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Rozmowa z Angeliką i Adamem Ledami
prowadzącymi Pub Angels
Wcześniej była tu kawiarnia „Europa”. Teraz prowadzą
państwo Pub Angel’s. Jak do tego doszło?
Przed nami prowadził tu kawiarnię nasz znajomy. Jest to miejsce
trochę na uboczu, więc nie najlepiej mu szło. Poprosił o pomoc
i udaliśmy się do władz miasta. Zaproponowaliśmy lokal, który
byłby adekwatny do całego budynku. W zasadzie jest to klub
jazzowy, ale pojawia się także blues.
Zmienili państwo też gruntownie wystrój lokalu?
Żeby przyciągnąć ludzi trzeba zrobić coś oryginalnego. Zdecydowaliśmy się na wystrój pomiędzy pubem angielskim
a bostońskim klubem jazzowym. Sprowadziliśmy też oryginalną
budkę telefoniczną z Londynu, taksówkę, bo staramy się dbać
o wszelkie szczegóły. Dzierżawimy lokal, a wspólną częścią
(dok. na str. 2)
12 czerwca 2008 r.			

Po raz pierwszy w Ustroniu będziemy uroczyście otwierać
sezon uzdrowiskowy. Będzie to miało miejsce 14 i 15 czerwca,
a rozpocznie się korowodem spod sanatorium „Równica”
o godz. 14.30. Od godz. 15.00 bawić się będziemy na rynku,
wcześniej jednak nastąpi oddanie rynku do użytku jako salonu
miasta mieszkańcom i gościom. Następnie odbędzie się Turniej
Miast Partnerskich, w przerwach wystąpią zespoły z Ustronia,
Pieszczan, Frenstatu, Budapesztu, Neukirchen-Vluyn, a na finał
wystąpi kabaret Rafała Kmity. Wieczór na rynku zakończy się
pokazami sztucznych ogni.
W niedzielę przed południem i w godzinach południowych
występy na rynku, przed Galerią „Wenus” i przed sanatorium
„Równica”. O godz. 16 w amfiteatrze wystąpi EL „Czantoria”
a następnie zespół z piosenkami grupy Abba.
(Szczegółowy program publikujemy na str. 4)
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(dok. ze str. 1)
z domem kultury jest hall, który wyremontowaliśmy. Lokal poznaje się po toaletach i po kuchni.
Dlaczego w waszym pubie odbywają się koncerty? Nie są to
imprezy dochodowe.
Nie ma takiej możliwości. Decydując się na prowadzenie lokalu
szukaliśmy pewnego uzupełnienia. Dom kultury to tańce, teatry,
koncerty, więc chcieliśmy iść w tym kierunku. Znacznie łatwiej
byłoby zrobić pub gdzie tylko pije się piwo. To mogłoby nie
zyskać aprobaty, bo kłóciłoby się z charakterem tego budynku.
Teraz już doszliśmy do tego, że np. kończy się koncert Jesieni
Muzycznej na dużej sali, a u nas koncert się zaczyna. Współpraca
jest bardzo dobra.
Z czego to jednak wynika, że zdecydowaliście się państwo na
te niedochodowe koncerty.
Oboje gramy na instrumentach, interesujemy się muzyką, dzieci
też grają. Nie ukrywamy, że egoistycznie robimy to też dla siebie.
Z naszego punktu widzenia Ustroń jest atrakcyjnym miejscem
do mieszkania i trudno kogoś, kto ma dom z ogrodem, skusić do
tego, by gdzieś wychodził wieczorem. A ten lokal zmusza nas
do przyjścia i posłuchania muzyki. Mamy mnóstwo znajomych,
którzy nas odwiedzają i to dla nas jest też satysfakcją.
Dzierżawicie państwo ten lokal i jednocześnie inwestujecie.
Można z tego wnioskować, że jest to przedsięwzięcie pomyślane na dłuższy okres czasu?
Włożyliśmy w ten lokal bardzo dużo pieniędzy. Na podłodze
leżą czterocentymetrowe dębowe deski. Stolarz zapytał: „Co tu
kładziemy”, odpowiedziałem, że coś, co wytrzyma pięćset lat
i on przyszedł z tymi deskami. Chcieliśmy na tyle porządnie zrobić

A. i A. Ledowie.                             

       

        Fot. W. Suchta

Można też odnaleźć na mapie
Cieszki, Cieszonko czy Cieszyniec.

*

Na cieszyńskim rynku stał
przed wiekami pręgierz, do
którego przywiązywano przestępców i wymierzano im karę
chłosty. Za lżejsze przewinienia (długi, awantury) delikwenta tylko wsadzano do
klatki. Dzisiaj byłaby to nie
lada gratka dla turystów.

*

*

*

W Polsce są cztery miejscowości o nazwie Cieszyn.
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wszystko, by lokal żył swoim życiem. W Londynie są puby z wyposażeniem mającym 200-300 lat i to nikogo nie dziwi. Dlatego
taka formuła naszego lokalu pozostanie, niezależnie od tego czy
to przynosi pieniądze. My czujemy się w tym lokalu jak w domu.
Zresztą na początku burmistrz przestrzegał nas, że jest to miejsce
na uboczu i ostatnio nic się tu nie udało. Odpowiedziałem, że nie
mamy takich obaw. Budowanie marki trwa w wielu przypadkach
kilkadziesiąt lat. Dziś następuje to coraz szybciej. Jest szybszy
obieg informacji, ale też trzeba być cierpliwym, konsekwentnym.
Liczymy na to, że dzieci już będą zarabiać.
Czym kierujecie się państwo zapraszając zespoły muzyczne?
Koncertuje u nas bardzo wielu młodych zdolnych ludzi. Gdy
kiedyś zrobią karierę, pójdą w szeroki świat, będziemy mieć satysfakcję, że zaczynali u nas. Oczywiście musimy też sprowadzać
gwiazdy. Większość najlepszych polskich muzyków jazzowych
już u nas grała. Tak więc dalej będą koncertować u nas młodzi,
ale sprowadzać będziemy też gwiazdy.
Dorobiliście się już stałej publiczności?
Początkowo myśleliśmy, że klientami będą wczasowicze i to się
zupełnie nie sprawdziło. Okazuje się, że ludzie przyjeżdżając
do Ustronia, oczekują zupełnie czegoś innego. Góralskiej muzyki, regionalizmu. Natomiast stałe grono naszych klientów jest
z Ustronia. To nasza największa radość, że udaje się przyciągnąć
mieszkańców, a oni z kolei mogą posłuchać czegoś innego niż
góralska muzyka. Do tego mamy doskonałą kuchnię i fajnych
młodych kucharzy. Jadając poza Ustroniem w restauracjach mamy
porównanie i uczciwie możemy powiedzieć, że kuchnię mamy
na dobrym poziomie i to będziemy chcieli utrzymać.
A kucharze nie uciekają do Irlandii?
Raczej barmani. To poważny temat. Rotacja pracowników w tym
sektorze to katastrofa. Ostatnio trochę się zatrzymała i od półtora
roku mamy ten sam skład. To rzadkość. W Londynie wchodząc
do restauracji wśród obsługujących są często sami Polacy.
Nie wszyscy o tym wiedzą, że serwujecie tak dobrą kuchnię.
Raczej jesteście postrzegani jako pub, gdzie można posłuchać
muzyki.
To nasz największy problem. Nie wiemy jak do tego doszło, bo
czynimy olbrzymie starania, by kuchnia była na wysokim poziomie. Jesteśmy jedynym w okolicy lokalem, gdzie można zjeść
argentyńską wołowinę czy jagnięcinę z Nowej Zelandii. Próbowaliśmy ze świeżymi rybami w piątki, były też ostrygi, homary,
krewetki, ale to się nie przyjęło. To wielka porażka. Może ludzie
sądzą, że lokal jest drogi, ale gdy dokładnie przeczyta się kartę,
to tak nie jest. Steki z importowanej wołowiny muszą kosztować,
ale są też bardzo przyzwoite potrawy w umiarkowanych cenach.
Być może są to błędy popełnione na początku w pozycjonowaniu
lokalu. Zbyt duży akcent położony był na muzykę i pub. Lada
dzień chcemy wprowadzić nowa kartę z elementami kojarzonymi z tego typu lokalami. Będą sandwicze, hamburgery robione
na miejscu. Najlepiej o naszej kuchni mogą się wypowiedzieć
dzieci ze szkoły obok. Codziennie kilkoro spożywa u nas obiady
w ramach pomocy.
Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
licznych drewnianych chatach
na terenie gminy Istebna.

*

*

*

Zabytkowy, ponad 120-letni
welocyped jest w posiadaniu
Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Ostatnio przeszedł gruntowną renowację w warsztacie Jerzego Wałgi. Jednoślad
znowu nadaje się do jazdy.

Cieszyn ma więcej terenów objętych ochroną. Zielony rejon
w Błogocicach został uznany
za zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Ten obszar rozciągający się wzdłuż granicznej Olzy
zostanie następnie włączony do
rezerwatu Lasek Miejski.

Strzechą nazywa się w Cieszyńskiem fragment dachu wystającego poza ściany domu.
Ma szerokość około 1 metra.
Ongiś układano pod nią drewno na opał. Dziś takie obrazki
można jeszcze zobaczyć w nie-

W Brennej najwięcej jest osób
noszących nazwisko Greń,
w Chybiu dominują Krzempkowie, w Cisownicy - Sikorowie, w Koniakowie natomiast
Legierscy. Tak wynika z lektury... książki telefonicznej.

*

*

*

*

*

*

Na początku Polifarb (Cieszyńska Wytwórnia Farb i Lakierów) mieścił się w pomieszczeniach dawnej garbarni skór,
prawie w centrum miasta. Do
Marklowic przeprowadzka nastąpiła w 1965 roku. Od kilku
lat centrum zarządzania znajduje się we... Wrocławiu.

*

*

*

Na cmentarzu w Zebrzydowicach utworzono aleję
zasłużonych. Spoczywają
w niej zmarli przed laty miejscowi proboszczowie oraz
wójt Kolaczek, który był
członkiem Rady Narodowej
Księstwa Cieszyńskiego.
(mark)
12 czerwca 2008 r.

Na ślubnym kobiercu stanęli:
Justyna Strządała z Ustronia i Tomasz Nieckarz z Międzyświecia,
Izabela Wojtas z Ustronia i Maciej Macura z Ustronia,
Joanna Plinta z Ustronia i Dominik Kołtyś z Bielska-Białej,
Marta Pinczewska z Bielska-Białej i Janusz Bąk z Ustronia.

*

*

*

Zebranie mieszkańców Osiedla Nierodzim
Zebranie mieszkańców Osiedla Nierodzim odbędzie się 13
czerwca o godz. 16.30 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 6.

*

*

*

w intencji ofiarodawców
Fundacja św. Antoniego serdecznie zaprasza wszystkich sympatyków na uroczystą mszę św., która odbędzie się o godz. 10.30
w niedzielę, 15 czerwca na Zawodziu w parafii św. Brata Alberta. Msza
z okazji św. Antoniego odprawiona będzie w intencji wszystkich ofiarodawców, sponsorów, tych, którzy w jakikolwiek sposób wspierają
Fundację. Rozdawany będzie
(ar)
* także
* chleb
* św. Antoniego.
Przyrodnik Ustroński
Prezentacja siódmego zeszytu „Przyrodnika Ustrońskiego” odbędzie się we wtorek 17 czerwca o godz. 17 w RLOEE „Leśnik”
w Ustroniu Jaszowcu. Na prezentację zapraszają: Polski Klub
Ekologiczny, Nadleśnictwo
Miasta.
* Ustroń,
* Urząd
*
Wiersze gwarą zdobióne
Muzeum Ustrońskie zaprasza na promocję tomiku wierszy
Jana Chmiela pt. „Wiersze gwarą zdobióne” połączoną z koncertem zespołu „TRY-TON” ze Skoczowa. Promocja odbędzie się
w piątek 27 czerwca o godz. 17.
Serdeczne podziękowania
za okazane współczucie, złożone wieńce i kwiaty oraz
liczny udział w uroczystości pogrzebowej naszej
kochanej Siostry i Cioci

śp. Heleny Baszczyńskiej

ks. proboszczowi Piotrowi Wowremu,
ks. Marcinowi Koniecznemu, całej rodzinie,
pracownikom TP S.A.,
sąsiadom z ulicy Konopnickiej, koleżankom,
znajomym i pozostałym uczestnikom pogrzebu

składają Siostry

Koleżance

Katarzynie Krysta

głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca
składa Kancelaria DO-RADCA

Urząd Miasta Ustroń informuje,
że w dniu 9 czerwca 2008 r. na tablicy ogłoszeń
został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu na
okres do trzech lat niezabudowanych i zabudowanych obiektami nie związanymi trwale z gruntem,
a stanowiących własność osób prawnych, fizycznych
i jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

12 czerwca 2008 r.			

3.06.2008 r.
Na ul. 3 Maja kierujący mercedesem mieszkaniec Skoczowa
najechał na zaparkowanego vw
golfa należącego do mieszkańca
Górek Wielkich.
4.06.2008 r.
Na ul. Grażyńskiego kierujący
fordem jechał zbyt szybko i zderzył się z renault talia kierowanym
przez mieszkankę Skoczowa.
6.06.2008 r.
Na ul. Brody kierujący samocho-

2.06.2008 r.
Jak co tydzień kontrolowano
osoby handlujące na targowisku
miejskim. Sprawdzano między
innymi posiadanie aktualnych
książeczek sanitarnych.
3.06.2008 r.
W trakcie prowadzenia kontroli
porządkowych w centrum miasta
sprawdzano posiadanie aktualnych
umów na wywóz śmieci oraz faktur dokumentujących wywóz.
5.06.2008 r.
Interweniowano przy ul. 9 Listopada odnośnie zakłócania porządku publicznego przez pijanego

CZWARTKi
ZE ZDROWIEM
Czytelnia Katolicka im.
Jerzego Nowaka zaprasza na
kolejne spotkanie z lekarzem
w ramach „Czwartków ze
Zdrowiem”, które odbędzie
się 19 czerwca o godz. 16. Lekarz Jacek Musiał, specjalista
chorób wewnętrznych, wygłosi prelekcję z cyklu „Zdrowie
a medycyna” na temat: palący
umierają młodziej.

dem dostawczym mieszkaniec
Ustronia w trakcie cofania uderzył
w peugeota należącego do mieszkanki Skoczowa.
7.06.2008 r.
Na ul. Lipowskiej kierujący vw
gofem mieszkaniec Skoczowa
wymuszał pierwszeństwo i zderzył
się z vw transporterem kierowanym przez mieszkańca Ustronia.
6/7.06.2008 r.
W restauracji obok rynku nieznany
sprawca celowo uszkodził drzwi
wejściowe powodując szkodę
o wartości 6000 zł.
(ar)
mężczyznę. Odwieziono go do
domu.
5.06.2008 r.
Wspólnie z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa przeprowadzono wizję
lokalną przy ul. Wojska Polskiego.
Sprawa dotyczyła nielegalnego
odprowadzania ścieków.
8.06.2008 r.
Zabezpieczenie kolizji drogowej
przy ul. Katowickiej.
(ar)

20.30

co piątek muzyka na żywo
13.06 - Boogie
& Kasia Skiba Band

Ciekawe aranżacje na wokal, instr.klawiszowe, kontrabas i perkusje.
Od jazzu do popu ...

20.06 - Jazz według
Pawła Pieca
27.06 -Koncert piosenek Agnieszki Osieckiej!

wesprzyj KOLONIE
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”
co roku organizuje letni wypoczynek dla wychowanków Ośrodka
Pracy z Dziećmi i Młodzieżą.
Podopieczni czekają na ten wyjazd cały rok, a po powrocie żyją
wspomnieniami kilka miesięcy. Większość tych dzieci, jeśli nie
pojedzie na kolonie organizowane przez Stowarzyszenie „Można
Inaczej”, przez wakacje w ogóle nie wyjedzie z Ustronia.
Na organizację kolonii w Ustroniu Morskim trwających 2 tygodnie, dla 40 dzieci, które znajdują się pod opieką Ośrodka potrzebne jest ok. 22.000 zł. W ciągu całego roku wychowawcy Ośrodka
wraz z wychowankami prowadzą zbiórki, z których zebrane
kwoty zostają przeznaczone na wakacje (np. akcje świąteczne
w sklepach Carrefour, Spar, itp.). Niestety zebrana dotychczas
suma pieniędzy jest niewystarczająca, dlatego Stowarzyszenie
apeluje: osoby, które chcą wesprzeć to przedsięwzięcie finansowo, mogą wpłacać pieniądze na konto: Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” ING Bank Śląski o/Ustroń
601050 1096 1000 0022 8974 3433.
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14.06.08 r. (sobota) – skwer Sanatorium „Równica”
godz. 14.00
				
godz. 14.30
				
				
				
				

Orkiestra dęta z Koprzywnicy z Mażoretkami
(Czechy – Czeladna)
Korowód – z udziałem zespołów artystycznych,
delegacji miast partnerskich, mieszkańców
i gości. Przejście od skweru przy sanatorium
„Równica” ulicami: Sanatoryjną, Szpitalną,
Grażyńskiego do Rynku

14.06.08 r. (sobota) – Rynek
godz. 15.00 UROCZYSTE ODDANIE RYNKU JAKO
				 SALONU MIASTA MIESZKAŃCOM
				 I GOŚCIOM USTRONIA. OTWARCIE SEZO				 NU UZDROWISKOWEGO- USTROŃ 2008
godz. 15.30 Koncert Inauguracyjny i Turniej Miast Partner
				 skich
DER „Równica” z Ustronia
I część Turnieju Miast Partnerskich
Disco Grupa z Pieszczan (Słowacja)
II część Turnieju Miast Partnerskich
Zespół Ludowy „Sedmikvitek” z Frenstatu (Czechy)
III część Turnieju Miast Partnerskich
Kwartet ze SzkołyMuzycznej Weiner Leo z Budapesztu 		
IV część Turnieju Miast Partnerskich
Grupa Hip-Hop z Pieszczan
Ogłoszenie wyników Turnieju Miast Partnerskich
Występ zespołu „Rita goes shopping” z Neukirchen-Vluyn
(Niemcy)
godz. 19.15 KABARET RAFAŁA KMITY
Dodatkowe atrakcje: szczudlarze, clowni, żonglerzy, mimowie,
mimowie , motocykliści, Teatr Ognia
15.06.2008r. (niedziela) – Amfiteatr
godz. 16.00 El „CZANTORIA”
godz. 16.45 Zespół coverowy repertuaru ABBY

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

13.06.08 r. (piątek) – Muzeum Ustrońskie
godz. 18.00 Wernisaż wystawy Eugeniusza Białasa
14.06.08 r. (sobota) – skwer Sanatorium „Równica”
godz. 12.00 „Sedmikvitek” z Frensztatu
15.06.08 r. (niedziela) – skwer Sanatorium „Równica”
godz.10.00		Grupa Disco i Hip-Hop z Pieszczan
				 (Słowacja). Rajd Nordic Walking
15.06.08 r. (niedziela) – Rynek
godz. 11.00		kwartet ze Szkoły Muzycznej Weiner Leo
				 z Budapesztu
15.06.08 r. (niedziela) – Galeria Wenus
godz. 12.00		zespół “Rita goes shopping” z Neukirchen				
Vluyn
Ponadto usługi gastronomiczne, pamiątki, stoiska promocyjne
sanatoriów i miasta.

parada w strojach

Drodzy ustroniacy. W najbliższą sobotę 14 czerwca o godzinie
15 urządzamy oficjalne otwarcie serca naszego miasta - rynku,
który przeszedł podczas ostatnich dwóch lat ogromną metamorfozę. Uroczystość ta będzie zarazem otwarciem sezonu uzdrowiskowego. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału
w tej ciekawej imprezie. Warto pamiętać, że Ustroń ma długoletnie tradycje kuracyjne i letniskowe, a zatem mile widziane będą
stroje sprzed kilkudziesięciu lat z epoki romantycznego szyku
i elegancji. Spójrzmy na dawne urokliwe widokówki obrazujące
gości i mieszkańców Ustronia. Czyż nie wzbudzają one tęsknoty
za czasami, które bezpowrotnie minęły? Stwórzmy więc choć
na chwilę aurę niegdysiejszego kurortu i letniska i przybądźmy
na odnowiony rynek w sukniach cieszyńskich – odświętnych
ubiorach naszych matek i starek lub w eleganckich kreacjach
dawnych kuracjuszek, zaś towarzyszący damom panowie niech
założą galaty i kamizol dawnego cieszyńskiego gazdy oraz nieodzowny kłobuk lub smoking, frak, melonik w zależności od
fantazji. Życzymy przemiłej zabawy. Burmistrz Miasta Ustroń
				
Ireneusz Szarzec

bikemaraton

angielski w praktyce

W sobotę 14 czerwca odbędzie się w Ustroniu Fuji Mio Bike
Maraton. Start ze stadionu Kuźni o godz. 11.00, a następnie
kolarze pojadą przez Zawodzie na Równicę, następnie na trzy
trasy w zależności od długości. Przed rokiem wystartowało
w tym maratonie 1150 uczestników. W tym frekwencja może być
wyższa, gdyż maraton zaliczany jest do Pucharu Polski PZKol.
W tym cyklu jest to jedyny maraton zaliczany do tej klasyfikacji.
W związku z maratonem na niektórych ulicach mogą nastąpić
utrudnienia w ruchu. Po starcie o godz. 11.00 kolarze będą jechali
ulicami Grażyńskiego w kierunku Zawodzia, a następnie Szpitalną
i Sanatoryjną. Od godz. 11.00 do 12.30 wyłączone zostaną z ruchu
ulice: Skalica. Turystyczna i Równica. Utrudnień do godz. 17
można się spodziewać na Źródlanej, Leśnej i Sportowej.

29 maja znów było odświętnie w Szkole Podstawowej nr 6
w Ustroniu. Wszystko za sprawą specjalnego gościa z Portugalii.
Jose Francisco Schnella, który opowiadał o Afryce. Fotografie,
prezentacja multimedialna, flagi i mapy ułatwiły zrozumienie
zwyczajów, a także problemów z jakimi borykają się Afrykańczycy. A co najważniejsze, uczniowie klas piątych i szóstych,
w praktyce mogli wykorzystać i sprawdzić swoje umiejętności
językowe. Uczniowie z szóstki wspólnymi siłami i z niewielką pomocą Lucyny Raszki (nauczycielki języka angielskiego
i organizatorki całego przedsięwzięcia) świetnie sobie poradzili
z ich zrozumieniem. Zgodnie z polską tradycją nie mogło zabraknąć suto zastawionego stołu. W trakcie poczęstunku uczniowie
mogli „podszlifować” swój język, rozmawiając z gościem zza
wielu granic.
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Zdaniem
Burmistrza

O Euro 2008 mówi burmistrz Ireneusz
Szarzec.

*

Wspólna modlitwa.  

Fot. W. Suchta           

onkologiczny  
rosomak

30 maja na Zawodziu odbyło się uroczyste otwarcie ustrońskiego Centrum
Rehabilitacji Onkologicznej i Limfologii
„Rosomak”. Obecnie jest to piramida
należąca do Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” przystosowana kosztem
ponad sześciu milionów złotych na kolejną placówkę leczniczo-rehabilitacyjną
w naszym mieście.
Gości witał prezes PU „Ustroń” Grzegorz Dziewior. Z okazji otwarcia nowej
placówki przyjechali przedstawiciele parlamentu, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, wielu instytucji
współpracujących z Przedsiębiorstwem
Uzdrowiskowym, byli sąsiedzi z Ustronia,
a wśród nich przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Malina i dyrektor Szpitala Reumatologicznego Ryszard Wąsik.
Poświęcenia i błogosławieństwa udzielili ks. bp Janusz Zimniak i ks. proboszcz
Piotr Wowry. W uroczystości uczestniczył
też proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla
na Zawodziu ks. Tadeusz Serwotka.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:
senator Rafał Muchacki, reprezentująca
Ministerstwo Skarbu Krystyna Futyma,
dyrektor śląskiego NFZ Zygmunt Klosa,
starosta Czesław Gluza, burmistrz Ireneusz Szarzec, prezes G. Dziewior.
Po uroczystym otwarciu odbyła się sesja poświęcona onkologii, podczas której
swe referaty zaprezentowali naukowcy
z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii
Skłodowskiej-Curie.
Centrum Rehabilitacji Onkologicznej
i Limfologii „Rosomak” jest pierwszym
ośrodkiem w Polsce z kompleksową ofertą
rehabilitacyjną dla osób po przebytej chorobie nowotworowej. W centrum znajdują
się dwa oddziały: rehabilitacyjny dla kobiet po chorobie nowotworowej narządów
płciowych i sanatoryjny dla innych pacjentów po chorobie nowotworowej. Leczenie
trwać będzie od 21-28 dni, pacjenci mieszkać będą w pokojach dwuosobowych.
W sumie w Centrum jest 150 miejsc.
Wojsław Suchta

Starosta, burmistrz i senator przecinają wstęgę.
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Fot. W. Suchta

*

*

Miniony weekend i najbliższe dni
to czas Euro 2008. Mecze w Austrii
i Szwajcarii z udziałem polskiej drużyny
to temat elektryzujący i rozbudzający
namiętności Polaków. W Ustroniu mieszkańcy, kuracjusze i goście na pewno
też bardzo przeżywają pierwszy udział
naszej drużyny narodowej w Mistrzostwach Europy. Od lat największe emocje
budzą zmagania reprezentacji Polski
z reprezentacją Niemiec, której jeszcze
nigdy nie pokonaliśmy. Niestety ostatni weekend pokazał, że złej passy nie
udało się przełamać. Jednak obserwując reakcje wielu osób, ciągle jesteśmy
przesiąknięci nadzieją, że nasza drużyna
rozgrywki grupowe zakończy sukcesem
i zagra w fazie pucharowej mistrzostw.
Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom
kibiców futbolu i mając możliwość testowania różnych urządzeń na rynku,
postanowiliśmy zorganizować możliwość
oglądania meczów polskiej drużyny na
telebimie ustawionym właśnie na ustrońskim rynku. Po raz pierwszy na rynku
miała miejsce tego typu impreza. Już samo
zorganizowanie telebimu było dość dużym
wyzwaniem z uwagi na to, że zainteresowanych podobnym sprzętem w okresie
Euro 2008 było wielu i praktycznie do
ostatniej chwili ważyły sie losy wspólnego
oglądania meczów na rynku. Udało się
i z możliwości obejrzenia meczu Polska
- Niemcy w dużej grupie kibiców skorzystało wielu gości i mieszkańców naszego
miasta. Pogoda w niedzielę też mogła
niepokoić, ale w końcu i ona dopisała,
czego niestety nie możemy powiedzieć
o wyniku spotkania Polska - Niemcy.
Moim zdaniem pomysł zainstalowania
telebimu na rynku należy zaliczyć do
udanych. To jeden ze sposobów wykorzystania rynku do zorganizowania chociażby
takiej imprezy, co wcześniej nie było
możliwe z uwagi na ruch samochodowy.
Teraz wypada jedynie zaprosić wszystkich
na rynek na następne mecze grupowe
naszych piłkarzy. Myślę, że frekwencja
będzie jeszcze większa, emocje bardziej
pozytywne, a wszystko dla Polaków zakończy się dobrze.
Niestety i nasze ustrońskie drużyny
ostatniego weekendu też nie mogą zaliczyć
do udanych. Tak drużyna Nierodzimia, jak
i Kuźni, dość wysoko przegrały. Wierzę
jednak w to, że tak jak reprezentacja Polski
ma jeszcze szanse zaistnieć na boiskach
Euro 2008, tak nasze drużyny wyciągną
ze swych porażek odpowiednie wnioski
i następne mecze będą bardziej pomyślne.
Obecny sezon rozgrywek zbliża się już do
końca, ale wiem, że w następnym nasze
drużyny stać na dobrą grę, ku satysfakcji
swych kibiców. 		
Notował: (ws)
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W kręgu miłośników
książki
W czasach PRL corocznie w maju obchodzono ogólnopolskie Dni
Oświaty, Książki i Prasy, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem. W każdym mieście organizowano kiermasze, a stoiska były
zaopatrzone w literaturę piękną i popularnonaukową. Często zapraszano pisarzy, którzy podpisywali zainteresowanym swoje prace.
Oto co na temat tych obchodów w naszym mieście pisał „Głos
Ziemi Cieszyńskiej” (nr 22 z 1967 r., s. 1): „Prawie 9 godzin
trwał w Ustroniu kiermasz książki i prasy, jaki w ub. niedzielę,
dnia 20 maja, zorganizował tamtejszy oddział PUPiK „Ruch”.
Ustroński kiermasz należał do najbardziej udanych imprez, jakie na naszym terenie urządzono z okazji Dni Oświaty, Książki
i Prasy. Miejscowa placówka ZURiT zainstalowała na jednym
ze stoisk odbiornik telewizyjny, dzięki czemu licznie przybyli
klienci kiermaszu mogli bez przeszkód oglądać atrakcyjny
w ubiegłą niedzielę program TV. W sumie sprzedano 4.300
książek, a jedna z maturzystek nabyła nawet 7 tytułów wydanych
przez Jana Baranowicza, Jerzego Gałuszkę oraz Henryka Jasiczka,
którzy podpisywali swoje dzieła na kiermaszu.
Z wielkim uznaniem mówili mieszkańcy Ustronia o udanej
imprezie, dzięki której zaproszono tu m.in. Henryka Jasiczka na
dwa wieczory autorskie. Słowa uznania należą się pracownikom
ustrońskiego oddziału „Ruch” za wielki wysiłek i staranne przygotowanie imprezy”.

Tajemniczy  Synaj

Jakiś czas temu odbyła się w Muzeum Ustrońskim prelekcja
znanego w Ustroniu podróżnika Jana Tomicy. Zdecydował się on
po raz kolejny wyjechać na Bliski Wschód, by wyjaśnić tajemnicę zwiazaną z górą Synaj. Dokładnie rok temu poraz pierwszy
Jan Tomica znalazł się na Synaju. Dwa miesiące po przyjeździe
podzielił się wrażeniami z tej wyprawy na spotkaniu w Klubie
Propopzycji. Swój wykład nazwał „Tajemniczy Synaj”.
- Wtedy ja ten Synaj, który jest takim pomostem pomiędzy Afryką
i Azją, gdzie ludy krążyły w te i we wte, jakoś omijałem, bo tu
niebyło żadnych pozostałości starożytnych cywilizacji. Tam jest
tylko jedna świątynia, która w nowym państwie egipskim została
zamknięta - mówił J. Tomica.
Jest to dosyć interesująca świątynia, więc postanowił ją zobaczyć. Najważniejsza sprawa, która go pchnęła na ten Synaj,to
była informacja zawarta w jednej książce. Zawierała ona historię
Eksodusu, ale w zupełnie innym pojęciu niż my ją znamy, że
Mojżesz z Izraelitami uciekł przez Synaj do Góry Mojżesza, i tam
dostał 10 przykazań. Autorzy tej książki zakwestionowali trasę
ucieczki Mojżesza. Jeżeli w Księdze Wyjścia pisze, że stały tam
ściany wody, to trudno przyjąć, że płytka zatoka może być tym
o czym w Biblii mowa. Druga rzecz, która zastanowiła pisarzy
to fakt, że Synaj był wtedy egipski, czyli Mojżesz tak naprawdę
nie mógł nigdzie uciec, bo to tak, jakby uciekł z z Egiptu do
Egiptu. Ci panowie opracowali zupełnie inną trasę ucieczki
Mojżesza. Wynika z niej, że właściwa góra Synaj znajduje się
w Arabii Saudyjskiej. J. Tomica stwierdził, że to warto sprawdzić
i postanowił pojechać w te rejony. Na przełomie marca i kwietnia
pojechał tam po raz drugi. Podróżnik jak zwykle zaprezentował
ciekawe zdjęcia ze swojej wyprawy. Oprócz zagadek, pytań
postawionych w książce, interesowała go także relacja człowiek
– pustynia, a mianowicie jak to się dzieje, że jedne rejony pustyni
są zagospodarowane przez człowieka, a inne nie. Okazało się,
że jest to jak najbardziej uzasadnione, że ta trasa mogła tamtędy
prowadzić. Trudno jedynie wyjaśnić przejście Izraelitów przez
wodę. Ciekawe, nierozwiązane zagadki, piękne zdjęcia, ciekawostki, niebezpieczne przygody, to stałe elementy opowieści
podróżniczych J. Tomicy. Tak też było i tym razem. Słuchacze
wraz z prelegentem żywo przeżywali przygody, dywagowali nad
tajemniczymi zagadkami.
Anna Rokosz

Gazeta Ustrońska 	

W powyższym artykule został wymieniony jedynie oddział
„Ruchu”, tymczasem corocznie w tej akcji bardzo aktywnie
uczestniczyły ustrońskie biblioteki: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły, którą kierowała Janina Guzkiewicz
i Biblioteka Zakładowa Kuźni Ustroń, prowadzona przez Halinę
Kojma. Organizowały one wspólnie tematyczne wystawy książek
w Zakładowym Domu Kultury „Kuźnik” oraz liczne spotkania
z pisarzami. Obie długoletnie kierowniczki tych instytucji opisały
swą działalność we „Wspomnieniach ustroniaków”. W Muzeum
Ustrońskim znajduje się sporo dowodów aktywności miejscowych książnic, dzięki Marianowi Żyromskiego, który skrzętnie
gromadził zaproszenia i plakaty z imprez kulturalnych, a potem
przekazał je do tej placówki.
W 1970 r. Dni Oświaty, Książki i Prasy połączono z obchodami
25 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem, co trwało niemal przez
miesiąc od 3 do 28 maja. Jako imprezy towarzyszące urządzano
występy gwiazd estrady. W tym czasie w Ustroniu urządzono
recitale Jaremy Stępowskiego i Aliny Janowskiej, występ „Skaldów” oraz wystawę grafik Pawła Stellera i akwarel Franciszka
Jaworskiego.
W maju corocznie organizowano także Dzień Działacza Kultury
dla pracowników i działaczy społecznych w Ustroniu, natomiast
w 1970 r. w Międzyorganizacyjnym Powiatowym Domu Kultury
w Jaszowcu miało miejsce podobne spotkanie dla wszystkich
związanych z kulturą w całym powiecie cieszyńskim, o czym
informował również „Głos Ziemi Cieszyńskiej” ( nr 21 z 1970
r.). Tradycyjnie zapewniono program artystyczny, w którym
wystąpił ustroński zespół „Czantoryjki”, a długoletni działacze
otrzymali nagrody.
Zainteresowanych kulturą naszego miasta odsyłamy do drugiego tomu monografii Ustronia, który jest jeszcze do nabycia
w Muzeum Ustrońskim w cenie 50 zł.
Co lubią dzieci?
Słońce - gdy świeci (…)
Każdą pogodę
z upałem, chłodem,
o każdej porze…
Byle na dworze!

Festyn 
JEDYNKI
Takie mogłoby być motto kolejnego w Jedynce szkolnego
festynu. Odbył się on w najgorętszym dniu maja – w sobotę
31.VI.2008 roku. Naszym uczniom nie przeszkadzał w zabawie
ani upał, ani skwar. Z radością zaprezentowali zgromadzonym
rodzicom i ich znajomym tańce, piosenki, pokazy akrobatyczne
a także parodie kabaretowe z Josinem z Bazin na czele w wykonaniu Dawida z klasy VIa. Później i mali, i duzi uczestnicy
brali udział w zmaganiach sportowych – rzutach beretem do
ruchomego celu, skokach i biegach z przeszkodami, skokach
na skakankach, a wszystko po to, by zwiększyć swoje szanse
w losowaniu nagrody – niespodzianki. W tym roku sponsorowali
ją Państwo Agata i Leszek Tomicowie i sklep rowerowy przy ulicy
Daszyńskiego. Szczęśliwym zwycięzcą został Marcin Pękała
z klasy Va. Ponadto wszystkie dzieci otrzymały ufundowane
z okazji Dnia Dziecka przez Radę Rodziców słodycze.
Zabawom dzieci towarzyszyła loteria fantowa – jak zwykle
ciesząca się ogromnym powodzeniem a także doskonałe jedzenie
przygotowane przez szkolną kuchnię i rodziców. Mimo upału
wszyscy skusili się na bigos – jak co roku hit Jedynki, a także
grilowane mięsa, kiełbaski i oczywiście wspaniałe ciasta upieczone przez mamy.
Jak co roku festyn wspomogli wodami mineralnymi państwo
Zuzanna i Michał Bożkowie z firmy „Ustronianka”. Pomagali nam
również: Hurtownia „Marko” M.Legierski, „Extra” Hurtownia
B.Kowala, piekarnia „Bethlehem” M.Poloczka, P.H.U.Beskid
– Frut 2 Import Export Z.Szczotka.
Serdecznie wszystkim dziękujemy!
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1
12 czerwca 2008 r.

W dolnym rzędzie od lewej; Jan Surowiec,Heniek Hałat,
Władek Kobiela, kier. szkoły i wychowawca klasy A Tadeusz
Bobkiewicz, Kazik Kostka, Adam Kamieniorz, Mietek Wójcik.

Spotkanie klasowe po 45 latach.                              
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I rząd: Monika Bukowczan,Wanda Jegierska (Oberc), Halina
Hałat, Halina Durczok, Hela Nytra, Malwina Rychert.
II rząd: Krysia Biernat (Raszka), Stanisława Mohaczy
(Kohutek),Ala Nierostek, Maria Macura (Brzozowska),Wanda
Myrmus (Filipiak),Wanda Krzywoń, Bronka Czyż (Dąbrowska).
III rząd (góra) Kazik Kawa, Roman Broda, Jadzia Odehnal
(Korcz), Janka Gazda, Zosia Szkaradnik, Andrzej Podżorski,Władek
Heczko. Nieobecny Marek Stefański.
Zdjęcie dostarczyli i opisali Jadwiga Korcz, Anna Smerczak
i Henryk Bujok.
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Uczniowie przyszli z transparentami.                                                                 Fot. A. Rokosz

konkurs  ekologiczny
W piątek, 30 maja w sali widowiskowej
MDK „Prażakówka”, odbyła się szósta edycja Konkursu Ekologicznego organizowanego przez Przedsiębiorstwo
Komunalne Spółka z o. o. w Ustroniu,
przy współudziale Wydziału Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Ustroniu, Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej oraz
Fundacji „Partnerstwo Dla Środowiska”.
Konkurs Ekologiczny dla szkół rozpoczął się w 2002 roku. Celem konkursu
było zwiększenie wiedzy ekologicznej
uczniów, wykształcenie nawyku segregacji
odpadów, zwiększenie ilości odpadów segregowanych oraz likwidowanie odpadów
komunalnych, odpadów niebezpiecznych,
baterii. Podczas tych sześciu edycji konkursu zostało zebranych około 250 ton
odpadów segregowanych oraz ponad 900
kilogramów baterii. Przedsiębiorstwo Komunalne wydało na nagrody ponad 30 000
zł, a wypłaciło za surowce wtórne około
25 000 zł. W tej edycji konkursu zwracano uwagę na konieczność oszczędzania
wody. Konkurs składał się z pięciu części.
Najpierw na plakat o segregacji odpadów,
potem zbiórka surowców wtórnych, trzecia część to zbiórka baterii, czwarta to
konkurs wiedzy o tematyce ekologicznej,
a piąta to konkurs na najlepszy transparent.
Trzy pierwsze części zostały rozstrzygnięte już wcześniej.
W grupie klas 1-3 I miejsce zajął Kamil Marchewka z SP-2, II miejsce zajęła
Aleksandra Kawecka z SP-2, III miejsce
zajęła Izabela Gomola SP-3. W grupie
klas 4-6 I miejsce zajęła Anna Macura
z SP-5, miejsce II zajęła Karolina Konkol
z SP-6, miejsce III zajęła Agnieszka Benek
z SP-6. Wśród gimnazjalistów najlepszy
plakat wykonała Wiktoria Czanerle z G-2,
druga była Katarzyna Dutka z G-2, trzecie
miejsce zajęła Paulina Prottung z G-2. Fundatorami nagród za konkurs na plakat były
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej. Wszystkie
te części konkursu składają się na program
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„Ekologia w szkołach”. Punkty zebrane
w poszczególnych częściach były zliczane
i decydowały o ogólnym, końcowym wyniku. Poszczególne szkoły również otrzymały
nagrody. Były też nagrody finansowe. Za
pierwsze miejsce szkoła otrzymała 1500 zł.,
za drugie - 1000 zł, a za trzecie – 500 zł. Ponadto szkoły otrzymały wynagrodzenie za
zbiórkę surowców wtórnych. Fundatorami
pozostałych nagród jest też UM w Ustroniu,
współorganizator konkursu. Konkurs tegoroczny poprowadził Jan Sztefek z Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ustroniu.
Na scenie zaprezentowano zwycięskie
prace plastyczne, których tematem było
oszczędzanie wody, a pod sceną przy
stole obradowało jury złożone z następujących osób: wiceburmistrz Ustronia
Jolanty Krajewskiej-Gojny, wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Ustroniu Marzeny Szczotki, przedstawiciela

Segregacja śmieci na czas.

Fundacji „Partnerstwo Dla Środowiska”
Jolanty Jakubek, przedstawiciela Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej, a zarazem
kierowniczki Oczyszczalni Ścieków w
Ustroniu Haliny Sikory, Karola Kubali
– plastyka. Przed stołem jury ustawiono
stoliki, przy których zasiadły drużyny
z poszczególnych szkół, by zmierzyć się
w konkursie wiedzy. Kapitanowie drużyn
wylosowali pytania i zaczęło się. Mimo,
że pytania były naprawdę trudne (np. jakie trzy odpady powstają na oczyszczalni
ścieków?) uczniowie radzili sobie znakomicie, a różnice w punktacji pomiędzy
poszczególnymi drużynami były nieduże.
Zasiadająca z tyłu publiczność, uczniowie
podstawówek i gimnazjów dopingowała
swoich kolegów, nagradzając dobre odpowiedzi gromkimi brawami i okrzykami. Po
konkursie wiedzy, drużyny ścigały się kto
szybciej prawidłowo posegreguje odpady,
czyli umieści je we właściwych workach,
następnie oceniano transparenty wykonane przez uczniów. Brano pod uwagę
między innymi to, czy transparent rzuca
się w oczy, czy zawiera czytelne i krótkie
hasło. W tym przypadku jury korzystało
z rad K. Kubali, znanego ustrońskiego
plastyka, który stwierdził, że w tym roku
poziom prac plastycznych jest wyższy, no
i uczniowie coraz lepiej rozumieją reguły,
jakimi się rządzi plakat czy transparent.
Po podliczeniu punktacji okazało się,
że pierwsze miejsce w konkursie zdobyła
SP-2, drugie - SP-1, trzecie- SP-3, czwarte
– G-2, piąte – SP-6, szóste – G-1. Drużyny
otrzymały sprzęt multimedialny ( Mp-3,
Mp-4). Zestawienie zebranych przez szkoły surowców wtórnych 2007 / 2008: SP-1
zebrała 7 037,50 kg surowców wtórnych
i 92,60 kg baterii, SP- 2 - 18 264,50 kg
surowców wtórnych i 124,70 kg baterii,
SP- 3 - 13 413,50 kg surowców wtórnych
i 19,00 kg baterii, SP- 6 - 3 956,50 kg surowców wtórnych i 23,00 kg baterii, G 1
- 2 361,00 kg surowców wtórnych i 17,00
kg baterii, G 2 - 5 268,50 kg surowców
wtórnych i 25,35 kg baterii. Ogółem zebrano 40 301,50 kg surowców wtórnych
i 301,65 kg baterii.
Anna Rokosz
					

Fot. A. Rokosz
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Przedszkolaki na scenie.             

                                                                Fot. W. Suchta

największy dochód

W sobotę 7 czerwca w ustrońskim amfiteatrze odbyła się kolejna edycja imprezy
„Dzieci – Dzieciom, Dzieci – Rodzicom”.
Imprezę zainaugurowały dzieci z Ośrodka
dla Dzieci Niepełnosprawnych w Nierodzimiu prezentując niezwykle zabawną
scenkę. Kilku prawdziwych dżentelmenów
ubranych w czarne garnitury i kapelusze
próbowało przy dźwiękach muzyki zdobyć
względy pięknej damy. Następnie Emilia
Czembor i Anna Hanus-Dyrda dokonały
otwarcia imprezy. E. Czembor podziękowała pracownikom MDK „Prażakówka„
za przygotowanie wszystkich zespołów,
podziękowała także prowadzącym zespoły, dzieciom z przedszkoli oraz z MDK,
rodzicom dzieci z Ośrodka w Nierodzimiu,
którzy zadbali o kawiarnię, pracownikom
Ośrodka, którzy przygotowali tę imprezę
technicznie, członkom Towarzystwa Opieki Nad Niepełnosprawnymi, którzy jak co
roku tą imprezą żyją i starają się ją zorganizować. Anna Hanus - Dyrda oficjalnie
otwarła imprezę. Życzyła wszystkim dużo
zadowolenia i miłego odbioru. Po amfiteatrze krążył Ustroniaczek, maskotka
naszego miasta. Dzieci mogły zrobić sobie
z nim zdjęcie. Wszyscy, którzy wybrali
się do amfiteatru, oprócz wrażeń artystycznych, mogli liczyć na niespodzianki.
W kawiarence z boku sceny można było
zjeść ciasto, a także wziąć udział w loterii fantowej, która zresztą cieszyła się
ogromnym powodzeniem, szczególnie
wśród dzieci, tych młodszych i tych starszych. Za los trzeba było zapłacić pięć
zł., ale wygrane niejednokrotnie były o
wiele cenniejsze. Nic jednak nie zastąpi
emocji, jakie towarzyszą losowaniu, nie
mówiąc o zaskoczeniu, kiedy, np. wygraną
w przypadku młodego chłopaka okazuje
się paczka pampersów. Pod sceną wystawione zostały prace dzieci z Ośrodka w
Nierodzimiu. Nieopodal kawiarenki swoje
stanowisko mieli klauni-malarze, którzy
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cierpliwie malowali buzie najmłodszych
w przeróżne, kolorowe wzory. Kolejka
chętnych do malowania była tak długa,
że nie wszystkie maluchy zdążyły ozdobić sobie buzie. Pod sceną znajdowała się
wystawa prac malarskich dzieci z Ośrodka
w Nierodzimiu. Na terenie amfiteatru
sprzedawano też lody. Jako pierwszy po
otwarciu imprezy na scenę wyszedł zespół
z Przedszkola nr 6, który zaprezentował
się w układzie tanecznym z kolorowymi
miotełkami. Chłopcy zatańczyli do piosenki „Crazy it’s my life”, a dziewczynki
w rytm polki „Trisz Trasz”. Wspólnie zatańczyli twista. Kolejnymi wykonawcami
byli uczniowie z SP-1, czyli zaprezentował
się z piosenkami zespół „Jedyneczki”. Ich
występ w amfiteatrze to nagroda – wyróżnienie, którą zdobyli w Miejskim Prze-

Prezentacja baletowa zespołu „Impuls”.

glądzie Zespołów Artystycznych w MDK
„Prażakówka”. „Jedyneczki” zaśpiewały
takie piosenki jak „Wiosna w ogródku”,
„Gdy czujesz życia rytm”, „Raz dwa trzy,
śpiewaj ty”. Na koncercie pokazał też swe
umiejętności taneczne zespół „Impuls”
z MDK „Prażakówka”. Zaraz potem na
scenę wbiegły dzieci z Przedszkola nr
1. Pięciolatkowie i sześciolatkowie zatańczyli bardzo pięknie, pokazując jak
należy perfekcyjnie przygotować scenę
do występu. Po nieco szalonym występie
przedszkolaków atmosferę uspokoił popis
solowy Artura Kukiełki, słuchacza Studia
Muzyki Rozrywkowej Władysława Wilczaka. Zaśpiewał on piosenkę „Kaptury”.
Po Arturze na scenie pojawiły się dzieci
z Przedszkola nr 2, zaprezentowały się
w utworze „Ciągle pada”. Kiedy przedszkolacy rozłożyli swoje parasolki, zrobiło
się niezwykle kolorowo, a kiedy zaczęły
one wirować w tańcu, to już nikt nie mógł
oderwać od nich oczu. Młodzieżowy
taniec nowoczesny to domena dziewcząt
z zespołu „Lejdis” działającego w MDK
„Prażakówka”, które zaprezentowały
przed publicznością w amfiteatrze swoje
najnowsze układy. Następnymi artystami
na scenie okazały się dzieci z przedszkola
„Chatka Puchatka”. Zaśpiewały angielską
piosenkę tańcząc jednocześnie z balonami.
Julia Suchocka to kolejna artystka śpiewająca. Na tej imprezie zaprezentowała
piosenkę pt. „Mała smutna królewna”. Zaraz po niej wystąpił zespół „Impuls”, tym
razem w pantomimie. „Będę bramkarzem”
to piosenka, która doskonale wpisuje się
w futbolowy klimat ostatnich dni. Zaśpiewał ją Artur Kukiełka, który po raz drugi
na tej imprezie stanął na deskach amfiteatru. Następnie publiczności po raz drugi
zaprezentował swoje umiejętności zespół
„Lejdis”. Po widowiskowym tańcu grupy
tanecznej na zakończenie koncertu na scenę wkroczył zespół wokalny „Polana”.
Organizatorzy mogą być zadowoleni,
gdyż dochód z imprezy wyniósł 6.730,50
zł. Jest to największy dochód w ostatnich
latach.
Anna Rokosz
					

Fot. A. Rokosz
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gimnazjale osiągnięcia
Gimnazjum nr 1

Dobiegający końca rok szkolny był dla uczniów Gimnazjum
nr 1 w Ustroniu bardzo udany. W różnych konkursach i zawodach
brało udział ponad 150 uczniów (połowa szkoły).
W konkursach przedmiotowych, które dla uczniów mają największe znaczenie ( tytuł laureata zwalnia z odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego i otwiera drogę do wybranej szkoły
ponadgimnazjalnej ), na etapie szkolnym uczestniczyło 59 osób.
Czternastu uczniów zakwalifikowało się do etapu rejonowego,
a sześciu do finału wojewódzkiego.
Największy sukces odniósł uczeń klasy 3b Mariusz Bielesz,
który w konkursie historycznym uzyskał tytuł laureata. Do konkursu został przygotowany przez panią Olgę Buczak. Pozostali
uczniowie uzyskali tytuł finalisty, a byli to :
Agnieszka Suchy z klasy 3c – konkurs języka polskiego , przygotowana przez panią Małgorzatę Wragę -Żdan; Agata Kawulok
z klasy 3a – konkurs matematyczny, przygotowana przez panią
Dorotę Gluzę; Klaudyna Piechocka z klasy 3d – konkurs historyczny, przygotowana przez panią Olgę Buczak; Iwona Chraścina
z klasy 3a – konkurs języka angielskiego, przygotowana przez
panią Monikę Gawlas; Karolina Makarewicz z klasy 3b – przygotowana przez panią Agnieszkę Kozik.
Jak co roku, uczniowie nasi startowali w ogólnopolskim konkursie przyrodniczym „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.
Tym razem drużyna w składzie : Jadwiga Sztwiorok, Krzysztof
Wójcicki, Natalie Magnuszewska i Jan Kulis zdobyła II miejsce w finale wojewódzkim. Do konkursu przygotowała drużynę
pani Jolanta Kamińska. Pani J. Kamińska przygotowywała także
uczniów do innych konkursów ekologicznych i przyrodniczych.
W wojewódzkim konkursie wiedzy ekologicznej uczeń Jan
Kulis zajął w finale IV miejsce, uczennica Katarzyna Groborz
w konkursie przyrodniczym zorganizowanym przez Zarząd LOP
w Bielsku-Białej zajęła II miejsce, Krzysztof Wójcicki – VI
miejsce, a Kinga Chmiel – VIII miejsce. Drużynowa zajęliśmy
I miejsce (uczestniczyli uczniowie z 23 szkół siedmiu powiatów
województwa śląskiego i małopolskiego) .
Uczniowie także starowali w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „EKOPLANETA”. Uczennice Katarzyna Groborz
i Klaudia Krzempek uzyskały wynik bardzo dobry.
W ogólnopolskim konkursie recytatorskim na szczeblu powiatowym II miejsce uzyskał uczeń klasy trzeciej Mariusz Bielesz.
Do konkursu przygotowywała Mariusza pani Bogusława Rożnowicz.
W konkursie recytatorskim poezji i prozy w języku
Shakespeare’a, uczennica klasy drugiej Justyna Warmuzińska
zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego. Uczennicę przygotowała do konkursu pani Monika Gawlas.
W powiatowym konkursie ortograficznym „Strumieńska Żaba”,
uczennica klasy trzeciej Agnieszka Suchy, przygotowana przez
panią Małgorzatę Wragę-Żdan, zajęła VII miejsce.
Również jak co roku uczniowie naszego gimnazjum startują
w konkursie matematycznym „Kangur” i konkursie języka angielskiego „FOX”.
Najlepsze wyniki w konkursie „Kangur” uzyskali : Sylwia Iwaniuk – wyróżnienie i 11 miejsce na 1100 startujących ( kategoria
Kadet ), Mirosław Ziółkowski – wyróżnienie
(kategoria Kadet), a także Jakub Malec – wyróżnienie (kategoria
Junior ). Sylwia Iwaniuk bardzo dobrze zaprezentowała się także
w innym konkursie matematycznym, „Alfik”, w którym zajęła
VII miejsce w województwie śląskim. Opiekę merytoryczną
sprawowała nad uczniami pani Dorota Gluza.
W konkursie „FOX” najlepsze wyniki ( wynik dobry ) uzyskali
: Adam Rabięcny i Jakub Długosz ( kategoria klasy pierwsze
i drugie gimnazjum ) i Iwona Chraścina ( kategoria klasy trzeci
gimnazjum). Do konkursu „FOX” uczniów przygotowywały
panie : Agnieszka Kozik i Monika Gawlas.
Po raz pierwszy uczniowie naszego gimnazjum brali udział
w międzynarodowych mistrzostwach Republiki Czeskiej
w pisaniu na komputerze (kategoria junior). Mistrzostwa odbyły
się w Karwinie, (w Zakladni Škola Delnicka). Uczestniczyło 52
uczniów z Czech, Austrii i Polski. Naszą szkołę reprezentowali
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uczniowie klasy pierwszej Ariel Podżorski i Jakub Długosz. Mimo
że podczas zawodów nasi reprezentanci po raz pierwszy zetknęli
się z programem komputerowym, który był używany podczas
mistrzostw (ZAV), zajęli bardzo dobre miejsca, w środku stawki.
Do zawodów przygotował ich pan Marek Walica.
W Międzynarodowym Ekumenicznym Konkursie Wiedzy
Religijnej „Jonasz” Anna Bożek i Magdalena Szeremet uzyskały tytuł laureata, a Aleksandra Bożek i Iwona Chraścina
tytuł finalisty. Opiekę merytoryczną nad uczestnikami konkursu
sprawowali katecheci Ilona Puchała oraz księża Piotr Wowry
i Marek Twardzik.
Dużymi sukcesami mogą w tym roku poszczycić się lekkoatleci. Drużyna lekkoatletyczna dziewcząt zdobyła mistrzostwo
powiatu, wygrała zawody rejonowe (międzypowiatowe) i zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego. Chłopcy w zawodach
powiatowych zajęli drugie miejsce, a w rejonowych – piąte.
W sztafetowych biegach przełajowych drużyna chłopców zdobyła
wicemistrzostwo powiatu.
W tradycyjnym Biegu Legionów nasi uczniowie zdobyli większość czołowych lokat, a drużynowo zajęliśmy I miejsce.
Historycznym wydarzeniem w życiu naszej szkoły było nadanie
naszemu Gimnazjum imienia profesora Jana Szczepańskiego.
Uroczystość nadania imienia szkole odbędzie się w dniu 11
października 2008 r.
Jak co roku, w naszym Gimnazjum odbywało się wiele ciekawych imprez. Niektóre imprezy, jak Konkurs Tańca Nowoczesnego ma już rangę konkursu międzyszkolnego, a konkurs
„The Best Jokes in English” – konkursu międzynarodowego.
W konkursie tym starowali uczniowie z Zakladni Škola Delnicka,
zaprzyjaźnionej szkoły z Karviny.
Odbył się także konkurs wiedzy o życiu, działalności i twórczości Profesora Jana Szczepańskiego, Patrona naszej szkoły.
Odbywały się rajdy, wycieczki, imprezy, dyskoteki. Dla uczniów i nauczycieli był to rok pełen wytężonej pracy i nauki,
a także wielu sukcesów.
Dyrekcja Gimnazjum nr 1 w Ustroniu

Gimnazjum nr 2
Mijający rok szkolny, podobnie jak ubiegłe, przyniósł wiele
sukcesów uczniom Gimnazjum nr 2 . Najwyższe wyróżnienie
zdobył zespół wokalny „Gama 2” prowadzony przez Janusza
Śliwkę i Katarzynę Siwiec – pierwsze miejsce w Wojewódzkim
Przeglądzie Zespołów Artystycznych. Inne artystyczne osiągnięcie to wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim dla Michała Madzi
pod opieką Anny Hanzlik w konkursie „Poezja i proza w języku
Shakespeare’a”. Uczennica Natalia Glajc zdobyła pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie gwarowym „Po naszymu po
obu stronach Olzy” pod opieką Moniki Rzeszótko.
W konkursie przedmiotowym z historii finalistką została Martyna Pokorska, która pracowała pod opieką Heleny Cebo.
W konkursie FOX najlepszy wynik w mieście w klasach
drugich uzyskała Sandra Szlajss. W konkursie matematycznym
„Kangur” Piotr Kubicius – pod opieką nauczycielki Magdaleny
Herzyk.
Konkurs z fizyki „Lwiątko” to najlepszy wynik Piotra Kubiciusa
- nauczyciel Katarzyna Szewieczek.
W Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym EKOPLANETA
Sara Borys pod opieką Edyty Knopek uzyskała bardzo dobry
wynik.
Pierwsze miejsce w konkursie powiatowym „Z głową w górach”
zdobyła Dorota Twardzik – nauczyciel Tomasz Targowski.
Kacper Kaczmarzyk został posłem na Sejm Dzieci i Młodzieży
pokonując w konkursie kilkuset kandydatów.
Dorota Twardzik została laureatką konkursu religijnego „Jonasz”- opiekun Marcin Konieczny.
Drużyna BRD w składzie Marek Jaworski, Daniel Długi
i Jakub Roblewski zdobyła mistrzostwo powiatu – opiekunowie
Sławomir Krakowczyk i Dorota Werszner-Krzywoń.
Siatkarki ze szkolnej drużyny pod opieką Zbigniewa Gruszczyka zajęły 3 miejsce w półfinale wojewódzkim.
Dyrekcja Gimnazjum nr 2 w Ustroniu
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Poseł K. Kaczmarzyk.

		

Fot. W. Suchta

piąty poseł

Kacper Kaczmarzyk, uczeń klasy 2e
Gimnazjum nr 2 w Ustroniu, jako jedyny przedstawiciel Śląska Cieszyńskiego
zasiadał 1 czerwca w ławie poselskiej
przy Wiejskiej w Warszawie. Został wyłoniony na podstawie pracy pisemnej,
którą przesłał do Śląskiego Kuratorium
Oświaty. Wszystkich tekstów było 839,
a nagrodzono 53 autorów.
Sejm Dzieci i Młodzieży to nieformalny polski parlament, w którym zasiadają
uczniowie gimnazjów i szkół średnich.
Po raz pierwszy został zwołany w1994
roku. Kadencja posłów trwa jeden rok,
a jedyna sesja w roku odbywa się 1 czerwca
w Dzień Dziecka. Sejm Dzieci i Młodzieży
składa się, tak jak Sejm RP, z 460 posłów.
Każde z 16 województw otrzymuje tyle
mandatów, ilu dorosłych posłów zasiada
w Sejmie z danego województwa. Obrady młodzieżowego sejmu odbywają się
w sali plenarnej.
Kacper jest już piątym posłem Sejmu
Dzieci i Młodziezy z Gimnazjum nr 2.
W tym roku obrady rozpoczęły się o godz.
10.00 i trwały 4,5 godziny. Wcześniej od
godz. 8 zwiedzano Sejm, który zdaniem
Kacpra nie jest aż tak okazały jak w telewizji. Młodzi parlamentarzyci obradowali,

a jednym z wniosków było odwołanie
minister edukacji. Po obradach posłów
ugoszczono pomidorową i schabowym.
Przyznanie mandatu odbywa się na podstawie konkursu literackiego. Kandydaci
na posłów piszą pracę na jeden z trzech
zadanych tematów, a laureatów wyłania
jury powołane przez kuratorium oświaty
z danego województwa. Kacper wybrał
trzeci temat – „Wystąpienie poselskie w
sprawie dla ciebie najważniejszej”. Pisał
na temat doboru lektur w gimnazjum. Poniżej praca Kacpra
* Kaczmarzyka.
* *
Chciałbym poruszyć sprawę poziomu
lektur szkolnych.
Jak wiadomo dzisiejsza młodzież nie
czyta nic. Ubolewają nad tym osoby publiczne, organizowane są akcje. Jesteśmy
nazywani komórkowym pokoleniem.
Internet i telewizja – nie wymagają
wysiłku intelektualnego. Obrazy, dźwięki
wszystko jest podane na tacy. Czytanie
wymaga wyobraźni, którą zastępują bajki,
seriale, gry komputerowe.
Jednak zamiast na nas narzekać, zainteresujcie nas książkami.
Małym, ale ważnym krokiem w tym
kierunku, byłoby czytanie przez uczniów

w  sprawie  mostu

W odpowiedzi na list do Redakcji Gazety Ustrońskiej „Zielony
Mosteczek” wyjaśniam:
most przy ulicy Partyzantów w Ustroniu zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, jakimi powinny
odpowiadać drogi publiczne oraz drogowe obiekty inżynierskie
DZ. U. NR 63 poz. 735 z dnia 30.05.2000 r.
Szerokość mostu wynika z faktu:
- zachowania normowych warunków widoczności na skrzyżowaniu – most znajduje się w obrębie skrzyżowania;
- dostosowania jej do szerokości pasa drogowego;
- włączenia na moście, ulicy Spacerowej do ulicy zbiorczej;
- przygotowania możliwości budowy ronda na skrzyżowaniu
drogi zbiorczej z ulicą Partyzantów;
- kąt skrzyżowania z potokiem 77 stopni.
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lektur szkolnych. Jak możemy z przyjemnością czytać „Pana Tadeusza”? Arcydzieło polskiej literatury? Prawda. Autorstwa
wieszcza narodowego? Fakt. Napisane
prawie 200 lat temu.
„Krzyżacy”, „Quo Vadis”, trylogia.
Henryk Sienkiewicz dostał Nobla. 100
lat temu.
Język tak różny od używanego współcześnie nie przemawia do nas.
Dlaczego ciągle żyjemy przeszłością?
Przeszłość to książkowe arcydzieła, nie
mogące jednak wygrać z teraźniejszością
– internetem, telewizją.
Teraz też pisane są książki. Jest „Wojna
polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną”
Doroty Masłowskiej. Jest „Lubiewo”
Michała Witkowskiego. Jest Pilch. Jest
Dehnel. Jest Sapkowski.
Pierwsze wulgarne, drugie o gejach,
Pilch to alkoholik, Sapkowski pisze fantasy?
Teraz młodzież dojrzewa szybciej niż
100 lat temu. Seks, alkohol, wulgaryzmy
w książkach, nie gorszą, ani nie degenerują nastolatków. A fantasy? Gatunek
powszechnie przez polonistów nie lubiany.
Zbyt nierealny? Baśniowy? Może, jednak
nie jesteśmy dorośli.
Ciągle są w nas dzieci. Gatunek, więc
dla na odpowiedni i w Polsce bardzo
rozwinięty. Jest Dukaj, Huberath, Feliks
W. Kres, Brzezińska, Białołęcka. I wyżej
wymieniony Sapkowski.
Wymieniam polskie lektury, ale dlaczego nie możemy czytać Vonneguta
– jego książki uczą szacunku do życia,
pacyfizmu. Hellera – który jest po prostu
ciekawy.
Autorzy, książki wyżej wymienione,
zainteresowały mnie – nastolatka. Przy
odpowiednim dawkowaniu zainteresują
każdego. Może młodzież nie czytająca
książek, po lekturze „Miasta Utrapienia”, „Paragrafu 22”, „Lubiewa”, „Lali”,
„Sagi o wiedźminie”, „Rzeźni numer
5”, „Kociej Kołyski” sięgnie po inne
książki tych autorów, już indywidualnie,
w księgarniach. Bo wreszcie przeczytają
coś napisanego ich językiem. Po wyjściu
ze szkoły, będą znać autorów felietonów,
recenzowane książki, więcej zostanie
pisarzami i dziennikarzami. Poziom kultury w Polsce już w drugim pokoleniu
znacząco wzrośnie.
Nie należy żyć wielką przeszłością,
lepiej martwić się o przyszłość.

Światło mostu dostosowano również do aktualnie obowiązujących ww. warunków technicznych i wynika ono z przeprowadzonych obliczeń hydrologicznych potwierdzonych uzyskanym pozwoleniem wodno – prawnym. Projektowanie nowych
obiektów nie odbywa się w oparciu o parametry już istniejących
w sąsiedztwie.
Zbyt mały przekrój potoku Bładniczka spowodował w ostatnich
latach kilkakrotne podtopienie domów zlokalizowanych na lewym
brzegu poniżej nowego mostu.
Warto również wspomnieć, że pierwszy projekt tego mostu
powstał w 1993 roku, przy okazji opracowania projektu technicznego drogi zbiorczej. Dokumentacja była zlecona przez autora
listu ówczesnego burmistrza miasta. Szerokość zaprojektowanego
wówczas obiektu wyniosła również dokładnie 24 metry.
Naczelnik Wydziału
Architektury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami
Andrzej Siemiński
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Przemarsz przez Cieszyn.

					

Fot. H. Cieślar

szabla kilińskiego

17 maja w Cieszynie obchodzono uroczyście stulecie Cechu Rzemieślników
i Przedsiębiorców. Było wiele ustrońskich
akcentów.
Uroczystość rozpoczęła się mszą w kościele św. Marii Magdaleny. Starszy cechu
Józef Waszek dziękował za przewodniczenie i wygłoszenie Słowa Bożego biskupowi diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła
katolickiego ks. Tadeuszowi Rakoczemu,
za słowo skierowane do uczestników
biskupowi diecezji cieszyńskiej Kościoła
ewangelicko-augsburskiego ks. Pawłowi
Anweilerowi, a także dziękował innym
duchownym: ks. proboszczowi Henrykowi
Satławie, katolickiemu duszpasterzowi
rzemieślników diecezji ks. Krzysztofowi
Klajmonowi, ks. Grzegorzowi Brudnemu z parafii ewangelickiej oraz swemu

proboszczowi z Ustronia Zawodzia ks.
Tadeuszowi Serwotce. J. Waszek witał
także posła Tadeusza Kopcia, starostę Czesława Gluzę, prezesa Związku Rzemiosł
Polskich Jerzego Bartnika, prezesa Izby
Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości Jana Klimka, prezesa Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Wiesława Handzlika, delegacje z gmin powiatu cieszyńskiego, poczty sztandarowe.
Na święto cieszyńskiego cechu przybyła
też delegacja z zaprzyjaźnionego cechu
z Pucka. Ustroń reprezentowali burmistrz
Ireneusz Szarzec i przewodniczący Rady
Miasta Stanisław Malina.
Po mszy udano się pochodem z orkiestrą
przez cieszyński rynek do Teatru im. Mickiewicza. Wyglądało to efektownie, gdyż
starszyzna cechowa wystąpiła w swych

P. Molin otrzymuje Szable Jana Kilińskiego z rąk J. Bartnika.
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togach. W teatrze nastąpiła oficjalne część
uroczystości, którą otworzył J. Waszek,
a następnie prowadziła Danuta Koenig.
Najwyższe odznaczenie Związku Rzemiosł
Polskich, czyli Szablę Jana Kilińskiego,
otrzymał z rąk J. Bartnika ustroniak Paweł Molin. Odznaczony był wielokrotnie
członkiem zarządu a w latach 1993-2001
starszym cechu. Obecnie jest najstarszym
członkiem cieszyńskiego cechu. P. Molin
prowadził przez lata zakład elektryczny
w Ustroniu. Obecnie jest podstarszym
cechu, czyli zastępcą starszego cechu.
Ponadto wyróżniono członków cechu
mieszkańców Ustronia: Złotym Medalem
im. Jana Kilińskiego Józefa Waszka kominiarza, Srebrnym Medalem Stefana
Macurę - elektryka samochodowego, Romana Pawłowskiego - elektryka, Urszulę
Janotę - fryzjerkę.
Gratulacje z okazji jubileuszu składały
cechy skupione z Izbie Rzemieślniczej
w Bielsku Białej, władze samorządowe
gmin powiatu cieszyńskiego, starostwa. Po
części oficjalnej wystąpiła ustrońska Dziecięca Estrada Regionalna „Równica”.
- Na dzień dzisiejszy cech liczy 267
członków. Szkolimy 670 uczniów - mówi
J. Waszek. - Aby zostać członkiem cechu
trzeba prowadzić działalność gospodarczą.
Z samego Ustronia jest około 50 członków.
Przynależność do cechu to przede wszystkim obrona rzemieślników przed nieuczciwą konkurencją, wspólna walka o przepisy
korzystne dla rzemiosła. Funkcję starszego
cechu pełnię społecznie, a jest to absorbujące. Przynajmniej trzy razy w tygodniu
trzeba się udać do Cieszyna załatwiać
bieżące sprawy. W cechu zatrudniony jest
kierownik i dwie panie na pełnych etatach,
jest specjalista BHP, prawnik. Prowadzimy
szkolenia BHP, pedagogiczne. Jesteśmy
największym cechem należącym do Izby
Rzemieślniczej w Bielsku-Białej.
Z okazji 100-lecia powstania cechu ukazała się książka autorstwa Karola Kajzera
i Bogusława Francusa „Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Cieszynie”.
Z publikacji tej możemy się dowiedzieć,
że w 1908 r. założony został w Cieszynie
Cech Rzemiosł Różnych. Jednak cieszyńskie tradycje cechowe sięgają XIV w.
W książce czytamy:
Najstarsze zachowane statuty cechowe
pochodzą z XV wieku, a najwięcej powstało ich w wieku XVI. O cechach mowa jest
w przywileju księcia Bolka I z 1416 r. ustanawiającym prawa i obowiązki rzemieślników, który podporządkowuje organizacje
cechowe radzie miejskiej. (...) W 1481
roku rada miejska w Cieszynie wydała
zezwolenie dwom piekarzom na „wyłączne
dostarczanie wyrobów miastu i okolicy”
pod warunkiem, że wstąpia do istniejącego cechu piekarzy. (...) Do najstarszych
należały cechy głównie branży spożywczej
- piekarski, masarski, oraz odziezowej tkacki, sukienniczy, szewski. Organizacje
cechowe tworzyli w Cieszynie również
krawcy, kożusznicy, bednarze, ślusarze,
kowale, garncarze a także drobni kupcy,
czyli kramarze. (...) Do końca XVI wieku
w Cieszynie przywileje i statuty cechowe
otrzymało 11 organizacji cechowych różnych zawodów.
Wojsław Suchta
12 czerwca 2008 r.

GALERIA 
POD JODŁĄ
w Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”

Mecz Polska - Niemcy na rynku.

Fot. H. Cieślar

dopingowanie   
na  rynku
Wszyscy żyjemy Mistrzostwami Europy
w piłce nożnej Euro 2008. Po raz pierwszy
przy okazji takiej imprezy widać tyle samochodów przystrojonych flagami narodowymi. Miejsca w lokalach na mecze naszej
drużyny dawno zostały zarezerwowane.
Każdy wywiad w telewizji zaczyna się od
typowania wyniku kolejnego spotkania.
Rozmowy prywatne też często zahaczają
o problemy piłkarskie, teraz po porażce
z Niemcami są jednak mniej euforyczne,
w myśli wkrada się sceptycyzm. Optymistów jednak nie brakuje.

Po raz pierwszy na ustrońskim rynku
wystawiono telebim. Jak widać na zdjęciu, było sporo chętnych do wspólnego
przeżywania pierwszego w historii meczu
Polaków na Mistrzostwach Europy. Część
kibiców przyszła na rynek z koniecznymi
w takich przypadkach akcesoriami, oczywiście w barwach narodowych. Zapowiadała
się świetna zabawa pod jednym wszakże
warunkiem – Polacy będą strzelać, a nie
tracić gole. Jak było, wszyscy wiedzą.
Telebim na rynku będzie także podczas
kolejnych spotkań naszej reprezentacji.

kamień na trasie

Na piątym miejscu ukończył rozgrywany
w okolicach Mikołajek 65. Rajd Polski
kierowca z Ustronia Kajetan Kajetanowicz
z pilotem Maciejem Wisławskim. Na jedenastym miejscu uplasował się Łukasz
Sztuka. Zwyciężył Michał Bębenek jadący
z bratem Grzegorzem. K. Kajetanowicz
miał na jednym z odcinków nieprzyjemną

przygodę. Nie wiadomo skąd na trasie
znalazł się półmetrowej wysokości kamień,
o który jego samochód się otarł, a mogło się
skończyć gorzej. W klasyfikacji Mistrzostw
Polski prowadzi nadal Francuz Bouffier
– 30 pkt., drugi jest Kajetanowicz – 25 pkt.
Następną eliminacją Mistrzostw Polski, będzie 3-5 lipca Rajd Subaru w Krakowie.

po  szkolnym strajku

27 maja 2008 roku odbył się ogólnopolski
strajk pracowników oświaty zorganizowany
przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Pracownicy oświaty protestowali przeciw
pogarszającym się warunkom pracy i płacy, nieprzemyślanym reformom w oświacie,
ignorowaniu opinii środowiska nauczycielskiego oraz braku jakiegokolwiek dialogu
z przedstawicielami oświatowych organizacji
związkowych. Jednym z istotnych postulatów
strajku było utrzymanie dotychczasowych
praw emerytalnych nauczycieli. Domagamy
się także zwiększenia nakładów na oświatę
z budżetu państwa.
W Ustroniu w strajku wzięło udział dziesięć
z czternastu placówek oświatowych (SP-1, SP2, SP-3, SP-5, SP-6, G-2, P-le 2, P-le 5, P-le
7). Ponieważ we wszystkich placówkach do
12 czerwca 2008 r.			

Haft to sposób zdobienia tkanin, filcu
lub skóry, wykonywany ręcznie – niekiedy za pomocą krosienek, od połowy XVIII wieku również przy użyciu
tamborka. Mamy cztery rodzaje haftu
: płaski, wypukły, ażurowy, nakładany
(aplikacje). Początki hafciarstwa sięgają starożytności, w Europie Zachodniej
i w Polsce jest znany od wczesnego
średniowiecza. Natomiast richelieu jest
rodzajem haftu o wzorze ażurowym,
wycinanym z tła tkaniny, wypełnionym
słupkami lub pajączkami, znany od początku XIX wieku i stosowany do dziś.
Aktualna wystawa pn. „Haft richelieu
Ewy Bąk z ustrońskiego Manhatanu”
prezentuje kolekcję serwet, bieżników
i obrusów jakże oryginalną pod względem wzorów i kształtów. Aż trudno uwierzyć, że stworzyła je jedna osoba. Śnieżnobiałe, usztywnione, ażurowe serwety
z daleka robią wrażenie pysznych kremowych ornamentów tortowych wykonanych przez artystę cukiernika. Z bliska
widzimy, iż jest to piękny haft wykonany
ręcznie igłą bardzo ścisłym ściegiem
– „nitka po nitce”. A wszystko zaczęło się
od maleńkiej, okrągłej serwetki, którą autorka dostała w podarunku od przyjaciółki
na 40. Urodziny. Oczarowana solenizantka
postanowiła sama spróbować swoich sił.
Z czasem Pani Ewa zaczęła komponować
własne unikalne wzory. Teraz serwety
zdobią nie tylko jej mieszkanie, ale także
domy jej rodziny i przyjaciół, nie tylko
w Polsce, także za Oceanem w Ameryce.
Czym jest dla niej haft? Oderwaniem się
od szarej codzienności, ukochanym hobby, świetnym pomysłem na relaks. Haft
to sztuka, która pozwala autorce pokazać
kawałek swojej romantycznej artystycznej
duszy.
Wszystkim zainteresowanym paniom
proponujemy jesienią „spotkania przy igle”
z panią Ewą Bąk, na których można będzie
poznać tajniki powstawania tych, jakże
pięknych haftowanych cacek.
(im)

strajku przystąpiła większość pracowników,
zajęcia dydaktyczne nie odbywały się. Nielicznym uczniom, którzy w tym dniu przyszli
do szkoły, dyrektorzy zapewnili opiekę.
W imieniu Zarządu Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Ustroniu oraz
wszystkich pracowników biorących udział
w strajku, pragnę serdecznie podziękować
rodzicom naszych uczniów i wychowanków
za wyrozumiałość i jednocześnie przeprosić
za ewentualne kłopoty związane ze strajkiem.
Mamy nadzieję, że ten protest będzie miał
odzwierciedlenie w realnej poprawie stanu
polskiej oświaty, na czym skorzysta całe społeczeństwo.
Z poważaniem Prezes Zarządu Oddziału
ZNP w Ustroniu
Ewa Lankocz
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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”:

- „Haft richelieu Ewy Bąk z ustrońskiego Manhatanu” od 6.06 - 30.06
- Espozycja „Drewniane ptaki” autorstwa Krzysztofa Czadera
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.

Gazeta Ustrońska 14

Patrz ogłoszenie drobne na str. 18.

Fot. W. Suchta
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Witejcie ludeczkowie

  
wędkowanie

31 maja z okazji Dnia Dziecka odbyły się zawody wędkarskie
na stawach w Hermanicach, zorganizowane przez Towarzystwo
Wędkarskie „Ustroń” pod patronatem Urzędu Miasta Ustroń.
Rywalizowano w grupach wiekowych 5-10 lat i 11-15 lat.
Najlepszymi w młodszej grupie byli:. Krzysztof Kotela, Patryk
Burawa, Agnieszka Chrapek, Roman Gazda, Iza Klein, Janusz
Kubica. W starszej grupie zwyciężyli: Daniel Husar, Szymon
Krzak, Kamil Nowakowski, Adam Bujok, Rafał Białek, Damian
Traczyk. Najlepsi dostali puchary i dyplomy, które wręczał prezes
Towarzystwa Tadeusz Podżorski i wiceprezes Stanisław Jancz.
Dzięki sponsorom każdy uczestnik zawodów otrzymał nagrodę.
Dzieci zjadły parówki, dostały soczki, słodycze i czekolady. Na
kibiców czekał bufet, w którym serwowano grochówkę, kiełbasę
z grilla i kapustę po góralsku. Każde dziecko otrzymało w trakcie
zawodów zdjęcie z łowiska.
Zawody sponsorowali: Urząd Miasta, Hurtownia Wędkarska
„Robinson” z Bielska-Białej, Zbójnicka Chata – Równica, Zakład Fryzjerski pani Heleny Szwarc, Restauracja „Jaszowianka”
pana Marka Matuszka, Sklep Wędkarski pani Byrskiej, Sklep
Motoryzacyjny pana Wiesława Brudnego, RSP-Jelenica, Zakład
Fotograficzny ANEX, Dom Wypoczynkowy Zameczek, Firma
„Ustronianka” pana Michała Bożka, Firma CO pana Władysława
Lipowczana, Kolej Linowa Czantoria.
POZIOMO: 1) roślina tropikalna, 4) spalenizna,
6) do zaciskania, gdy bieda, 8) ryba ze stawu, 9) najcięższy ptak latający, 10) słabe oklaski, 11) nasz Bałtyk, 12) górniczy kilof, 13) Przemysław kick-bokser,
14) kwaśna przyprawa, 15) dorabia włosy, 16) wysiłek,
znój, 17) pastylka na ból gardła, 18) kurort uzdrowiskowy,
19) on i ..., 20) sto centymetrów.
PIONOWO: 1) spis dań, 2) sprzedaje gazety, 3) rosyjska
fabryka, 4) mała kłótnia, 5) imię żeńskie, 6) czyste i zdrowe
w górach, 7) ocieplana kurtka, 11) ciemności, 13) między
kondygnacjami, 14) port algierski.

Byłach łoto na tej pindziesióntce „Zaciszo” w muzeum, bo
móm rada iś tam miyndzy ludzi i podziwać sie na szumnóm uroczystość. Moc norodu prziszło, aż żech sie zadziwiła, pełno sala
sie zgromadziła, a ponikierzi, co przicióngli na łostatku musieli
stoć, bo chybiło stołków. Ale ni ma sie co dziwić, dyć tych ludzi,
co w blokach miyszkajóm je też przeca moc.
I trzeba prziznać, że na tyn jubileusz wszystki bloki w Ustroniu
wyglóndajom zadbane i robióm porzóndne wrażyni. Nie wiym
jako to wyglóndo łod stróny użytkownika, bo jako to prawióm
diabeł tkwi w szczegółach, tóż możne cosik tym miyszkańcóm
nie do kóńca pasuje, tego nie wiym. Ale co wiym, to muszym
powiedzieć. Tóż pore dni tymu szłach do kamratki na łosiedlu
Cieszyńskim, na tym, co go dziepro łodnowili. Je doista piekne.
Hanka miyszko w tym bloku nejbliżyj Mariynsztatu i już chcym
wchodzić do postrzodka, a tu karetka podjyżdżo i dochtór pyto
się kiery to je blok? Jo prawiym, że drugi. A łón zły, bo isto mu
sie to zdało dziwoki łodpowiado, że przeca w tym rzóndku tyn je
piyrszy. To prowda, że idzie sie tu stracić jak starka w Czechach.
Nie wiym na co czakajóm, że tych nómerów na blokach nie wymalujóm. Na łoklaski? Dyć jak karetka przijedzie i nie poradzi znóńś
chorego, a łod tego może zależeć ludzki życi. A sporo starszych
ludzi w tych blokach miyszko, a zresztóm nie jyny do starszych
karetki przijyżdżajóm.
Wlazłach potym do tej moji kamratki Hanki i łopowiadóm ji też
ło tym, że przeca ty nómery już downo powinny być na blokach,
na cóż ta administracja u diaska jeszcze czako? Siadły my se na
balkónie, bo akurat wtedy słóńce tak strasznie nie prażyło, a tu
jak nie strzeli cosikej, nie wiadómo na postrach, czy na wiwat.
Tóż ta moja kamratka aż sie uśmioła jako jo była wylynkano.
Majóm nowe balkóny, kiere moc piniyndzy kosztowały, ale ich
nejwiynkszóm atrakcjóm je to, że fórt na słóńcu strzylajóm. Co
ło tym myślóm miyszkańcy, nie wiym. Jo uciykła, bo ni móm rada
niepotrzebnego krawalu. 			
Hela

gdzie się kąpać

Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Cieszynie, woda w Wiśle w Ustroniu nadaje się do kąpieli
w centrum na wysokości kortów tenisowych, natomiast nie spełnia wymagań w Jaszowcu i Nierodzimiu.

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

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 20 czerwca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 22

DZIEŃ DZIECKA

Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Jan Cienciała,
ul. gen. Traugutta 15. Zapraszamy do redakcji.
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Jakoś tak się porobiło, że przez kilka
ostatnich tygodni nie mogłem wybrać się
na włóczęgę po naszych lasach i laskach.
Kiedy wreszcie tak zwane okoliczności zewnętrzne zmieniły się i mogłem choć przez
chwilę pooddychać leśnym powietrzem
oraz dać oczom odpocząć od codziennych
widoków i barw i nasycić zielenią liści,
brązami i szarościami kory drzew, nieco
zdziwiłem się, jak bardzo w lasach w tym
czasie się zmieniło. Wydawało mi się, że
ledwo co mieliśmy wiosnę. Lasy były jasne
i widne, pełne słońca, bo rozwijające się
liście drzew niezbyt przeszkadzały promieniom słonecznym dotrzeć na samo dno lasu.
Wiosenna zieleń miała jasne odcienie, była
świeża, niczym nie przybrudzona, a wokół pełno było jeszcze
wiosennych kwiatów.
A tu już fenologiczne
lato w zasadzie w pełni
– lasy stały ciemne, nie
tylko z powodu ciemnej, starszawej o tych
kilka tygodni zieleni,
ale przede wszystkim z
powodu gęstego listowia drzew, które skutecznie zacienia podszyt
i runo. Wiele z wczesnowiosennych gatunków
roślin – takich jak na
przykład zawilce, ziarnopłony, przebiśniegi
czy czosnki niedźwiedzie – już skończyło
tegoroczną wegetację.
Pozostały po nich tu
i ówdzie smętne resztki zżółkniętych liści
czy zwiędnięte łodyżki
z dojrzewającymi owocami. Obraz na pierwszy rzut oka smutny,
wręcz przygnębiający – oczywiście tylko
w porównaniu z wiosennymi, wesołymi barwami. Na szczęście humor
od razu mi się poprawił,
bowiem w pierwszym
lasku, do którego dotarłem, przywitały mnie
piękne kwiaty lilii złotogłów.
Z pewnością w każdym konkursie na najpiękniej kwitnącą naszą rodzimą roślinę,
lilia złotogłów musiałaby uchodzić za
jednego z faworytów i pretendentów do
zwycięstwa. Dlaczego? Lilia złotogłów
– jak sama nazwa rodzajowa wskazuje
– należy do rodziny liliowatych, a już
samo to słowo dość powszechnie budzi
skojarzenia z kwiatami ładnymi i efektownymi. Jeśli dodamy do tego również nazwę
gatunkową złotogłów, w której wyraźnie
słychać słowo złoto, a więc rzecz cenną
i godną pożądania, to prawie wszytko stanie się jasne. Zanim jednak dojdziemy do
kwiatów bohaterki dzisiejszego artykułu,
warto poznać garść informacji o innych
cechach tego gatunku.
Znamy około 75 gatunków lilii, z których wiele – czasem jako mieszańce mię-
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dzygatunkowe lub wyhodowane odmiany
– jest uprawianych, będąc popularnymi
i lubianymi roślinami ozdobnymi, z uwagi na duże i piękne, a czasem i ładnie
pachnące kwiaty. Nasz klimat raczej nie
należy do ulubionych przez lilie, bowiem
dziko w naszym kraju rosną zaledwie dwa
gatunki. Należy do nich lilia bulwkowata,
o pomarańczowo- bądź żółtoczerwonych
kwiatach, którą można bardzo rzadko spotkać na Podhalu, Orawie i Dolnym Śląsku,
a czasem jako typowego tak zwanego
uciekiniera z ogrodów. Drugi gatunek,
znacznie częstszy od poprzedniego, ale
i tak należący do rzadkich, to właśnie
lilia złotogłów. Spotkamy ją prawie
w całej Europie za wyjątkiem dalekiej pół-

Lilia złotogłów

nocy, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii,
sporych obszarów Półwyspu Iberyjskiego i „włoskiego buta”. Występuje także
w umiarkowanej strefie Azji. W Polsce
jest to gatunek szczególnie przywiązany
do Sudetów i Karpat, rosnący także na
niżu lecz „omijający” regiony zachodnie
i północno-zachodnie.
Lilia złotogłów rośnie w lasach, zaroślach (łącznie z wysokogórskimi zaroślami
kosówki), na zrębach i w ziołoroślach, ale
przywiązana jest zwłaszcza do widnych
lasów liściastych. Lubi gleby suche lub
świeże, rzadziej rośnie na glebach wilgotnych; nie ma jakiś specjalnych preferencji,
jeśli chodzi o odczyn gleby, czy też jej
cechy granulometryczne, to znaczy, że
można ją znaleźć zarówno na glebach

piaszczystych, jak i na ciężkich glebach
gliniastych.
Jest to roślina zaliczana do wieloletnich
bylin, roślin cebulowych. Jej podziemną
częścią jest owalnego kształtu cebula, złożona z licznych, dachówkowato ułożonych
łusek o złotożółtej barwie. Z cebuli tej
wyrasta nierozgałęziona, mocna i sztywna
łodyga, osiągająca nawet do 1,5 metra
wysokości. Łodyga ta może być naga lub
owłosiona, w górnej części czasem można
zauważyć purpurowe plamy i nabiegi.
Na łodydze wyrastają podłużnie jajowate
i całobrzegie liście. Są one siedzące, czyli
nie mają ogonków. Szerokie na ogół na
2-5, a długie do 15 centymetrów, mają
wyraźne, równolegle ułożone nerwy. Na
łodydze liście są ustawione skrętolegle, przy czym
w środkowej części tworzą
charakterystyczne okółki.
W czerwcu i w lipcu szczyt
łodygi lilii złotogłów przyozdabiają kwiaty. Zwykle jest
ich od 3 do 12, a rozwijają się
na łukowato wygiętych ku
dołowi szypułkach i tworzą
kwiatostan zwany luźnym
gronem. Okwiat tworzy sześć
działek, które dla ułatwienia
nazywajmy dalej płatkami.
Płatki te są grube, mięsiste,
mają 3-4 centymetry długości
i barwę od ciemnoróżowej do
brudnoliliowej, a dodatkowo
na górnej stronie są ciemnopurpurowo nakrapiane. Im
kwiat starszy i dojrzalszy,
tym bardziej płatki wyginają
się na zewnątrz, aż w końcu
prawie zwijają się i dotykają swym szczytem nasady
kwiatu. Spomiędzy płatków
wyrasta sześć pręcików z żółtymi lub purpurowoczerwonymi pylnikami i pojedynczy
słupek. Jeśli przyjrzeć się
dokładnie budowie kwiatu
lilii, to dostrzec można, że
przez środek każdego płatka
biegnie rynienka. Jest ona
wypełniona nektarem, ale
skorzystać z niego mogą
przede wszystkim motyle
o długich trąbkach, czyli
ssawkach. Kwiaty lilii kuszą
owady nie tylko efektownym
wyglądem i barwami, ale także zapachem,
intensywnym zwłaszcza wieczorami. Do
najczęstszych zapylaczy należą nocne motyle z rodziny zawisakowatych. Ich nazwa
oddaje rzucającą się oczy cechę – motyle
te zachowują się jak kolibry, czyli nie siadają na kwiecie, ale zawisają w powietrzu
i „czynią swoją powinność”. Owocem jest
duża i kulista torebka, która po dojrzeniu
pęka i z trzech szpar wysypują się płaskie
i oskrzydlone nasiona, roznoszone przez
wiatr. Bardzo często lilia złotogłów rozmnaża się wegetatywnie, dzięki małym
cebulkom, wyrastającym u nasady starej
cebuli.
Do lilii złotogłów powrócimy za dwa
tygodnie.
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
12 czerwca 2008 r.

wakacje w MDK 
„Prażakówka”
I tydzień
WARSZTATY TEATRALNE,
ZAJĘCIA W KOŁACH ZAINTERESOWAŃ

23.06 - 27.06. 2008

F. Pasterny i A. Georg na trasie w Polanie.

Fot. W. Suchta

kwietny bieg

Kwietne Biegi odbywają się od czterech lat. Ich pomysłodawcą
jest znany krakowski maratończyk Andrzej Madej. Mają być
hołdem złożonym Janowi Pawłowi II - za jego działania dla
niepodległości Polski.
W 2004 roku biegacze pokonali trasę z Wadowic do Krakowa.
W 2005 roku „obiegli” Polskę, czyli 3.530 km, biegając w sztafecie na Błoniach w Krakowie. Przez ostatnie lata 2006 i 2007
Kwietne Biegi pokonywały trasę wyznaczoną wzdłuż granic
Polski, która prowadzi przez Ustroń. Biegacze ustrońscy zawsze
brali udział w tym biegu.
Zakończył się już tegoroczny Kwietny Bieg Dookoła Polski.
W tym roku odbywał się pod hasłem: „Wysiłek na trasie, naszemu
Przewodnikowi na „Długim Dystansie” – Janowi Pawłowi II,
w hołdzie składamy”. Bieg rozpoczął się 26 maja w Kołobrzegu
i tu zakończył 10 czerwca. Sztafeta biegaczy w ciągu 15 dni
pokonała trasę 3.530 km. 31 maja wieczorem gościliśmy sztafetę Kwietnego Biegu w Ustroniu. Na granicę gminy Goleszów
i Ustronia zawodnicy przybiegli niemal z 45 minutowym wyprzedzeniem. Tu biało - czerwoną szarfę przejęli dwaj ustrońscy
biegacze – weterani, liczący w sumie 142 lata Franciszek Pasterny
i niżej podpisany. Po pokonaniu 9 km dobiegliśmy do granicy
Ustronia i Wisły i tam przekazaliśmy szarfę młodym zawodnikom
sekcji narciarstwa biegowego KS Wisła – Ustronianka, którzy
biegli na zmianie przez Wisłę, aż do przełęczy Kubalonka.
W tym samym czasie inna sztafeta biegła na krakowskich
Błoniach i też przebiegła 3.530 km. W ostatnią sobotę i niedzielę
odbyły się w ramach Kwietnego Biegu - I Mistrzostwa Polski
w Biegu 24 godzinnym. Wystartowało 74 zawodników. Zwycięzca Waldemar Pędzich pokonał dystans 243 km 621 m, co jest
rekordem Polski, zaś wśród kobiet zwyciężyła Irina Reutovich,
która pokonała 210 km 620m, zaś drugie miejsce zajęła znana ze
startów w Ustroniu, biegaczka z Bielska – Białej Alicja Banasiak,
która przebiegła 182 km 084 m.
W przyszłym roku obchodzić będziemy 30-tą rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Kwietny Bieg będzie więc
miał więc charakter jubileuszowy.
Andrzej Georg
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Pięciodniowe warsztaty teatralne odbywać się będą w godzinach
dopołudniowych 10.00-13.00. Uczestnicy warsztatów teatralnych
będą mogli wziąć udział w takich zajęciach, jak: ruch sceniczny w
oparciu o muzykę, dykcja na wesoło, budowa scen komediowych
i dramatycznych, budowa technik lalkowych (kukła, pacynka),
animacja technikami lalkowymi. Grupa warsztatowa liczyć
będzie nie więcej niż 20 osób. Warsztaty trwają trzy godziny
zegarowe dziennie. Cykl warsztatów zakończy się piątego dnia
pokazem etiud wykonanych przez uczestników zajęć. Warsztaty przewidziane są dla grupy 20 osobowej. Chętnych prosimy
o zgłaszanie się do sekretariatu MDK „Prażakówka” do 17
czerwca 2008 w godz. 8.00-17.00.
II tydzień
ZAJĘCIA W KOŁACH ZAINTERESOWAŃ

30.06 - 4.07. 2008 godz. 10.00 -14.00

Poniedziałek: pracownia plastyczna s.8,IIp./ komputery s.13 Ip.
wtorek: rękodzieło s.10 IIp. / komputery s.13 I p.
środa: komputery s.13 I p./ zajęcia wokalne s.7 I.p.
czwartek: modelarstwo s. 10. II p. / komputery .13.I p.
piątek: pracownia plastyczna s.8 IIp./komputery s. 13.Ip.
(na zajęciach plastycznych odbędą się warsztaty z DECOUPAGE
- sztuka zdobienia papierem).

AUTOKLIMA

już w Ustroniu
Klimatyzacja, napełnianie,
odgrzybianie, naprawa,
serwis.
Mechanika Pojazdowa
Leszek Kąkol
krótkie terminy

Ustroń, ul. Skoczowska 9,
tel. 0608-574-642
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kultura

13.6
godz. 17.00
									
									
14 -15.6 godz. 15.00
									

SPORT

Zakończenie roku Towarzystwa Kształcenia Artystycznego, sala widowiskowa.
Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego,
rynek/amfiteatr.

14.06 godz. 11.00 		 Start bikemaratonu, stadion Kuźni.
14.06 godz. 17.00 		 Mecz piłki nożnej - Kuźnia - Rekord
									Bielsko-Biała, stadion Kuźni.

KINO

Handel bez zezwolenia to także czujność.
Promocja okien PCV F.H. „Besta”
Ustroń, ul. Skoczowska 47e, 033854-53-98.
Przyjmę do pracy instalatora w
branży sanitarnej. 0-509-940-503.
Restauracja Kubuś, Ustroń, ul.
3 Maja 27, zatrudni kelnerkę. 033854-32-73,0-663-926-637.
Usługi – elektroserwis, montaż,
serwis domofonów, CB-Radio,
anteny, TV-SAT, instalacje elektryczne. Tel. 787-886-660.
Prywatne pożyczki pod zastaw
nieruchomości. Na dowolny cel,
wypłata w 48h, 20% rocznie.
Również dla zadłużonych. Bez
zaświadczeń. Centrum Finansowe
0801 011 569, 032 423 0 422.
Zatrudnię sprzedawcę w sklepie odzieżowym – studenta lub
emeryta. 0-516-069-808, CV
– Ania_b2@yahoo.es.

Fot. W. Suchta

Do sprzedaży okularów przeciwsłonecznych przyjmę. 033-85429-09, 0-506-059-035.
Oddam szczeniaki w dobre ręce.
033-854-12-90.
Najtańsze w regionie łupanie drewna opałowego. 033-852-81-12.
Likwidacja mieszkania – kuchnia
zachodnia do zabudowy z wyposażeniem. 033-852-81-12.

6-12.6 godz.18.30
									
6-12.6 godz.20.00
13-19.6 godz.19.00
									

11- 13.6 -	Elba
14- 16.6 - „111”
17- 19.6 -	Centrum

Juno, komedia obyczajowa, 12 lat,
USA.
Oko, horror,15 lat, USA.
Ostrożnie, pożądanie, sensacyjno - erotyczny, 18 lat,USA/Chiny.

ul. Cieszyńska 2
ul. Skoczowska 111
ul. Daszyńskiego 8

tel. 854-21-02
tel. 854-24-89
tel. 854-57-76

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

Do wynajęcia komfortowe mieszkanie 5 km od Ustronia. Bardzo
tanio. 033-852-81-12.
Komet-pakowaczka próżniowa,
piec Eloma konwekcyjno-parowy,
krajalnica, wilk, itd. – sprzedam.
033-852-81-12.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek
3a - szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko...Zamów bezpłatny
pomiar. tel. 728-340-518, 33854-22-57.

dziesięć lat temu
Rejonowy Urząd Pracy w Cieszynie podał, że 30 kwietnia
w Ustroniu zarejestrowanych było 237 osób pozostających bez
pracy, w tym 150 kobiet. Zarejestrowane powyżej 12 miesięcy
są 63 osoby bezrobotne w tym 50 kobiet, a bez prawa do zasiłku
pozostaje 180 osób, w tym 121 kobiet. W kwietniu zarejestrowało
się 9 kobiet i 1 mężczyzna z naszego miasta, a także 8 absolwentek
i 6 absolwentów szkół. Pracę podjęło 9 osób, w tym 3 kobiety.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Zakończyła się sprawa związana z usunięciem wraku samochodu z parkingu na os. Centrum. Mieszkaniec Ustronia sprzedał
fiata 125p mieszkańcowi Bielska-Białej, który przez dłuższy czas
nie odbierał zakupionego auta. Dodatkowo adres beztroskiego
kupującego widniejący na umowie był nieaktualny i obecnego
właściciela pojazdu nie odnalazła nawet bielska straż miejska.
Ostatecznie wrak usunął mieszkaniec naszego miasta.
Ciągle jeszcze pozostająca w budowie stacja przeładunkowa
wzbogaciła się o wagę. Po rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż
za urządzenie zapłacono 100.000 zł. Jest to jedna z najnowocześniejszych wag tego typu, w pełni zautomatyzowana, zaopatrzona
w obsługujący ją program komputerowy. Nowy nabytek jest już
zalegalizowany i ważyć może samochody o całkowitym ciężarze
do 40 ton z dużą dokładnością do 20 kg. Na jej platformie znajdą
się wszystkie samochody wjeżdżające na teren stacji ze śmieciami
i odpadami wtórnymi, a to pozwoli na wprowadzenie wewnętrznego systemu kontroli.

xxx

        

        Fot. W. Suchta
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Rozmowa z Henrykiem Hojdyszem, radnym:
- Czy Ustroń jest bogatym miastem?
- W województwie na 59 gmin Ustroń prezentuje się, co najmniej dobrze, nie tylko krajobrazowo. Dochody budżetu miasta
na jednego mieszkańca dają nam 6 miejsce w województwie
i pierwsze w rejonie cieszyńskim, jeżeli zaś chodzi o wydatki
na mieszkańca to w województwie zajmujemy 9 miejsce, drugie
w rejonie cieszyńskim. 				
(ar)
12 czerwca 2008 r.

felieton

Tak sobie myślę

Wspomnienia
Przed laty zorganizowaliśmy spotkanie
koleżanek i kolegów, z którymi razem zdawaliśmy maturę. Wtedy od naszej matury
minęło 15 lat. To było nasze pierwsze spotkanie po latach. I to po latach szczególnie
ważnych w naszym życiu. W tym czasie
ukończyliśmy studia, założyli rodziny,
podjęli pracę zawodową. Mieliśmy za
sobą różne doświadczenia, sukcesy i niepowodzenia. Żywe jednak i wciąż ważne
były dla nas wspomnienia z czasów naszej
wspólnej nauki szkolnej. Chodziliśmy
razem do jednej klasy przez cztery lata,
a była też wśród nas 9-osobowa grupa,
z którą uczyliśmy się razem przez 11 lat
w tej samej szkole (była to tzw. jedenastolatka, łącząca szkołę podstawową z
liceum).
Na owym spotkaniu po latach wspominaliśmy dawne czasy, wspólnie przeżyte lata
nauki szkolnej. Ze zdziwieniem stwierdziliśmy przy tej okazji, że chociaż wszyscy
przeżywaliśmy razem te same wydarzenia, to każdy z nas zapamiętał je inaczej.
Okazało się, że dla jednych ważne były
pewne wydarzenia, a inni ledwo je sobie

felieton
Kibic

Uf!, to co przeżyliśmy, my kibice sportowi, w ostatnią niedzielę wieczorem, to było
bardzo denerwujące. Najpierw bowiem
była transmisja z Grand Prix Formuły
1 z Kanady. A tam nasz Robert Kubica
wygrywa wyścig. A na innym kanale tej
samej stacji rozpoczyna się transmisja
z meczu Polska – Niemcy w ramach EURO
2008. Co za nerwy! Widać taki los kibica.
Polak Kubica wygrał przed Niemcem
Heidfeldem, obaj z niemieckiej „stajni”
BMW mającej, jak się okazało, siedzibę
w Szwajcarii. Wśród kibiców powiewają
więc flagi polskie, niemieckie i szwajcarskie. Dekoracja zwycięzców, Robert na
najwyższym stopniu podium, niżej Nick.
Wciągają flagi na maszt. Wszystkie równo
na jednym poziomie: polska, niemiecka
i brytyjska (jakby nie było szkockiej)
dla trzeciego Szkota Davida Coultharda.
Grają hymny państwowe. Najpierw polski
– dla Roberta Kubicy, potem niemiecki
– dla BMW. Niemiecki szef BMW ściska
Roberta, nawet nie patrzy na Heidfelda,
pomimo, że ten jest tak jak on Niemcem
i zajął drugie miejsce w wyścigu. Wreszcie Polak pokazał Niemcom na co nas stać.
Szybko przełączam kanał, tej samej stacji.
Na głównym kanale tej stacji trwa już
transmisja meczu Polska – Niemcy. Minęła
4 minuta 35 sek. Powtarzają ostatnią akcję
niemieckiej reprezentacji. Cudem udało
nam się uniknąć straty bramki. Nasi spra12 czerwca 2008 r.			

przypominali lub wręcz o nich zapomnieli.
A i wtedy, kiedy przypominaliśmy sobie te
same wydarzenia, to każdy zapamiętał je
inaczej. Zazwyczaj zależnie od roli, którą
odegrał w danym wydarzeniu. Czasem
rozbieżności były tak daleko idące, jakby
dotyczyły czegoś zupełnie innego…
Rozbawieni tymi rozbieżnościami, które
miejscami zdawały się wskazywać, że
wcale nie chodziliśmy do tej samej klasy,
doszliśmy do wniosku, że musimy uzgodnić nasze wspomnienia, uściślić szczegóły,
bo przysłuchujący się nam małżonkowie
zwątpią w to, że byliśmy uczniami tej
samej klasy… Udało nam się to na tyle,
że na następnych naszych spotkaniach po
kolejnych pięciu czy dziesięciu latach,
były już zdecydowanie bardziej zbliżone
do siebie.
Z owych doświadczeń naszej, dawnej
klasy wynika, że pamięć ludzka ma charakter wybiórczy. Nie zapamiętujemy
wszystkiego. A z biegiem lat wyrzucamy
coraz więcej z tego, co zapamiętaliśmy.
Potem przychodzi czas, kiedy w pamięci
pozostają tylko dawne zdarzenia, a tego,
co się działo niedawno, przed chwilą, nie
potrafimy sobie przypomnieć. Pamięć ludzka ma ograniczoną pojemność. Są zresztą
rzeczy, których nie chce się zachować.
Stara się o nich zapomnieć i to jak najszybciej. Tak bywa ze zdarzeniami przykrymi,
bolesnymi… Wyrzucamy je z pamięci. Nie
chcemy o nich pamiętać…

Na trwałe pozostają w pamięci te rzeczy, do których wracamy, przypominamy
je sobie, powtarzamy i utrwalamy. Stąd
z tekstów, których kiedyś nauczyliśmy się
na pamięć, zapamiętujemy tylko te, które
są nam potrzebne, które sobie powtarzamy.
Wypadają z naszej pamięci całe dziedziny
wiedzy, które sobie kiedyś przyswoiliśmy.
Zapominamy, bo one nie są nam na co
dzień potrzebne, nie przypominamy ich
sobie, a tym samym pozwalamy, że giną
w mrokach niepamięci.
Podobnie ma się sprawa z pamięcią wydarzeń, w których braliśmy udział. I to nie
tylko tych błahych i nieważnych. Bywa, że
dotyczy to także wydarzeń ważnych, ale
takich, do których nie wracamy pamięcią,
których nie wspominamy… Wychodzi na
to, że aby zapamiętać, trzeba wspominać,
odświeżać i utrwalać pamięć o tym, co było.
Rychło bowiem okazuje się, że to, co nie jest
wspominane, to zostaje zapomniane. Dotyczy to także tego wszystkiego, co dzieje się
w naszych rodzinach, w naszym mieście
czy w naszym kraju. Dlatego tak ważne
jest przypominanie dawnych wydarzeń,
wspólnie przeżytych chwil, tego, co razem
zbudowaliśmy i co wnieśliśmy do dorobku
naszej społeczności… Pewnie więc warto
wspominać, wracać do dawno i niedawno
minionych dni i lat. W końcu bowiem
okazuje się, że z naszego życia pozostaje
to, co sami wspominamy, to co pozostaje
w pamięci kolejnych pokoleń. Jerzy Bór

wozdawcy dalej dyskutują, czy był, czy nie
był spalony. Moja suczka Lola, która zna
się jak nikt inny na piłce nożnej, wie, że
nie był. Zwraca jednak uwagę na fakt, że
jeden niemiecki napastnik, robi naumyślnie spalonego, aby nasi obrońcy na nim
skupili uwagę, a wtedy piłkę otrzymuje
inny niemiecki napastnik, który dopiero
wychodzi do przodu. To może skończyć
się dla nas źle, jak nie odszyfrujemy tego
zagrania. Oj, wykrakała, wykrakała! Co
ja piszę! Wyszczekała, oj, wyszczekała. Nastąpiła 20 minuta meczu. Zawsze
następuje. Niemcy powtarzają „numer”
ze spalonym. Polak z pochodzenia - Mirosław Klose z Opola wychodzi do przodu. Podaje do Lukasa, nie - do Łukasza
Podolskiego, a ten strzela n a m, n i e
d l a n a s (podkreślenie moje) pierwszego
gola. Tak nam, bo jak chciał grać w naszej
reprezentacji, to nasi działacze nie mieli
dla niego czasu, bo wówczas zajmowali
się „innymi sprawami”. Teraz sami mają
„sprawę”, podobno rozwojową. Już 120
usłyszało zarzuty.
Widownia wyje z zachwytu, albo coś
skanduje. Autorzy transmisji, słusznie
zresztą, aby nas więcej nie denerwować,
nie pozwalają nam usłyszeć, co widownia
skanduje. Kończy się pierwsza połowa.
Sprawozdawca zapowiada, że w drugiej połowie nastąpi zmiana i w naszej
reprezentacji wystąpi Roger Guerreiro.
Nasz Brazylijczyk, z polskim paszportem. Polak, brazylijskiego pochodzenia.
Nie, obywatel Polski, ale Brazylijczyk,
czy coś takiego. Roger zmienia Macieja. I gra się zaczyna. Roger, jak każdy
Brazylijczyk, gra bardzo dobrze. Tylko

chwila, a strzelimy wyrównującą bramkę.
My Polacy!
Niestety, Brazylijczykowi się nie udało.
Co nie udało się Polakom, udało się Niemcom. Ktoś podał ? do znanego nam już
Polaka - Łukasza Podolskiego, a ten znowu
strzelił nam gola. Tym razem to już troszkę
się ucieszył ze zdobytego gola, ale nie
okazywał tego bardzo. Podobno dlatego, że
na stadionie siedziała prawie cała jego rodzina, głównie z Polski. Komu kibicowała
tego nie wiemy. Koncepcja sprawozdawcy,
że kibicują Łukaszowi, aby strzelał Polsce
bramki i polskiej reprezentacji, żeby wygrała, jest nie do przyjęcia.
Na naszą konferencję prasową pierwszy
przyszedł ubrany w koszulkę reprezentanta Polski, - Łukasz Podolski, który jako
jedyny reprezentant Niemiec wymienił
się koszulką z reprezentantem Polski.
Uczynił to z Markiem Lewandowskim.
Polakom, czyli naszym, życzył sukcesów
i przejścia do następnej fazy rozgrywek.
Wyjaśniło się też dlaczego inni zawodnicy obu reprezentacji nie wymieniali się
koszulkami. Łukasz Podolski, powiedział,
że zebrał koszulki polskich zawodników,
dla swojej licznej rodziny.
Potem na konferencji pojawił się Marek
Lewandowski, ale nie jak wszyscy przypuszczali w koszulce Łukasza Podolskiego,
lecz w czymś takim, co noszą porządkowi
czy wolontariusze. Też mówił, że Polacy
powinni grać dalej.
No, trudno. Mamy dwa mecze. Z Austrią
i Chorwacją. W składach tych reprezentacji, na szczęście, nie ma Polaków.
Jest szansa na zwycięstwo!
Andrzej Georg
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Kolejny czarny weekend dla kibiców piłki nożnej z Ustronia. Tym razem pogłębiony przez kiepski występ naszej narodowej
jedenastki przeciwko Niemcom. Piłkarzy „A-klasy” i ligi okręgowej czeka jeszcze jeden mecz do końca sezonu i oby ten koniec
przyszedł jak najszybciej, a kibice znowu mogli mieć nadzieję na dobrą grę w następnej rundzie rozgrywek. Inaczej reprezentacja
kraju. Oni dopiero są po pierwszym meczu i nadzieja na dobre występy jeszcze nie zamarła. Oby ostatni mecz grupowy Polaków
nie był tylko meczem o honor, jak to miało miejsce na dwóch ostatnich Mistrzostwach Świata.
następstwem tego dwie stracone bramki.
Dobrze, że udało się zremisować przed
przerwą i to był najważniejszy krok do
dzisiejszej wygranej. Po prostu nie odpuściliśmy meczu. Często wcześniej traciliśmy frajerskie bramki. Jeszcze niedawno
byliśmy na straconej pozycji, wszyscy nas
degradowali, ale my będziemy walczyć
do końca.
Trener Nierodzimia Rafał Dudela: - Po
dobrym meczu w Strumieniu dziś taka przegrana. Niestety, ze słabszymi drużynami nie
potrafimy narzucić swojego stylu gry. Przecież z Wisłą nie straciliśmy tylu bramek co
z Wiślicą. Nie chce tego komentować, ale
jest to wstyd i katastrofa. Niestety drużyna
grała bez zaangażowania. 			
		
Wojsław Suchta

Pod bramką Wiślicy.

			

		

Fot. W. Suchta

dziwny  mecz
Nierodzim - Wiślica 3:7 (2:2)

Było to dziwne spotkanie. Rozpoczęło
się z dwudziestominutowym opóźnieniem,
gdyż goście nie dojechali na czas. Potem
na boisku różne rzeczy oglądaliśmy, choć
pierwsza połowa jeszcze wyglądała przyzwoicie. Co prawda Nierodzim traci bramkę już w 6 min., ale potem strzela dwie.
W ostatniej minucie pierwszej połowy
Wiślica strzela karnego. Bramkarz Nierodzimia Jarosław Legierski broni, ale
dobitka trafia do siatki. Dziwne spotkanie
rozpoczyna się w drugiej połowie. Już
w pierwszej minucie Nierodzim traci bramkę. Potem co chwile zawodnicy Wislicy
znajdują się w sytuacjach sam na sam
z bramkarzem. Nierodzim praktycznie gra
bez obrony, pomocnicy też jakby nie chcieli
odbierać piłki przeciwnikom. Co prawda
na boisko wchodzi Piotr Wójcik i strzela
na 3:3, ale potem Nierodzim już tylko traci
gole regularnie co pięć minut.
Dziwnie zachowywali się też sędziowie,
a szczególnie jeden boczny. Gdy chciałem
zrobić zdjęcie zza bramki, po prostu mi
tego zabronił. Potem jeszcze dorzucił, że w
ogóle nie powinienem pisać o piłce nożnej,
a zresztą dziennikarze w ogóle nie powinni
pisać o piłce nożnej, bo się na tym nie znają.
Wnioskować z tego można, że relacje z
meczów piłki nożnej należałoby pozostawić kryształowo uczciwemu środowisku
sędziów piłkarskich.

Po meczu powiedzieli:
Trener Wiślicy Tomasz Pawlak: - Jesteśmy zadowoleni z wygranego meczu.
Przyjechaliśmy tu troszkę spóźnieni, nie
mieliśmy rozgrzewki i po dziesięciu minutach zabrakło nam sił. Przytkało nas.

1 LKS Błyskawica Drogomyśl
2 KS Wisła Ustronianka
3 LKS Tempo Puńców
4 LKS Wisła Strumień
5 LKS Błyskawica Kończyce Wielkie
6 LKS Victoria Hażlach
7 LKS Orzeł Zabłocie
8 LKS Beskid Brenna
9 LKS Lutnia Zamarski
10 KKS Spójnia Zebrzydowice
11 LKS Ochaby 96
12 KS Nierodzim
13 LKS Kończyce Małe
14 LKS Wiślica

55 71:28
54 77:33
52 73:38
48 67:27
38 58:49
36 44:51
35 54:52
31 35:34
28 45:51
27 34:54
27 22:64
24 39:65
23 24:51
20 44:90

huśtawka
MRKS Czechowice-Dziedzice - Kuźnia Ustroń 8:1 (4:1)
Jednego piłkarzom Kuźni nie można
odmówić. W ostatnim czasie na ich meczach pada sporo bramek. Raz strzela
Kuźnia, raz przeciwnicy. Taka huśtawka.
Szkoda, że częściej przeciwnicy. W meczu w Czechowicach o mistrzostwo ligi
okręgowej pierwszą bramkę gospodarze
zdobywają już w 7 drugą w 12, a trzecią
w 22 minucie. Potem gola honorowego dla
Kuźni strzela Tomasz Jaworski. Szansę na
bramkę kontaktową ma Tomasz Czyż, ale
piłka mija bramkę. Potem grają już tylko
Czechowice. Strzelają gole w 42, 60, 72,
80 i 89 minucie. Dodatkowo za faul z tyłu
piłkarz Kuźni Sebastian Iwaniec otrzymuje
czerwoną kartkę.
W ostanim meczu Kuźnia podejmować
będzie na własnym boisku lidera, drużynę
Rekordu Bielsko-Biała. Wojsław Suchta

1 BTS Rekord Bielsko-Biała
2 LKS Zapora Porąbka
3 TS Czarni-Góral Żywiec
4 MRKS Czechowice-Dziedzice
5 LKS Pasjonat Dankowice
6 LKS Drzewiarz Jasienica
7 TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała
8 TS Mieszko-Piast Cieszyn
9 LKS Sokół Zabrzeg
10 KS Spójnia Landek
11 RKS Cukrownik Chybie
12 GKS Morcinek Kaczyce
13 KS Kuźnia Ustroń
14 LKS Radziechowy
15 LKS Bestwina
16 LKS Podhalanka Milówka

62 72:31
56 72:33
56 59:23
55 64:29
48 44:31
43 45:41
43 61:37
42 37:40
37 53:59
37 54:53
37 54:54
37 37:40
35 43:68
27 37:71
25 24:55
8 18:109
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