowałem się dalej. Na
szczeblu powiatowym miałem najwięcej
punktów, no i udało się. Przede wszystkim
dzięki systematycznej pracy.
- Jak długo przygotowywałeś się do tego
konkursu?
- Przygotowywałem się systematycznie,
każdego dnia jakąś część materiału trzeba
było przeczytać. Materiał dotyczył okresu
PRL-u. Do pierwszego etapu obowiązywał
zakres podręczników szklonych, potem już
były dodatkowe lektury.
- Czy w szkole oprócz ciebie są jeszcze
inni pasjonaci historii, czy tylko ty porwałeś się na ten konkurs?
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- U nas w szkole startowało pięć osób na
szczeblu miejskim, trzy osoby na szczeblu
powiatowym, a w województwie zostałem
tylko ja z koleżanką,. W konkursie wojewódzkim nie podaje się już kolejnych
miejsc, ale wyłonieni zostają laureaci, którzy zdobyli więcej niż 90 % punktów. Na
64 startujących wyłoniono 13 laureatów,
wśród których znalazłem się także ja.
- Czy nie miałeś trudności z datami?
- Nie, po prostu mam taką zdolność. Historia, to przedmiot, który bardzo mi leży,
te daty i nazwiska, cała ta faktografia jest
trochę męcząca, ale jeśli się systematycznie pracuje, to naprawdę nie stanowi to
problemu. Cieszę się z tego, że jestem laureatem, bo z tym się wiąże swego rodzaju
prestiż, można bez problemu dostać się do
wybranego liceum. Chciałbym uczyć się

Mariusz Bielesz.

Matury już się rozpoczęły. Jako pierwszy
odbył się tradycyjnie pisemny egzamin maturalny z języka polskiego. Maturzyści musieli zmierzyć się z testem sprawdzającym
umiejętność czytania ze zrozumieniem.
Tym razem był to tekst publicystyczny
z „Rzeczypospolitej”, autorstwa Igora Jankego, zatytułowany „Nieznośna szybkość
bloga”. Mimo, że tekst mówił o rzeczywistości bliskiej dzisiejszej młodzieży, to pytania do niego maturzyści uznali za niezbyt
łatwe. To jednak tylko pierwsza część podstawowego poziomu egzaminu. Uczniowie
musieli jeszcze napisać wypracowanie na
zadany temat. Do wyboru mieli analizę
i interpretację fragmentu „Lalki” lub
wierszy A. Mickiewicza i K. PrzerwyTetmajera. Temat pierwszy dotyczył snu
jako sposobu prezentacji postaci przez
narratora Temat drugi polegał na przedstawieniu obrazu młodego pokolenia oraz
ich stosunku do pokolenia ojców w obu
wierszach. Ustrońscy maturzyści tematy
przyjęli z zadowoleniem, większość wybrała interpretację fragmentu „Lalki”. (ar)
dalej w Liceum im. Mikołaja Kopernika
w Cieszynie.
- Skąd u ciebie to zainteresowanie historią?
- Zaszczepił to we mnie mój brat, który
też był laureatem, trzy lata wcześniej.
Zaczął się interesować historią i zaraził
mnie tą pasją.
Kiedy otrzymaliśmy temat konkursu
to wzbudził on nieco kontrowersji szczególnie wśród nauczycieli. Historia PRL-u
ciągle jeszcze jest badana, nie wszystko
jest wyjaśnione, ciągle się nowych rzeczy
o niej dowiadujemy. Ja jednak uważam, że
dobrze się stało, że był ten temat. Ucząc się
do tego konkursu zdobyłem wiedzę ogólną
na ten temat i łatwiej mi teraz zrozumieć
i ocenić ten czas. Mogę swoją opinię wyrazić
w rozmowie z ludźmi tej dekady. Żyje
ich jeszcze bardzo dużo i każdy z nich ma
odmienne zdanie na ten temat. Uważam, że
tamta historia jest jeszcze ciągle dla historyków problemem, a jej badanie czasami
bywa nieudolne.
Anna Rokosz

		

Fot. A. Rokosz
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O G ŁO S Z ENIE
o przystąpieniu do sporządzenia :
- zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta
Ustroń Nr XXXI/269/2005r. z dnia 7 kwietnia 2005 r. dla obszarów
położonych w Ustroniu :
- w rejonie ul. Świerkowej i 3 Maja w obrębie parcel gruntowych
oznaczonych nr 2724/5 i 2724/6.
- w rejonie ul. Armii Krajowej i Nadrzecznej w obrębie parcel
gruntowych oznaczonych nr 2963/18, 2963/19, 2946/12, 2946/13
i 2938/46.
- w rejonie ul. Brzozowej i Klonowej w obrębie parceli gruntowej
oznaczonej nr 2757/3.
- przy ul. Daszyńskiego w obrębie parceli gruntowej oznaczonej
nr 136/82.
- przy ul. Bażantów w obrębie parcel gruntowych oznaczonych nr
1997/11, 1997/9
- w rejonie ulic Dworcowej, Tartacznej i Kościelnej w obrębie
parcel gruntowych oznaczonych nr 482, 483, 486, 487, 495, 679/3,
679/4, 681, 485/20, 489/1, 489/2, 490/11, 478/14, 4804/5, 4804/6
oraz części 5037/1.
- zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów oznaczonych w planie ogólnym Ustronia
symbolami D 39 MN, D 40 MN oraz terenu ulicy zlokalizowanej
między nimi opracowanego w trybie zmiany planu, zatwierdzonego
Uchwałą Rady Miasta Uzdrowiska Ustroń Nr XL/338/97 z dnia 26
września 1997 r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Bielskiego nr 7, poz. 91
z dnia 13 maja 1998 r. dla obszaru położonego w Ustroniu w rejonie
ul. Wierzbowej, Asnyka, Katowickiej II i Olchowej w obrębie parcel
gruntowych oznaczonych nr 1573/1, 1626/16, 1601/10.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ustroń
- Uchwał nr : XXI/233/2008 z dnia 24 kwietnia 2007 r., XXI/235/2008
z dnia 24 kwietnia 2007 r., XXI/236/2008 z dnia 24 kwietnia 2007
r., XXI/237/2008 z dnia 24 kwietnia 2007 r., XXI/238/2008 z dnia
24 kwietnia 2007 r., XXI/239/2008 z dnia 24 kwietnia 2007 r.
o przystąpieniu do opracowania zmian fragmentów miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 r. z dnia
7 kwietnia 2005 r. i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj.
Śląskiego nr 64, poz.1668 z 23.05.2005 r. dla obszarów położonych
w Ustroniu [ odpowiednio w kolejności w/w uchwał ]:
- w rejonie ul. Świerkowej i 3 Maja w obrębie parcel gruntowych
oznaczonych nr 2724/5 i 2724/6
- w rejonie ul. Armii Krajowej i Nadrzecznej w obrębie parcel
gruntowych oznaczonych nr 2963/18, 2963/19, 2946/12, 2946/13
i 2938/46
- w rejonie ul. Brzozowej i Klonowej w obrębie parceli gruntowej
oznaczonej nr 2757/3
- przy ul. Daszyńskiego w obrębie parceli gruntowej oznaczonej
nr 136/82
- przy ul. Bażantów w obrębie parcel gruntowych oznaczonych nr
1997/11, 1997/9
- w rejonie ulic Dworcowej, Tartacznej i Kościelnej w obrębie
parcel gruntowych oznaczonych nr 482, 483, 486, 487, 495, 679/3,
679/4, 681, 485/20, 489/1, 489/2, 490/11, 478/14, 4804/5, 4804/6
oraz części 5037/1
- Uchwały nr XXI/234/2008 z dnia 24 kwietnia 2007 r. o przystąpieniu do opracowania zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów oznaczonych w planie
ogólnym Ustronia symbolami D 39 MN, D 40 MN oraz terenu
ulicy zlokalizowanej między nimi opracowanego w trybie zmiany
planu, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Uzdrowiska Ustroń
Nr XL/338/97 z dnia 26 września opubl. w Dz. Urz. Woj. Bielskiego nr 7, poz. 91 z dnia 13 maja 1998 r. w Ustroniu w rejonie ul.
Wierzbowej, Asnyka, Katowickiej II i Olchowej w obrębie parcel
gruntowych oznaczonych nr 1573/1, 1626/16, 1601/10.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych
zmian planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie
w Urzędzie Miasta w Ustroniu, Rynek 1, 43-450 Ustroń [ pok. 4 ]
w terminie do dnia 10 czerwca 2008 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec
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Szczepienie psów przeciwko
wściekliźnie
				
Lipowiec

12.05.2008 		13.30-13.45
			14.15-15.15
			15.30-15.45
			16.00-16.15		
13.05.2008

p. Heller, ul. Nowociny 1
Sklep Spożywczy-Klub
p. Tomaszko, ul. Lipowska 41
Ośrodek Wczasowy „Bernadka”

Goje

10.00-11.00 p. Hławiczka, ul. Brody 85

Zawodzie

13.05.2008			11.30-12.00		 p. Puzoń, ul. Szpitalna.

Jelenica

13.05.2008			12.30		 Pod wiaduktem- ul. Jelenica
			13.10		 „U Jonka na Kępie”

Hermanice

13.05.2008		 13.00 		 p. Gajdacz, ul. Katowicka 151
			13.30-14.30 p. Sikora, ul. Skoczowska 6
			15.00-16.00		 parking obok sklepu SPAR

Centrum

14.05.2008			9.00-11.00		
		 15.00-17.00		
		
					

Przychodnia Weterynaryjna
ul. Grażyńskiego 5
i Gabinet Weterynaryjny
ul. M. Konopnickiej 19B

Nierodzim

14.05.2008		 15.00-18.00		 Przychodnia Weterynaryjna
				 ul. Bładnicka 11

Poniwiec

15.05.2008		 9.00-10.00 		 p. Cichy, ul. Akacjowa 60

Polana

15.05.2008		 10.30-11.00 		 obok Motelu

Jaszowiec

15.05.2008		 10.20-12.00		 p. Szkaradnik, ul. Wczasowa 14

Równica

15.05.2008		 12.30 		 p. Pasterny.

Polana

15.05.2008		 13.00		 p. Śliwka, ul. Polańska 32

Dobka

15.05.2008		 13.40		 Sklep Spożywczy
14.30
		 Dobka Ślepa PKS
Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11.03.2004 /Dz. U. 04.69.625
z późniejszymi zmianami/ szczepieniu podlegają psy
w terminie 30 dni od ukończenia przez psa 3 miesiąca życia,
a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od daty ostatniego
szczepienia. Cena szczepienia wynosi 20 zł.
Istnieje możliwość jednoczesnego zaszczepienia psa przeciwko innym chorobom zakaźnym-nosówce, parwowirozie,
zapaleniu wątroby, leptospirozie i kaszlowi kenelowemu.
Podczas szczepienia będzie można uregulować podatek za psa,
który w b.r. wynosi 28 zł.

Typowa ekologia.

Fot. W. Suchta
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Przemawia H. Słaby

			

Fot. W. Suchta

ludzie  lewicy
łączcie się

1 maja pod Pomnikiem Pamięci przy
rynku członkowie i sympatycy SLD obchodzili Święto Pracy. Wszystkich witał
przewodniczący ustrońskiego SLD Karol
Chraścina. Okolicznościowe przemówienie wygłosił wiceprzewodniczący koła
SLD w Ustroniu Henryk Słaby, mówiąc
m.in.:
- Było to święto solidarności klasy robotniczej. Położenie klasy robotniczej było bardzo ciężkie. Walczono o ośmiogodzinny
dzień pracy, równouprawnienie kobiet, itd.

Od zarania lewica miała swe naczelne hasło równości i sprawiedliwości społecznej.
Dzisiaj do tego dodajemy wyrównywanie
szans. Chcę tylko wspomnieć, że encyklopedia z 1982 r. definiuje to tak samo jak
później encyklopedia Gazety Wyborczej
z 2005 r. Tak samo jest definiowany 1 Maja,
jako święto klasy robotniczej, solidarności
mas pracujących miast i wsi. Dzisiaj nie
mamy klasy wielkoprzemysłowej, ale są
pracujący, czyli ludzie pracy najemnej.
Czy 1 Maja ma dzisiaj sens? Myślę, że

ma, szczególnie dla ludzi lewicy, a za
takich przecież się uważamy. To święto
dla lewicy jest przypomnieniem, że nie
wszystkie problemy zostały rozwiązane,
a wręcz historia zatoczyła koło i znowu
jesteśmy w kapitalizmie i mamy takie
same problemy. Są przykłady morderczej
pracy kobiet, dzieci chłopskie znowu
stoją w połowie drogi do szkół, płace
w sektorze prywatnym są niskie, itp. Jako
lewica musimy też pamiętać o emerytach
i rencistach mogących zejść do poziomu
ubóstwa socjalnego, mogą zostać wykluczeni ze społeczeństwa. To najgorsze,
gdy społeczeństwo znaczną część swoich
obywateli, chce wykluczyć. W tym kontekście chciałbym powiedzieć, że nasza
partia SLD popełnia błąd za błędem.
Ostatnie zawirowania z LiD okazały się
niewypałem. Na zebraniach mówiliśmy,
ale to na górę nie dociera. Pozwoliłem
sobie na parafrazę hasła: „Proletariusze
wszystkich krajów łączcie się” na hasło:
„Ludzie lewicy łączcie się”. Jak będziemy
się dzielić to inne partie powydłubują
nasze elementy programu socjalnego.
PiS zabrał nam dużo elementów programowych. Chciałbym jednak wszystkim
życzyć pogody ducha, abyśmy nie dogorywali, ale godnie żyli. Pamiętajmy
też, że stoimy przed Pomnikiem Pamięci
Narodowej. Dziś upływa 63. rocznica
wyzwolenia Ustronia. A w Ustroniu o tym
się nie mówi. Nikt nie pisze o wyzwoleniu
Ustronia. Chyba to wyzwolenie przyszło
z niewłaściwej strony. Gdyby przyszło
z zachodu, byśmy o tym pisali, chodzili ze
sztandarami do kościoła, itp. Dziś Armia
Czerwona ma konotację negatywną, nawet
bardzo negatywną. Mówi się, że wszystko
co najgorsze przyszło ze wschodu. Czy to
jest prawda, historia oceni. Mieszkańcy
Ustronia powinni pamiętać o wyzwoleniu.
Trzeba pokazać to w sensie procesów
historycznych.
Następnie delegacja SLD w składzie:
radna Izabela Tatar, Gertruda Kaczmarczyk i Karol Chraścina, złożyła kwiaty pod
pomnikiem. 			
(ws)

Co maj to problem z flagami
Jak co roku w maju występuje problem
z prawidłowym wywieszeniem naszej flagi
państwowej, szczególnie tej wywieszanej
w pozycji pionowej.
„Flagę czyta się tak jak pismo: z góry na
dół i od lewej do prawej.”
Czyli biały kolor powinien być po lewej stronie dla patrzącego. Kiedy drążek
jest ruchomy, na którym powieszona
jest flaga i ma możliwość obracania się
wokół masztu, zasada brzmi „biały do
masztu”.
Jak wywiesić biało - czerwoną, gdy flag
jest więcej?
Fladze polskiej zawsze należy się najważniejsze miejsce.
Gdy maszty są dwa - pierwsza od lewej
dla patrzącego.
Gdy maszty są trzy - środkowa.
8 maja 2008 r.			

Gdy maszty są cztery - pierwsza od
lewej.
Gdy masztów jest pięć i więcej, pierwszy i ostatni zarezerwowany jest dla biało
-czerwonej.
Informację powyższą dedykuję osobie
odpowiedzialnej za wywieszenie flag
w dniach od 30.04 - 04.05.2008 r. przed
Urzędem Miasta Ustroń. Niestety wisiała
tam flaga Malty i Indonezji.
Nie przed wszystkimi instytucjami flagi
były powieszone nieprawidłowo. Przed
Zakładem Przyrodoleczniczym Uzdrowiska Ustroń wisiała flaga polska.
Informacje o sposobie wywieszenia
flagi oparłem na wypowiedzi Alfreda
Znanierowskiego, heraldyka i leksykologa pracującego w Komisji Heraldycznej
MSWiA.
Andrzej Szcześniewski
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Ustroński Festiwal Sztuki
Ulicznej – Ustroń Street Art

Pokaz tańca ulicznego.

Grafitti.

		

		

Nie brakowało widzów.

Fot. A. Rokosz

Fot. W. Suchta
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Fot. W. Suchta

Długi majowy weekend w Ustroniu
był pełen atrakcji. Drugiego dnia majówki Urząd Miasta, wraz z „młodymi”
ustroniakami, zorganizował „Ustroński
Festiwal Sztuki Ulicznej” czytaj. HipHop.
Gwoździem programu był koncert Gramatika z Eldokiem na czele. Zanim jednak
Eldo wraz ze swymi kompanami weszli
na scenę, odbył się już trzeci, coroczny
konkurs break dance – „Zawiąż Trampki
3”.
Cała impreza miała rozpocząć się
o godzinie 10:00, przez niewielkie kłopoty techniczne, wystartowała o równej
jedenastej. Już od godzin przedpołudniowych zaczęli pojawiać się:
b-boye, breakdance’owcy, hip-hopowcy, grafficiarze, raperzy i skate’owcy...
Przybyły tłumy miejscowej młodzieży
i przyjezdnych.
Wokół nowego rynku stanęły budki
z piwem i pamiątkami, góralskimi oscypkami i kiełbasą.
Gdy zaczęła grać muzyka, wszystko
nabrało tempa. Za gramofonem stanął dj Przeplach z Krakowa. Na ustawionych obok sceny ścianach, grafficiarze zaczęli tworzyć, pomiędzy nimi
breakdance’owcy startujący w tanecznej
wojnie, rozgrzewali się przed bitwą,
a cała publika, coraz bardziej skupiała
się przed sceną obserwując umiejętności
chłopaków.
Prawdziwe emocje rozpoczęły się
gdzieś w połowie konkursu, kiedy to
rywalizacja była coraz ostrzejsza,
a z każdym występem poprzeczka coraz
wyżej.
Impreza przebiegała według planu do
chwili, w której zaczął padać deszcz. Została ogłoszona przerwa w konkursie, lecz
muzyka nie przestała grać. Trochę ludzi
się wykruszyło, lecz większość pozostała.
Po niedługiej przerwie wznowiono konkurs. W tym czasie wzrosła liczba uczestników imprezy. Jury w składzie: Decó,
Rudy i Huher – mieło dość trudne zadanie
do wykonania, ponieważ flow, czyli prezentowane ewolucje chłopaków, były na
wyrównanym, wysokim poziomie.
W godzinach popołudniowych pojawił
się Eldo, chowając się za tłumem. Nieliczni rozpoznali rapera.
Na scenie pojawił się prowadzący
z informacją, że o osiemnastej startują raperzy. Przed głównym koncertem Gramatika pojawił się Tes, El Cookizo Rock oraz
gościnnie ustroński squad „Uwertura”.
Gdy skończyli rymować, na scenie pojawił
się Eldo z warszawskimi rymami.
Koncert Gramatika, ku zaskoczeniu
widowni, trwał ponad godzinę i specjalnie
dla Ustronia Eldo zagrał dwa kawałki
więcej niż było planowane.
Po wielkim hałasie, ok. godziny dwudziestej rozpoczęło się afterparty w klubie
„Równica”.
Kamil Macura
8 maja 2008 r.

walka  o  minimum

Tradycyjnie 1 maja odbyły się w Ustroniu zawody w skoku
o tyczce. Tym razem w XXII Międzynarodowych Mistrzostwach
Ustronia wystartowali zawodnicy i zawodniczki z Czech, Słowacji
i Polski. Jak mówi organizator Marek Konowoł, są to o najdłuższej tradycji cykliczne zawody tyczkarskie w Polsce.
Rywalizowano w trzech grupach wiekowych: smerfów, czyli
roczników 1995-96, młodzików 1993-94 oraz w grupie otwartej.
Zawody otworzył burmistrz Ireneusz Szarzec i jako pierwsi stanęli
do rywalizacji najmłodsi. Zwyciężyła Natalia Krysta, która tak
oceniła to zwycięstwo:
- Dobry start. Może powinnam więcej skoczyć. Myślę, że
w tym roku uda się pokonać 250 cm. Trenuję już pięć miesięcy
i jest to fajny sport. Lubię skakać, rodzice zadowoleni. Dziś nie
liczyłam na zwycięstwo, obawiałam się dziewczyny z Czech.
Bardzo dobre wyniki osiągnęły młodziczki, zresztą najliczniej
reprezentowane w zawodach. W kategorii młodzików o zwycięstwo walczył Michał Kłoda, pokonał taką samą wysokość, jak
zwycięzca, ale przegrał zrzutkami:
- Nastawiam się na Mistrzostwa Polski młodzików we wrześniu.
Kwalifikują się zawodnicy z wynikami i zwycięzca makroregionu. Chciałbym skakać na wysokości 4 metrów, bo tyle powinno
wystarczyć na medal na Mistrzostwach Polski. Mam nadzieję,
że w przyszłości będę stale poprawiał wyniki, bo z tym sportem
wiążę pewne nadzieje.
Wszyscy w Lipowcu oczekiwali jednak na konkurs w kategorii
otwartej kobiet, a to ze względu na start Martyny Cyganek, która
ma szanse na zakwalifikowanie się na Mistrzostwa Świata Juniorów w Bydgoszczy, musi tylko uzyskać minimum wynoszące
4 metry. W Lipowcu atakowała 3,9 m i nieznacznie strąciła.
Wcześniej zdecydowanie pokonała przeciwniczki. Nie była jednak do końca zadowolona ze startu, o którym powiedziała:
- Konkurs udany, ale pozostaje lekki niedosyt. Mogłam skoczyć bez problemów 390 cm. Na razie nie wiem jaki popełniłam błąd. Trzeba zapytać trenera. Na zrobienie minimum pozostało niewiele czasu i chcę to już osiągnąć podczas startu 10 maja w Trzyńcu. Obecnie kończę gimnazjum
i myślę o szkole mistrzostwa sportowego. Niestety taka szkoła ze
specjalnością skoku o tyczce jest tylko w Gdańsku.

Skok obserwuje trenerka Magdalena Kubica.
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Skacze M. Kłoda.
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Zawodom przyglądali sie przedstawiciele władz samorządowych: radna Olga Kisiała, starosta Czesław Gluza, przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina, radny Tadeusz Krysta i oni
też honorowali zwycięzców pucharami i nagrodami.
Wyniki: dziewczęta: smerfy:1 Natalia Krysta - MKS Ustroń
(2,00), 2. Paulina Lederer - MKS Ustroń (2,00), młodziczki: 1.
Magdalenia Wojdyło - MKS Ustroń (3,00), 2. Aneta Molek - MKS
Ustroń (2,90), 3. Klaudia Stankova - OSG Nitra (2,80), 4. Monika
Cyganek - MKS Ustroń (2,80), 5.Adrianna Tristanova - WITAL
Bratysława (2,00), 6. Karolina Górniok - MKS Ustroń (2,00),
grupa otwarta: 1. Martyna Cyganek - MKS Ustroń (3,70), 2. Petra
Kozelkova - Sokol Opawa (3,60), 3. Magdalenia Molek - MKS
Ustroń (3,40), 4. Patrycja Moskała - AZS AWF Katowice (3,40),
5. Kateruna Musilova - Sokol Opawa (3,40), chłopcy: smerfy: 1.
Adam Andrzejak - MKS Ustroń (1,90), 2. Leonard Suja - WITAL
Bratysława (1,80), 3. Olover Klosterman - WITAL Bratysława
(1,80), młodzicy: 1. Ondriej Honka - Sokol Opawa (3,60), 2.
Michał Kłoda - MKS Ustroń (3,60), 3. Mateusz Nowak - MKS
Ustroń (2,90), 4. Filip Tomiczek - MKS Ustroń (2,70), grupa
otwarta: 1. Tomasz Krajniak - ATU Koszyce (4,60), 2. Jakub
Simeczek - Sokol Opawa (4,40), 3. Robin Weiss - Sokol Opawa
(4,10), 4. Tomasz Wewerka - Sokol Opawa (3,50)
Sędzią głównym byłMirosław Winkler, a pomagali mu Jadwiga
Konowoł, Adam Żwak, Grzegorz Żwak.
(ws)

Fot. W. Suchta

Gazeta Ustrońska 13

ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia,
policja, stra¿ miejska
Miejska BIBLIOTEKa PUBLIczna im. J. Wantu³y
Rynek 4, tel. 854-23-40.
Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek: 8.00-15.00, środa: 12.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypożyczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00.
Czytelnia ogólna oraz wypoŻyczalnia dla dzieci i młodzieŻy
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.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.
OddziaŁ Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”
ul. 3 Maja 68, tel. 854-29-96. www.muzeumustronskie.republika.pl
ekspozycja stała :
- ze zbiorów Marii Skalickiej: drzeworyty sztorcowe Pawła Stellera, cenny zbiór książek tzw. „Cieszyniana”, starodruki, druki bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
- ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny żeński
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
- oraz - „Walka o niepodległość w czasie II wojny światowej (1939-1945)”. (AK, PSZ na Zachodzie,
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich
.

Galeria „Pod Jodłą”:

- Don Kichot, 300 ekslibrisów i grafik artystów z człego świata, kolekcja B. i Cz. Wosiów - od 01.05 do 31.05
- Muzyka w medalierstwie ze zbiorów Janusza Niemczynowicza (Gliwice)
KLUB PROPOZYCJI: - klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludźmi
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 @ poczta.onet.pl
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.

Fundacja œw. Antoniego
ul. Koœcielna 21, tel. 854 17 72

- wtorek 9.00 -10.00;
- czwartek 16.00 - 17.00;
Psycholog - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca;
Wydawanie posi³ków - pon. - pt. 11.30 - 13.00.
EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE „MARIA MARTA”
ul. Polańska 87a, adres kontaktowy: pl. Ks. Kotschego 4, tel. 854 11 29
Spotkania w trzecią sobotę miesiąca o godzinie 10.00
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 - 10.0012.00 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”Można 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:
poniedzia³ek 14.00-18.00, środa 9.00- 13.00
- Psychoterapeuta:
poniedzia³ek 14.00-16.00 i 18.00-20.00
oraz kluby dzia³aj¹ce w szko³ach: SP 1 (kl. I-III) wt. - godz. 12.00-15.00
SP 2 (kl. I-III) śr. - godz. 13.00-16.00,
SP 3 (kl. I-III) czw. - godz. 12.30-15.30, (kl. IV-VI) śr. - godz. 13.30-16.30
SP 6 (kl. I-III) pn. - godz. 12.30-15.30, SP 5 (kl. I-III) czw. - godz. 13.00-15.00,
GIM 1(kl. I-III) wt. - godz. 13.20-16.20, GIM 2 (kl. I-III) śr. - godz. 12.30-15.30.
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W HERMANICACH
• poniedziałek (16 - 19) pomoc w nauce oraz zajęcia z informatyki
• wtorek (16 - 18) zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
• środa (16 - 18) - I i III w miesiącu to zajęcia z logopedą, II i IV to zajęcia z psychologiem. natomiast
w godzinach 18 - 19, w zależności od osoby prowadzącej zajęcia (psycholog lub logopeda i pedagog
rodziny) istnieje możliwość konsultacji rodziców z danym specjalistą.
• czwartek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
• piątek (16 - 19) - j. niemiecki oraz pomoc w nauce, a także zajęcia z informatyki
• sobota (9 - 12) - I i III sobota miesiąca to zajęcia teatralne oraz gry i zabawy, natomiast II i IV to
filmowy dzień bajek.
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.
StraŻ MiejskA USTROÑ
Rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERY: darmowy 986.

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 „Prażakówka”
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 nowoczesny, 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 stowarzyszenie trzeŹwoœci
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.
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Jako sie też mocie ludeczkowie

Sprostowanie

Spotkanie emerytów PSS „Społem” zostało zorganizowane
przez Prezesa PSS „Społem”, a nie jak podano przez Prezesa
OSP Centrum. Za pomyłkę
* przepraszamy.
* *

Wszystko tak przecudnie kwitnie, że człowieka cióngnie kansik
do lasa, z dala łod cywilizacji. Tóż ponikiedy jak ni móm nic
do roboty, to sie kansik przyńdym czy to z jakóm sómsiadkóm,
czy kamratkóm, czy z chłopym jak mo chynci iś na łóno notury,
a ponikiedy aji sama se poszpacyrujym i już sie lepi czujym.
A łoto przijechała na pore dni moja kamratka z wnukami z Katowic, tóż trzeja jim było zapewnić jakisi atrakcje. A, że pogoda
była jako tako to po łobiedzie my sie piechty wybrali na Zowodzi
do Parku Niespodzianek. Syncy byli ganc sfuczani tym procnym
chodnikiem. Bilety sóm tam doś drogi, ale tak sie złożyło, że jedyn
chłapiec mioł urodziny, tóż wloz na darmo.
Narodu tam było doprowdy moc, a najwiyncyj młodych ludzi
z dzieckami. Całe rodziny z wózkami i aji widziało sie moc babek
przi nadzieji, czakających na przichówek. Tóż na tych chodniczkach trzeja było sie przeciskać pomiyndzy ludziami. Chłapców
zwierzoki miyni interesowały, chcieli calutki czos skokać na
trampolinie, jeździć na jakisik linie, nó jako to chłapcy muszóm
mieć mocne wrażynia. My se posiedziały z półdrugo godziny na
ławce, bo też nas szłapy łod tego chodnika bolały, a jeszcze przeca
trzeja było szłapcugym wrócić.
Byłach w tym parku już po drugi, ale powiym wóm, cosi mi tam
nie pasuje. Ty zwierzoki taki osowiałe, leżóm na gołej ziymi, bo tam
trowy nie uświadczysz, kiedysi zdały mi sie bardziyj żywotne. Nó, a
ty orły w klotkach uwiónzane na lańcuchach za noge, to mi sie zdało
ganc żałosne. Orzeł – król ptoków taki łobedrzity ze swoji godności.
Nale doprowdy moc ludzi tam chodzi i je to jedna z atrakcji naszego
miasta. Isto insi majóm to radzi, ale jo ni.
Jewka

W tekście pt. „Galeria pod Jodłą” w poprzednim numerze gazety
wkradł się błąd nie z winy autora. Za pomyłkę przepraszamy.

ugoda po bójce

2 maja w lokalu „Równica” doszło do szarpaniny między
młodymi ludźmi. Pijany mieszkaniec Ustronia zdemolował drzwi
w lokalu. Na miejsce wezwano patrol policji. Policjanci poinformowali, że sprawca doszedł do porozumienia z właścicielem
„Równicy” i zobowiązał się pokryć koszty naprawy.
(ar)

D.W. „Mazowsze”, 43-450 Ustroń, ul. Stroma 6
zatrudni: menagera d/s marketingu, ratownika,
konserwatora.
Aplikacje proszę przesyłać na podany adres lub e-mailem:

biuro@dwmazowsze.com, tel. 33 854 26 59, 608 058 355.
POZIOMO: 1) angielski kilometr, 4) opiekunka artystów,
6) zajęczy skok, 8) do lutowania, 9) kusi kasiarza, 10) zawody
żeglarskie, 11) skoczny taniec ludowy, 12) rywal „Żywca”,
13) kanadyjska metropolia, 14) też żuraw, 15) walczy
o czystość środowiska, 16) wyspa indonezyjska, 17) uchwała
carska, 18) uderzenie batem, 19) wylansowała przebój „Waterloo”, 20) rosyjski czołg.

Krzyżówka Krzyżówka Krzyżówka
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

PIONOWO: 1) inaczej mikron, 2) wyczekiwany przez
emerytów, 3) dziura w murze, 4) parada przebierańców,
5) świadectwo techniczne, 6) dawny dęciak drewniany,
7) dość popularne nazwisko polskie, 11) łódź indiańska,
13) silna ostoja, 17) rywal „Tyskiego”.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 16 maja.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 17

PIERWIOSNKI

Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Helena Reterska,
ul. M. Konopnickiej 21. Zapraszamy do redakcji.

8 maja 2008 r.			
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Śpiewa Sunrise.

							

Fot. W. Suchta

wyznanie wiary Śpiewem

20 i 27 kwietnia odbyły się koncerty
pieśni i poezji religijnej „Wyznanie wiary”, zorganizowane przez Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Ekumeniczne przy współpracy z parafiami: katolicką św. Klemensa
i ewangelicko-augsburską Ap. Jakuba.
Pierwszy koncert miał miejsce w kościele
św. Klemensa 20 kwietnia. Wszystkich
witał proboszcz parafii ks. kanonik Antoni
Sapota.
- Modlitwa śpiew to właściwie jedno.
I oby ta modlitwa była usłyszana przez
Boga i oby nasze serce ubogaciło się mówił ks. A. Sapota.
- Zatytułowaliśmy to nasze spotkanie
„Wyznanie wiary”, bo każda modlitwa,
każda pieśń jest zawsze wyznaniem wiary,
wiary w Tego, do którego przychodzimy
z naszymi dziękczynieniami i z naszymi prośbami. Dzisiaj to wyznanie wiary
pieśnią i poezją składać będą najmłodsze
zespoły w naszym mieście.
W koncercie wystąpiły następujące zespoły: Dzieci Maryi pod kierunkiem siostry

Anety Folkert, Schola Dominikańska pod
kierunkiem Katarzyny Siwiec, Gwiazdki
i Promyki pod kierunkiem Urszuli Śliwki

Ks. H. Czembor wśród młodych wykonawców.

święto ludowe
Święto Ludowe - to dla jednych tylko
kartka z kalendarza. Dla nas ludowców,
to czas refleksji i zamanifestowania więzi wspólnoty, umacniania solidarności
z drugim człowiekiem, zacieśniania relacji
z bliskimi i przyjaciółmi.Towarzyszy nam
poczucie radości i optymizm, ale również
chęć twórczego działania i zmieniania na
lepsze polskiej rzeczywistości.Wiemy, że
razem wszystko jest możliwe. Nawet gdy
piętrzą się trudności staramy się dobrym
działaniem je przezwyciężać.
Wygrywamy z sondażami, z kłopotami
finansowymi, z trudnymi warunkami
gospodarowania. Mówimy do naszych
sąsiadów i sympatyków, do przedstawicieli
różnych grup zawodowych i społecznych,
chodźcie i współdziałajcie z nami.
XXI wiek, to czas śmiałych i trudnych
wyzwań. Polska dziś bardzo potrzebuje
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aktywnego społeczeństwa, sprawnych
instytucji oraz innowacyjnej gospodarki.
Za sprawą tych czynników można tworzyć
w Polsce przestrzeń do budowy porozumienia i dobrobytu-dostępna dla każdego,
a nie jedynie dla wybranych. Polska może
być lepsza i lepiej zarządzana.
Polska solidarna, to wciąż aktualne
wyzwanie i zadania dla ugrupowań politycz nych, władz państwowych, samorządów terytorialnych i gospodarczych,organizacji społecznych i dla każdego ludowca.
Polskie Stronnictwo Ludowe aktywnie uczestniczy w tym procesie.W
ciągu bardzo krótkiego przecież funkcjonowania w strukturach władzy udało się
nam otworzyć rynki wschodnie na polski
eksport, poprawić relacje z zagranicą
oraz tworzyć lepsze warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, by powstawały

i pod tym samym kierownictwem „Sunrise”, Gama 2 pod kierownictwem Janusza
Śliwki. Dwie piosenki zaśpiewała solo
Natalia Bukowska. Utwory muzyczne
przeplatane były recytacjami wierszy ks.
Henryka Czembora z najnowszej książki
„Wysłuchaj mnie Boże”, w wykonaniu
autora oraz grupy recytatorek Kamakijo
pod kierunkiem Magdy Kołoczek. Dziewczęta z Kamakijo odczytywały artykuły
wyznania wiary uzupełniane strofami
najwybitniejszych polskich poetów, takich
jak Adam Mickiewicz, Adam Asnyk, Jan
Kochanowski, Juliusz Słowacki, a także Johan Goethe. Opracował teksty ks.
H. Czembor.
Tydzień później z podobnym programem wystąpiono w kościele apostoła
Jakuba Starszego. Tu wszystkich witał
proboszcz ks. Piotr Wowry.
Na zakończenie obu koncertów wszyscy
wykonawcy jeszcze raz byli prezentowani.
Wspólnie też z publicznością zmawiano
modlitwę „Ojcze nasz”. Po koncercie
w kościele Ap. Jakuba rozdawano też
drugi numer periodyku Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia Ekumenicznego „U stóp
krzyża”.
Wojsław Suchta

		

Fot. W. Suchta

w Polsce nowe miejsca pracy. W przededniu Święta Ludowego zakończona została
kampania sprawozdawczo-wyborcza
w gminnych organizacjach PSL powiatu
cieszyńskiego, w wyniku której prezesami wybrano: w Istebnej - Andrzeja
Legierskiego, w Wiśle - Jana Poloczka,
w Ustroniu - Alojzego Sikorę, w Brennej
- Jana Matulę, w Skoczowie - Andrzeja Lasonia,w Goleszowie - Jana Malca,
w Cieszynie - Halinę Molak-Olczak
i w Strumieniu - Franciszka Koniecznego.
W PSL prowadzona jest również dyskusja
o strategii działania na najbliższe lata przed
X Kongresem Stronnictwa, który odbędzie
się jesienią 2008 r. Tegoroczne Święto
Ludowe organizowane jest jako okręgowe
w Gminie Bestwina w dniu 24 maja 2008
r. na „Scenie Bestwińskiej” o godz.15.45,
na które serdecznie zapraszamy ludowców,
przyjaciół i sympatyków.
Niech nas łączy Święto Ludowe!
Prezes Zarządu Powiatowego PSL
w Cieszynie Jan Kubień
8 maja 2008 r.

Chwilami Błyskawica broniła się całą drużyną.

			

Fot. W. Suchta

dwa  remisy
Orzeł Zabłocie - Nierodzim 1:1 (1:1)
Nierodzim - Błyskawica Drogomyśl 1:1 (0:0)
1 maja Nierodzim grał wyjazdowy mecz
w Zabłociu. Obie drużyny miały sytuacje
do strzelenia bramek, nie zawsze jednak
zawodnicy popisywali się skutecznością. Zdaniem trenera Nierodzimia Rafała
Dudeli remis był sprawiedliwy. W pierwszej połowie przeważał Nierodzim, druga
ze wskazaniem na Zabłocie. Mecz dość
szybki z wieloma sytuacjami podbramkowymi. Pierwsi bramkę strzelają w 20
min. piłkarze Orła, po dziesięciu minutach
ładnym strzałem z dystansu wyrównuje
Rafał Bystroń.
W niedzielę 4 maja na własnym boisku, Nierodzim podejmował jedenastkę
z Drogomyśla, aspirującą do awansu do
ligi okręgowej. Aspiracje poparte składem,
bo gra tam kilku znanych z naszego rejonu
zawodników, m.in. Mateusz Żebrowski
i Dawid Szpak z Kuźni Ustroń i Arkadiusz
Madusiok, niedawno jeszcze zawodnik
Nierodzimia. Mimo to od początku spotkania przeważa Nierodzim, choć i Błyskawica próbuje atakować. W jednej sytuacji
zawodnik Orła jest faulowany w polu
karnym, czego nie zauważa sędzia Mariusz
Rybarski, w przeciwieństwie do całej publiczności. Gdyby podyktował jedenastkę,
prawdopodobnie trudno byłoby naszym
piłkarzom zdobyć choćby punkt.
Dramatyczny przebieg miała końcówka meczu. W 71 min. pada bramka dla
Błyskawicy. Po centrze i strzale z woleja
bramkarz Nierodzimia nie ma szans i musi
wyciągać piłkę z siatki. Na boisku dominuje Drogomyśl, tym bardziej, że nasi piłkarze opadli nieco z sił. Dodatkowo w 79
min. na czystą pozycję wychodzi piłkarz
Drogomyśla, nieprzepisowo powstrzymuje go Szymon Holeksa i otrzymuje za
to czerwoną kartkę. Jakby tego było mało
kontuzji doznaje bramkarz Nierodzimia
i opuszcza boisko. Za niego staje w bramce
pomocnik Michał Kania. W tej sytuacji
wydawało się, że druga bramka dla Orła to
tylko kwestia czasu. Tymczasem to Niero8 maja 2008 r.			

dzim stwarza groźne sytuacje. Drogomyśl
śpi, a Bartłomiej Matuszka wychodzi na
czystą pozycję i jest podcinany z tyły
w polu karnym. Wszyscy to widzą oprócz
sędziego. Znowu wypacza wynik. Ale tacy
to ci nasi sędziowie. Jednak co się odwlecze,
to nie uciecze. W 89 min. znowu w sytuacji
sam na sam z bramkarzem jest B. Matuszka
i technicznym strzałem zdobywa wyrównująca bramkę. Sędzia dolicza kilka
minut, Nierodzim gra na czas i utrzymuje
remis do końcowego gwizdka. Mecz
dramatyczny, szkoda że tak kiepsko
sędziowany.
Nierodzim zagrał w składzie: Jarosław
Legierski (od 80 min. Kamil Zarębski),
Szymon Holeksa, Błażej Bulowski, Grzegorz Szarek, Seweryn Wojciechowski,
Michał Kania, Janusz Ihas, Wojciech
Kawulok (od 83 min. Adam Brudny), Mateusz Bralewski, Rafał Bystroń (od 70 min.
Bartłomiej Matuszka), Piotr Wójcik

W polu karnym Błyskawicy.

Po meczu powiedzieli:
Trener Nierodzimia Rafał Dudela: Można powiedzieć, że ten remis dla nas
jest zwycięski. Drużyna zagrała dziś dobry
mecz i to nie dlatego, że Drogomyśl miał
słabszy dzień. Początek w naszym wykonaniu bardzo dobry, przewaga, próby strzałów. Zagraliśmy wysoko pressingiem i nie
pozwoliliśmy przeciwnikowi rozwinąć
skrzydeł. Chodziło o to, żeby nie złapali
rytmu. Potem trochę nas przycisnęli, ale
dotrzymaliśmy do przerwy. W drugiej
połowie mecz wyrównany, akcja za akcję.
Drogomyśl piłkarsko jest lepszy, do tego
w czwartek nie grali i nasi trochę siedli
kondycyjnie pod koniec.
Trener Błyskawicy Waldemar Bulandra: - Ciężki teren. Graliśmy w pierwszej
połowie trochę za nerwowo, Nierodzim
nas zepchnął do obrony, ale miarę upływu
czasu ułożyliśmy grę i udało się strzelić
bramkę. Z czasem Nierodzim starał się
tylko kontrować. Potem przeciwnik był
osłabiony, bez bramkarza i wydawało się,
że już jest na łopatkach. Ale zabrakło nam
konsekwencji i wywozimy tylko remis.
Nie wiem co się stało po tej czerwonej
kartce dla piłkarza Nierodzimia. Trudno to
wytłumaczyć. Chyba nas zgubiła pewność
siebie. Ten remis to dla nas porażka. Możemy mieć pretensje tylko do siebie. Zostało trochę meczów i będziemy walczyć
o awans.
Wojsław Suchta
1 KS Wisła Ustronianka
2 LKS Błyskawica Drogomyśl
3 LKS Tempo Puńców
4 LKS Wisła Strumień
5 LKS Błyskawica Kończyce W.
6 LKS Victoria Hażlach
7 LKS Orzeł Zabłocie
8 LKS Lutnia Zamarski
9 LKS Ochaby 96
10 KS Nierodzim
11 LKS Beskid Brenna
12 KKS Spójnia Zebrzydowice
13 LKS Kończyce Małe
14 LKS Wiślica

					

43
40
40
36
35
29
24
22
22
20
19
19
19
13

57:24
51:20
45:22
50:19
50:31
36:35
40:41
34:32
13:50
27:40
19:26
23:41
18:36
23:69

Fot. W. Suchta
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Nie mówiłem ci ...
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Do wynajęcia lokal 50 m 2 w
Ustroniu na biura, z parkingiem.
Możliwość wynajęcia placu lub
wiaty. 0 509 022 255.

Promocja okien PCV F.H. „Besta”
Ustroń, ul. Skoczowska 47e, 033854-53-98.

8.5
godz. 17.00 		 Spotkanie autorskie z Zygmuntem
									Ogórkiem połączone z prezentacją
									 zbioru anegdot sądowych pt. „Waga
									 anioła”, Muzeum Ustrońskie.
9.5
godz.13.30
Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej
									 Straży Granicznej z Nowego Sącza, rynek.
9.5
godz. 14.00 Dzień Godności Osób Niepełnospraw									 nych, amfiteatr.
9.5
godz. 18.00 Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej
									 Straży Granicznej z Nowego Sącza,
									 dyrygent porucznik SG Leszek Miecz									 kowski, amfiteatr.
11.5
godz. 10.00 Światowy Dzień Modlitwy - Koncert
									 Pieśni Chrześcijańskiej, amfiteatr.
12.5
godz. 9.00 „Polifonia - homofonia” - audycja
									 muzyczna dla klas II gimnazjalnych,
									 MDK Prażakówka.
13.5
godz. 16.30 Popis uczniów TKA klasy skrzypiec
									 i gitary, MDK Prażakówka.

KINO

8-15.5 godz. 18.45
									

Mała wielka miłość, komedia romantyczna, 15 lat, Polska/USA.

Usługi minikoparką. 0-693-059301, 0-502-076-797.

Pokój do wynajęcia. 033-85471-37.
Kredyty gotówkowe na oświadczenie, także dla firm bez zaświadczeń. Trudne kredyty hipoteczne.
BTF ul. Krótka 1/2, Bielsko, tel.
033/8160-178, 0-501-368-798.
Wózek TAKO, głęboki i spacerówka, bordowy, stan bardzo
dobry. 220 zł. 033-854-70-66.

Sprzedam duże rożno do kurczaków. Tel. 0-604-590-638.

dziesięć lat temu

Renault Laguna 1998, 1,8 + gaz,
bezwypadkowy, krajowy, klimatronic, stan bardzo dobry. 13700
zł. 033-854-70-66.

29 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników FSM,
na którym na wniosek Rady Nadzorczej powołano nowego dyrektora naczelnego, prezesa Zakładów Kuźniczych S.A. Został nim
Jan Waś. Powołano również zastępcę dyrektora, członka zarządu
spółki, Jana Widzyka.

Oryginalne koryto drewniane -170
zł. 033-854-70-66.

9 - 11.5 - Pod Najadą		 ul. 3 Maja 13
12 - 14.5 -	Na Szlaku		 ul. 3 Maja 46
15 - 17.5 - Venus		 ul. Grażyńskiego 2

tel. 854-24-59
tel. 854-14-73
tel. 858-71-31

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.
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1. 05. 98 r. o godz. 21 w stolarni w Ustroniu Hermanicach
wybuchł pożar. Prawdopodobną przyczyną pożaru była awaria
nieszczelnego pieca w kotłowni. Spaleniu uległo poszycie dachu.
Straty oszacowano na około 20 tys. zł.
2 maja w Lipowcu miała miejsce podniosła uroczystość nadania tamtejszej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej sztandaru.
Nadanie połączono z obchodami jubileuszu siedemdziesięciolecia
istnienia jednostki.
W godzinach porannych, w sobotę 2 maja, stadion Klubu
Sportowego Kuźni Ustroń wyglądał imponująco. 90 zawodników
przygotowywało się do 8. Ogólnopolskiego Górskiego Biegu
Przełajowego. Równocześnie na płycie boiska rozgrywany był
mecz piłki nożnej młodzików, a najliczniejszą grupę zwolenników
aktywnego wypoczynku stanowili rowerzyści, których około 250.
stanęło na starcie 2. Rodzinnego Rajdu Rowerowego.
7 maja w Ustroniu powstał Zespół Koordynacyjny Ustrońskiego
Porozumienia Samorządowego w skład którego weszli: Jan Lazar,
Jan Kubień, Jan Pochopień, Alojzy Sikora, Jan Szwarc.
8 maja uroczyście obchodzono w Ustroniu Dzień Zwycięstwa.
Punktualnie w południe rozległa się syrena na Urzędzie Miejskim
i pod Pomnikiem Pamięci przy rynku zaczęły składać kwiaty
delegacje władz miasta, kombatantów, stowarzyszeń społecznych, drużyn harcerskich SP-1 i SP-3, młodzieży szkolnej oraz
mieszkańcy Ustronia.

... że świat stanął na głowie.
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Drugi zjazd korporacji Kominiarzy Polskich odbył się w dniach
8-10 maja w Ustroniu. Uroczystego otwarcia dokonali: prezes
Korporacji Jan Breitscheneider i prezes oddziału wojewódzkiego
w Bielsku-Białej Józef Waszek.
(km)
8 maja 2008 r.

felieton

Tak sobie myślę

Do kogo należą
nasze dzieci?
Rodzice nieraz przekomarzają się ze
swym małym dzieckiem pytając: Czyj ty
jesteś syneczku? Czyja jesteś córeczko?
Mamusi czy tatusia? I wtedy dziecko ma
poważny kłopot. Dość szybko orientuje
się, że kiedy powie, że jest dzieckiem mamusi, to sprawia tym przykrość tatusiowi.
Kiedy zaś powie, że jest dzieckiem tatusia,
to z kolei mamie jest przykro. I im bardziej
to rozumie, tym częściej unika odpowiedzi. Przecież ono kocha i mamę i tatę…
Przed laty oryginalną odpowiedź na to
pytanie znalazł jeden z naszych synów.
A znalazł ją na lekcji matematyki. Kiedy
go ktoś zapytał: Czyj ty jesteś? Mamy czy
taty? odpowiadał: „Jestem wspólną częścią
zbioru. Ten zbiór to mama, tata, mój brat
i ja. Ten zbiór to cała nasza rodzina. Należymy do siebie. Jestem i mamy i taty.”
Zapewne z biegiem czasu ten wspólny
zbiór zmieniał się i rozrastał. Powiększony o krewnych, znajomych i przyjaciół.
Człowiek dorastając uświadamia sobie,
że należy do wielkiego, wspólnego zbioru, którym są mieszkańcy jednej miej-

felieton
Pielgrzymka

Zawsze zastanawiałem się dlaczego
ludzie podejmowali i podejmują trud
pielgrzymowania. Na początku kwietnia
w Czytelni Katolickiej byłem słuchaczem
prelekcji pana Wiktora Żyszkowskiego,
mieszkańca naszego miasta, na temat
pielgrzymki do Santiago de Compostela.
Szczegółowo opowiedział o 1000 kilometrowej trasie, która pokonał w 40 dni. Mówił o miejscach, które odwiedził i które
trwają niezmiennie od wieków. Pomimo,
że prelegent zarzekał się, że najtrudniej
opowiedzieć o przeżyciach duchowych,
to wspaniale przekazał słuchaczom swoje
wrażenia z pielgrzymowania i jeszcze
do tego pokazał zdjęcia z pielgrzymki,
które eksponowane były w Czytelni przez
miesiąc. Kilka tygodni temu przeczytałem
w Głosie Ziemi Cieszyńskiej, że wykopany pod cieszyńską rotundą św. Mikołaja
kawałek, ni to skamieliny, ni to kości, okazał się częścią muszli, jakie przynosili pielgrzymi właśnie z Santiago de Compostela.
Ktoś uznał, że ten skarb jakim jest taka
właśnie muszla przyniesiona z nad brzegu
Atlantyku, powinna znaleźć miejsce pod
najstarszym zabytkiem kościelnym naszej
ziemi cieszyńskiej i tam ją zakopał.
Często ludzie wierzący mówią, że nasze
życie to pielgrzymka. Chcąc się przekonać,
8 maja 2008 r.			

scowości, członkowie jednego narodu,
wszyscy ludzie na świecie. Oczywiście
z jednymi ludźmi jesteśmy związani blisko
i przez wiele lat, z innymi łączy nas krótka,
przelotna znajomość, a innych nigdy nie
poznamy. A jednak mamy świadomość, że
w jakiś sposób łączy nas jeden człowieczy
los na tej ziemi. Należymy wszyscy do
jednej, ludzkiej społeczności.
W tej świadomości winniśmy wychowywać nasze dzieci. Nie wolno nam traktować ich jako swoją własność i starać się za
wszelką cenę zachować je przy sobie. One
są nasze, ale nie tylko nasze. One należą do
rodziny, ale także są członkami społeczeństwa. I prędzej czy później pójdą własną
drogą. Znajdą ludzi, z którymi zwiążą się
na długo czy na krótko. Zdarzy się, że
związki z rodzicami ulegną rozluźnieniu.
Rodzice zejdą w ich życiu na dalszy plan.
Będą mieć własny krąg przyjaciół. Założą
własną rodzinę.
Tak sobie myślę, że jest to najtrudniejszy problem przy wychowaniu naszych dzieci. Trzeba sobie uświadomić
i stale o tym pamiętać, że wychowujemy nasze dzieci nie dla siebie, ale dla
innych. Nie można prowadzić dziecka
za rękę przez całe życie. To dziecko
przecież dorasta. Musi stanąć na własnych nogach, wziąć odpowiedzialność
za siebie i własne życie, a także za tych,
z którymi związało swoje życie…
Zwykle dla rodziców odejście z domu
dzieci jest trudnym przeżyciem. A one

przecież odchodzą, powinny odejść; na
studia, w poszukiwaniu pracy i szczęścia,
do nowej, własnej rodziny, którą zakładają.
I trzeba im na to pozwolić, a czasem nawet
do tego zachęcić. Taka bowiem jest kolej
ludzkiego losu…
Trzeba przezwyciężyć w sobie chęć
zatrzymania przy sobie swoich dzieci, bo
ta chęć może tym dzieciom tylko wyrządzić szkodę. One muszą iść samodzielnie przez życie. Znaleźć swoje miejsce
w społeczeństwie, nauczyć się żyć nie
tylko dla siebie, ale i dla innych. Przy
tym trzeba się nieraz godzić z tym, że
wybory naszych dzieci są inne niż te,
których byśmy sobie życzyli. Kusi nas,
aby dokonywać wyborów za nasze dzieci
i narzucić im wartości, którymi winne się
kierować… Trzeba się jednak pogodzić
z tym, że one i tak dokonają własnych
wyborów i pójdą swoją drogą. Będzie tak
samo jak było z nami. To przecież my też
zaczynając dorosłe życie odeszliśmy od
swoich rodziców. Nasze życie zazwyczaj
w istotny sposób różni się od tego, które
prowadziły poprzednie pokolenia…
Pozwólmy więc i naszym dzieciom żyć
według ich własnych wyborów. Wychowujmy je do samodzielnego życia i nie
starajmy się ich uzależniać od siebie i przetrzymywać przy sobie przez całe życie.
Przecież mamy je wychować nie dla siebie,
ale na użytecznych członków wielkiego
wspólnego zbioru, dla społeczeństwa, dla
ludzkości.
Jerzy Bór

czy tak jest, trzeba wziąć udział w takiej
pielgrzymce. Jeżeli nie do Ziemi Świętej,
Rzymu czy Santiago de Compostela, to
przynajmniej tu u nas: do Częstochowy,
Kalwarii Zebrzydowskiej czy Frydka
Mistka, albo jeszcze bliżej do Skoczowa, czy Pierśćca. Tak jak robili to nasi
pradziadowie, dziadowie i ojcowie. Pielgrzymowanie bowiem, u nas, to wielka
ponad tysiąc lat licząca tradycja chrześcijańska. 25 kwietnia w święto św. Marka
udałem się pieszo do Rudzicy do kaplicy
św. Wendelina, gdzie co roku schodzą się
i zjeżdżają pielgrzymi nie tylko z ziemi
bielskiej, ale też z Chybia i Strumienia,
a nawet z Górnego Śląska. Św. Wendelin,
zupełnie u nas nieznany, jest symbolem
pielgrzymowania, a także stał się łącznikiem różnych kultur, obyczajów i tradycji.
Na obrazie święty ten przedstawiany jest
jako pielgrzym, co ciekawe z towarzyszącym mu psem.
O pielgrzymowaniu naszych pradziadów, dziadów i ojców można wyczytać
w różnych kronikach i zapiskach. Mieszkańcy ziemi cieszyńskiej pielgrzymowali
i pielgrzymują najczęściej do Częstochowy, Piekar Śląskich, Kalwarii Zebrzydowskiej czy do Frydka Mistka. Wyczytałem
też, że chodzili co roku 25 lipca, na odpust,
do drewnianego, do dziś stojącego, kościoła św. Jakuba do Szczyrku. Tam też dowiedzieli się o objawieniach na Górce, które
miały miejsce 1894 roku. Później zaczęli
chodzić do tego miejsca. I tak czynią to do
dnia dzisiejszego.
W święto 3 Maja, będące także świętem
Matki Boskiej Królowej Polski, udałem

się pieszo do Szczyrku na Górkę. Przeszedłem pieszo z Ustronia do Brennej
Bukowej, by tam za dwutysięczną pielgrzymką mieszkańców tej gminy, ale
i przybyłych pielgrzymów z całej ziemi
cieszyńskiej i Górnego Śląska, podążyć
przez Przełęcz Karkoszczonka na szczyrkowską Górkę. Na trasie spotkałem wielu
ludzi już wracających z Sanktuarium
Matki Boskiej.Wśród nich najlepszego ustrońskiego biegacza Stanisława
Gorzołkę, który zbiegając z Przełęczy
Karkoszczonki, zdążył mi jedynie krótko zakomunikać: „Ja już „porzykałem”
i wracam”. Pielgrzymka z Brennej na Górkę, która w swoim początku na przełomie
XIX i XX wieku, była w istocie wyprawą
do Galicji, ma wielką tradycję. Żyje we
wspomnieniach mieszkańców naszego
miasta i okolicy. Wielu chlubi się tym,
że może powiedzieć: „Ja co roku chodzę
na szczyrkowską Górkę”. Ale dopiero,
udział w takiej pielgrzymce, rozmowy z
jej uczestnikami, którzy od dziecka, co
roku, chodzą na pielgrzymkę, pozwalają
zbliżyć się trochę do tej wielkiej tajemnicy pielgrzymowania. Pamiętam, kilka lat
temu na trasie pielgrzymki do Skoczowa,
spotkani po drodze dorośli mieszkańcy
naszego miasta, kiedy się dowiedzieli
gdzie idziemy, z wielkim rozrzewnieniem
opowiadali, jak będąc jeszcze dziećmi
z rodzicami i dziadkami, co roku na św.
Jana Sarkandra, szli z pielgrzymką do
Skoczowa. A właśnie, gdzie my dzisiaj
najczęściej pielgrzymujemy?
Warto się nad tym zastanowić.
Andrzej Georg
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Tym razem górą bramkarz Radziechów.

				

Fot. W. Suchta

cenne  punkty
Kuźnia Ustroń - LKS Radziechowy 3:1 (1:1)
Podhalanka Milówka - Kuźnia 0:5 (0:2)

W długi weekend piłkarze Kuźni
w końcu wykonali plan w stu procentach.
Dwie wygrane dały naszym piłkarzom
punkty pozwalające przesunąć się o trzy
miejsca w tabeli. Ale też Kuźnia grała
z dwoma drużynami zajmującymi dwa
ostatnie miejsca w tabeli.
Pierwsze spotkanie rozegrano na własnym boisku w czwartek 1 maja. Dodatkową
atrakcją meczu była sędziująca na bocznej
linii Agnieszka Koczar. Kibice nawet, gdy
mieli do niej pretensje o niektóre decyzje,
to swe uwagi kierowali z pełną kurtuazją.
O ile piłkarze LKS Radziechowy w rundzie jesiennej wygrali zaledwie jeden mecz
z Milówką, to do meczu z Kuźnią wiosną
pokonali Górala Żywiec, Morcinka Kaczyce, zremisowali z Cukrownikiem Chybie
i MRKS Czechowice-Dziedzice. To wynik
znacznych wzmocnień zespołu. Widać
to było zresztą na boisku. Przez długie
okresy gry przeważały Radziechowy i to
oni zdobywają pierwszą bramkę z rzutu
karnego po faulu bramkarza Kuźni Pawła
Sztefka. Miało to miejsce w 30 minucie
spotkania. W jedenaście minut później
Kuźnia wyrównuje po strzale Tomasza
Kożdonia.
Druga połowa rozpoczyna się atakami
Kuźni. Niestety zawodzi skuteczność,
a okazji do zdobycia bramki nie brakuje.
Podobnie problemy ze skutecznością ma-

jąpiłkarze gości. Z czasem to oni spychają
Kuźnię do głębokiej defensywy. Przez
długie okresy Kuźnia nie potrafi nawet wyprowadzić piłki z własnej połowy. Zresztą
Kuźnia gra na bardzo małej przestrzeni,
praktycznie wszyscy zawodnicy biegają
za piłką, a nie szukają dogodnej pozycji.
Dopiero w 80 min. Robert Haratyk, który
do tej pory nie błyszczał, rozgrywa akcję,
na wolne pole wychodzi Sebastian Iwaniec
i to on zdobywa bramkę. Po sześciu minutach kontra Kuźni, Dawid Kiełczewski
przechodzi obronę Radziechów, strzela,
piłkę odbija bramkarz ale na miejscu jest
T. Kożdoń i celnie dobija. Radziechowy
próbują jeszcze rozpaczliwie atakować,
ale to Kuźnia ma dogodne sytuacje. Najlepszej w samej końcówce nie wykorzystał
Michał Czyż.
Po meczu powiedzieli:
Trener Radziechów Zbignidew Skórzak: - Mam lekki niedosyt, bo szukamy
punktów na siłę, więc nawet remis nas nie
urządzał. Pierwsza połowa w wykonaniu
obu drużyn dość słaba, dużo chaosu.
W drugiej połowie gra była już bardziej
otwarta i bardziej widowiskowa dla kibiców, niestety my na tym gorzej wyszliśmy. Przy stanie 1:1 zaczęliśmy atakować
i konsekwencją tego było odsłonięcie się
w obronie. Dostaliśmy jedną, potem drugą
bramkę. Wydaje mi się, że z przebiegu

meczu nie zasłużyliśmy na to. Ale nie gra
się na akcje, tylko na bramki. Teraz tylko
można pogratulować Kuźni zwycięstwa,
a my punktów będziemy szukać gdzie
indziej.
Trener Kuźni Krzysztof Sornat: - Przed
meczem przestrzegałem zawodników,
że drużyna z Radziechów diametralnie
zmieniła oblicze. Może zagraliśmy trochę
słabiej, ale punkty zostają u nas, z czego
jesteśmy bardzo zadowoleni. Daje to drużynie więcej spokoju, a następne punkty
będą w naszym zasięgu. Co prawda były
momenty, że goście przeważali, ale to
z kolei stwarzało okazje do kontrataków
i wynik mógł być zdecydowanie wyższy.
Nastawiliśmy się na grę z kontry i to
wyszło.
W niedzielę Kuźnia grała mecz wyjazdowy w Milówce. Tu już nie było wątpliwości, która drużyna zwycięży. Faktycznie
nie był to trudny mecz. Co prawda Podhalanka też liczyła na komplet punktów, ale
boleśnie zweryfikowało to boisko.
Przez całe spotkanie dominowała wyraźnie Kuźnia. Pierwszą bramkę w 21
min. strzela Robert Haratyk. Piłkę głową
dogrywa mu Tomasz Jaworski, R. Haratyk
wchodzi w pole karne i pewnie strzela
gola. Jest on autorem też drugiej bramki
strzelonej efektownym szczupakiem, choć
akcje wypracował i precyzyjnie podał
Dawid Kiełczewski. Z kolei trzeciego gola
strzela D. Kiełczewski, a akcję inicjuje
R. Haratyk. Również ten piłkarz zalicza
kolejną asystę, gdy to podaje do Damiana
Madzi, a ten wchodzi w pole karne, kiwa
obrońcę i mocno strzela, a piłka pod brzuchem bramkarza wpada do siatki. Miało to
miejsce w 64 min. W 84 min. po drugiej
żółtej kartce piłkarz Podhalanki musi zejść
z boiska. Już po minucie Kuźnia ustala
wynik spotkania. Rzut wolny egzekwuje
Rafał Podżorski, a głową strzela celnie
T. Jaworski. W całym spotkaniu Podhalanka oddała tylko jeden celny strzał na
bramkę Kuźni.
Wojsław Suchta
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BTS Rekord Bielsko-Biała
MRKS Czechowice-Dziedzice
LKS Zapora Porąbka
TS Czarni-Góral Żywiec
TS Mieszko-Piast Cieszyn
LKS Pasjonat Dankowice
TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała
LKS Sokół Zabrzeg
LKS Drzewiarz Jasienica
KS Kuźnia Ustroń
KS Spójnia Landek
RKS Cukrownik Chybie
GKS Morcinek Kaczyce
LKS Bestwina
LKS Radziechowy
LKS Podhalanka Milówka

53 61:21
48 51:22
42 51:26
42 41:19
40 31:29
37 33:25
36 52:29
34 49:40
34 35:35
29 36:43
28 36:40
27 39:41
27 29:34
19 19:42
14 27:68
4 14:90
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