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Fot. W. Suchta

awarie i domiary Z BESKIDZKĄ 5
na rynku
Rozmowa z Pawłem Molinem, rzemieślnikiem

Jako młody człowiek zaczął pan pracować w rzemiośle? Czy
to były tradycje rodzinne?
Raczej nie. Wybuchła wojna, ojca wywieźli na roboty, a ja uczyłem się w Wiśle u Magnuska. Później skierowano mnie do Kuźni,
gdzie pracowałem do końca wojny jako elektryk. Było nas czterech, w tym ja najmłodszy. Cały czas byłem jako „P” czyli Polak
i obniżano mi pensję o 15%. Z drugiej strony miałem szczęście,
bo jako najmłodszego wysyłano mnie na różne prace do domów
dyrektorów. Może to mnie uratowało. A przed końcem wojny jako
Polacy musieliśmy się zgubić i ostatni tydzień się ukrywaliśmy.
Dlaczego zdecydował się pan na otwarcie warsztatu?
Bo miałem praktykę. A zainteresowania miałem zupełnie inne.
Wcześniej interesowało mnie lotnictwo do tego stopnia, że
przed wybuchem wojny, bez wiedzy rodziców, zdałem egzamin
(dok. na str. 2)
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W sobotę 28 czerwca na ustrońskim rynku odbędzie się impreza
„Sobota z Beskidzką 5”.
„Beskidzka 5” to pięć miejscowości: Brenna, Istebna, Szczyrk,
Wisła i Ustroń. Już w czerwcu 2004 włodarze tych miejscowości zawarli porozumienie w zakresie wspólnej promocji
i rozwoju turystycznego wymienionych miejscowości. W programie wystąpią zespoły: Mali Tkocze z Wisły, Maliniorze
z Brennej, Ondraszek ze Szczyrku, Zwyrtni z Istebnej oraz
Izabela Zwias z Ustronia w towarzystwie Weroniki Lubowicz
z Zakopanego. Przewidziano również prezentację lokalnych
produktów, konkursy i zabawy dla publiczności oraz pokaz lotów
ptaków drapieżnych z Leśnego Parku Niespodzianek. Początek
imprezy o godz. 14. Wstęp wolny.
Następne imprezy z cyklu „Sobota z Beskidzką 5”, odbędą się
kolejno w Wiśle, Istebnej i Szczyrku.
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awarie i domiary

(dok. ze str. 1)
do Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach. Wojna
wybuchła i wszystko spełzło na niczym. Po wojnie poszedłem
do szkoły przemysłowej w Bielsku. Przez pół roku pracowałem
w nocy, a w dzień chodziłem do szkoły. Tak wytrzymałem pół roku
i z pracy musiałem się zwolnić. Szkołę skończyłem i wróciłem
do Ustronia. W 1948 roku otworzyłem zakład.
I od razu wpisał się pan do cechu?
Wtedy był to obowiązek.
Chyba nie było łatwo otworzyć zakład?
Miałem szkolne świadectwo i zakład otworzyłem.
Ale w początku lat 50. prywatne zakłady niszczono.
Musiałem wtedy na dwa lata zlikwidować warsztat i wstąpić do
spółdzielni rzemieślniczej. Potem sytuacja się zmieniła i znowu
otworzyłem warsztat.
W gospodarce socjalistycznej prowadzenie prywatnego zakładu nie było proste. Jak pan radził sobie z materiałami?
Minusem zakładu elektro-instalacyjnego jest duża ilość asortymentów towarów. Trzeba było zbierać stare rzeczy, w miarę je
regenerować. Poza tym się kombinowało. Po czasie znowu byłem
w spółdzielni rzemieślniczej i stamtąd też otrzymywałem materiał,
choć i tak traktowano nas jak prywaciarzy.
A nie miał pan problemów z władzami?
Najgorszy był urząd skarbowy. Pamiętam jak dzisiaj, że sąsiad
przyszedł do mnie i chciał przeborować zawias. Był ślusarzem, to
mówię, by sobie wywiercił dziurki. On wierci, a tu wpada Kopeć
z urzędu skarbowego i mówi, że mam nielegalnego pracownika.
Dodatkowo miał zezwolenie z bezpieki na rewizję. Całe szczęście, że ten sąsiad był partyjny i się z tego wygrzebał. Ja dostałem
domiar. A sądzić się z urzędem skarbowym za komuny nie było
sensu. Innym razem zrobił u nas rewizję, a żona miała pod łóżkiem

P. Molin.

Fot. W. Suchta

niądze dra Jerzego Ruckiego,
którego wojenny los rzucił do
Szwajcarii. Fundator zmarł
przed siedmiu laty. Muzeum
jest pomnikiem jego życia.

*

				
W Kończycach Małych jest
sporo stawów, na których chętnie „goszczą” bociany i łabędzie. Pojawia się też czapla
siwa. Dworski park obfituje
natomiast w piękne okazy dębów, akacji i lip.

*

*

*

Mija 15 lat od otwarcia Muzeum Regionalnego „Na Grapie”
w Jaworzynce. Placówka powstała z inicjatywy i za pie-
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W Zebrzydowicach przy ul.
Chabrowej stoją świetnie zachowane 4 słupy graniczne
dawnego zaboru pruskiego.
Pochodzą z 1870 roku.

*

*

*

Macierz Ziemi Cieszyńskiej działa od 1885 r. Została założona
przez Pawła Stalmacha i grupę
działaczy narodowych jako Macierz Szkolna dla Księstwa Cieszyńskiego. Zarząd Główny ma
siedzibę w Cieszynie. Prezesem
jest obecnie Mariusz Makowski.

resztki wełny. Ile z tym było komedii. Dodatkowo dodał w protokole, że rzemieślnikowi się dobrze powodzi, bo ma samochód.
A był to garbus steyer, którym chcąc jechać do Bielska, musiałem
się dwa dni przygotowywać. Z miejsca garażowania można było
odjechać na 20 kilometrów, więc żeby jeździć do Bielska, załatwiłem garażowanie w Skoczowie. Do tego prowadziło się kartę
drogową i można było przejechać 200 km miesięcznie. Dobrze,
że nie kwestionowali wpisów ołówkiem.
Jak panu się współpracowało z innymi rzemieślnikami?
Gdy otwierałem zakład w Ustroniu nie było elektryka. Sam
wyuczyłem 34 uczniów. Z innymi żyło się w zgodzie, a jeden
drugiemu w miarę możliwości pomagał. Nie było wielu zakładów.
Po wojnie w Ustroniu były dwa samochody - Grunkrauta i mój,
to po co warsztat samochodowy.
To był pan zamożny.
Ten garbus to nie samochód. Raczej brzęczek. Więcej było satysfakcji, że ma się samochód.
Ale mającym zakłady prywatne powodziło się lepiej.
Tak, ale trzeba było uważać. Było masę kontroli. Jako elektryk
nowe instalacje musiałem zgłaszać do elektrowni, wypełniać
wszystkie formularze. Chyba, że coś się robiło poza wiedzą elektrowni. Ktoś szopkę wybudował, to się mu zakładało instalację
poza elektrownią.
Często wzywano pana do awarii?
Tak. Zazwyczaj na telefon. Do Ziętka mnie wzywano, jeszcze na plac budowy. Jak była awaria, to przychodzili w nocy.
Z samym Ziętkiem nie miałem styczności. Najpierw coś naprawiałem po wichurze. Potem drugi raz, trzeci. Nie płacili,
to z jakiej racji mam tam chodzić. No to przyszła milicja, bo
z budowy dzwonili, że Molin nie chce iść. W końcu poszedłem.
Potem odmówiłem milicji, no to zadzwonili do powiatu i stamtąd przyjechała milicja. Bić się z nimi nie było sensu, to z nimi
poszedłem. Tak się złożyło, że gdy Ziętek już tu mieszkał i miał
gości, zgasło światło. Dzwonił sam Ziętek o jedenastej w nocy,
czy nie mógłbym przyjść. Wsiadłem na rower i tam pojechałem.
Dość szybko udało się usunąć awarię. Ziętek pyta co się stało,
a ja odpowiadam, że instalację ma dziadowsko zrobioną. Zapytał
też, ile się należy. Mówię, że byłem już tu tyle razy i nie zapłacono. Z zeszytu przeczytałem ile razy byłem. Poczęstował mnie
koniakiem i pojechałem do domu. Rano koło ósmej przyjeżdża auto
z województwa i proszą o rachunek, bo chcą szybko zapłacić. Pytam, co się stało, a jeden tylko machnął ręką i powiedział, że to polecenie generała. Zapłacił, nawet nie patrząc, co tam wpisałem.
Ilu miał pan pracowników?
Maksymalnie pięciu monterów. Wtedy mieliśmy już grubsze
roboty.
Kiedy zamknął pan zakład?
Do tej pory pracuję społecznie w Cechu w Cieszynie i w Izbie
Rzemieślniczej. A zakład wygłosiłem półtora roku temu w wieku
82 lat. Choć dalej stale coś muszę robić, majstruję, po prostu nie
potrafię wytrzymać, a mam 85 lat.
To praca przy prądzie dobrze wpływa na zdrowie.
Czy ja wiem? Każdy człowiek jest inny.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
2,5 metra średnicy miała serweta wykonana przez koniakowskie koronczarki dla papieża
Jana Pawła II. Jeszcze większą,
bo o wymiarach 3 m x 3 m,
zrobiły one na zamówienie dla
indyjskiej księżniczki.

*

*

*

Przy ul. Kraszewskiego w Cieszynie ma siedzibę „Rolibuda”.
Kiedyś były tu koszary austriackie. Na cele oświatowe
obiekty przeznaczono w 1922
r. Pełna nazwa placówki brzmi:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

*

*

*

W naszym regionie występuje
jedlica zielona, drzewo pochodzące z kontynentu północno-

amerykańskiego. Wyjątkowe
okazy rosną m. in. na cmentarzu komunalnym w Cieszynie,
na Starym Groniu w Brennej
oraz w dolinie Czarnej Wisełki.

*

*

*

*

*

*

Cieszyńskie autobusy miejskie
kursują także poza miasto, obsługując linie do Gumien, Hażlacha, Kaczyc i Pogwizdowa.
Na placu Dominikańskim
w Cieszynie ma siedzibę Zespół Szkół Budowlanych.
W tym gmachu „budowlanka”
mieści się od 1948 r. Wcześniej
było tu Seminarium Żeńskie.
Szkoła nosi imię gen. Stefana
Grota-Roweckiego.
(nik)
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Na ślubnym kobiercu stanęli:
Karolina Kubicius z Ustronia i Dariusz Mindur z Nagórzan.

*

*

*

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.* *
W kręgu dzieciństwa
Muzeum Ustrońskie zaprasza na sentymentalne spotkanie pt.
„W kręgu dzieciństwa”, które odbędzie się w piątek 11 lipca
o godz. 17.00. W programie: wystawa dawnych zabawek
i ubiorów dziecięcych, wspomnienia ustroniaków, prezentacja
multimedialna starych fotografii.
* * *
Ci, którzy od nas odeszli:
Józef Nowak		
lat 71 os. Centrum 4/4
Emilia Szweda
lat 62 ul. Cieszyńska 7/11
Henryk Bembenista lat 63 os. Manhatan 1/4
Jerzy Andrzejewski lat 66 ul. Spacerowa 8

Wyrazy szczerego współczucia

Zbigniewowi Gruszczykowi
z powodu śmierci matki

śp. Marty Gruszczyk

składa Rada Miasta i Burmistrz Miasta

Serdeczne wyrazy współczucia dla

Zbigniewa Gluzy

z powodu śmierci Teściowej
składają koledzy z pracy
Serdeczne wyrazy współczucia
Państwu Ewie i Zbigniewowi Gruszczykom
z powodu śmierci teściowej i matki

śp. Marty Gruszczyk

skład Rada Rodziców przy Klimatycznej
Szkole Podstawowej nr 2 Ustroniu

20.06.2008 r
Na skrzyżowaniu ul. Słonecznej
z ul. 3 Maja kierujący citroenem

16.06.2008 r.
Przy ul. Szpitalnej znaleziono
zaplątanego w trawę i wnyki
pieska. Zwierzę było wycieńczone, dlatego zostało odwiezione do schroniska dla zwierząt
w Cieszynie.
16.06.2008 r.
Zabezpieczenie porządkowe na
rynku w związku z transmisją meczu piłkarskiego na telebimie.
17.06.2008 r.
Kontrola stanu technicznego znaków drogowych oraz prawidłowego rozwieszania plakatów
i reklam. W jednym przypadku
wezwano osobę odpowiedzialną
za nieprawidłowe rozwieszenie
plakatów do stawienia się w budynku Straży Miejskiej.

Beton 2008

6 lipca odbędzie się XVI
Otwarty Turniej Koszykówki
„Beton”. Zawody zostaną rozegrane na boisku przy SP 2
w Ustroniu (ul.Daszyńskiego).
Będą mecze, konkurs wsadów
do kosza, konkurs rzutów „za
trzy”, muzyka na żywo.
Wpisowe 40 zł do 5 lipca, 60 zł
w dniu zawodów. Drużyny (3-5
zawodników) należy zgłaszać
telefonicznie 033-857-93-28
lub mailem do 5 lipca na adres:
beton@ustron.pl

WALNE
KS NIERODZIM

W poniedziałek 7 lipca
na stadionie w Nierodzimiu
w świetlicy klubowej, odbędzie
sie zebranie sprawozdawczowyborcze Klubu Sportowego
„Nierodzim”.
Władze klubu zapraszają
wszystkich zainteresowanych.

mieszkaniec Wisły podczas cofania najechał na tył mercedesa.
23.06.2008 r.
Na ul. Katowickiej doszło do kolizji fiata ducato z autobusem. (ar)
17.06.2008 r.
Kontrole porządkowe na prywatnych posesjach w Ustroniu
Lipowcu. Kontrolowano umowy
na wywóz śmieci i rachunki za
ich opłacanie.
19.06.2008 r.
Dwóch mieszkańców Śląska ukarano mandatem za niszczenie
zieleni przy ul. Nadrzecznej.
20.06.2008 r.
Otrzymano zgłoszenie o brakującej kratce ściekowej w jezdni przy
ul Daszyńskiego. Kratka została
znaleziona nieopodal w krzakach.
Prawdopodobnie była przygotowana do wywiezienia na złom.
20.06.2008 r.
Mieszkaniec Ustronia został
pogryziony przez psa. Wydarzenie miało miejsce przy ul.
Kuźniczej. Właścicielka psa była
w stanie nietrzeźwym i nie można
było uzyskać od niej świadectwa
szczepienia. Pies został zabrany
do schroniska w Cieszynie na
obserwację.
21-22.06.2008 r.
Zabezpieczenie porządkowe imprez kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie miasta.
			
(ar)

20.30

co piątek muzyka na żywo
27.06 - Koncert piosenek
Agnieszki Osieckiej!

Na scenie aktorka, Marta Sawicka,
a towarzyszyć jej będą Zbyszek Bałdys
- gitara jazzowa, Eugeniusz „Gieno”
Kubat - kontrabas i Krzysztof Maciejowski – skrzypce. Hit miesiąca!

4.07 - Górale kontra
Jazzmani !

Żegnamy

śp. Jana Nowaka

naszego wspaniałego przyjaciela, długoletniego
pracownika, wychowawcę wielu młodych pokoleń.
Podziwialiśmy go za otwartość, serdeczność i zaangażowanie w pracy z młodzieżą. Za swoją sumienną pracę otrzymał wiele odznaczeń,
między innymi Złoty Krzyż Zasługi.
Był komendantem ZHP. Zapisał się w naszej
pamięci jako człowiek ciekawy świata, wesoły,
zawsze skory do pomocy. Takim go zapamiętamy.
Współpracownicy, przyjaciele, koleżanki i koledzy
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu.
Rodzinie składamy
serdeczne wyrazy współczucia
26 czerwca 2008 r.			

Burmistrz Miasta serdecznie dziękuje

wszystkim sponsorom Otwarcia Sezonu Uzdrowiskowego, a byli nimi: Hotele Ziemowit, Wilga, Orlik,
LOEE „Leśnik” oraz Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń”, Sanatorium „Róża”, „Elektron”,
„Malwa” i „Złocień” oraz Ustronianka spółka
z o. o., Mokate SA i GH Żywiec jako sponsor główny.
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wakacje z Prażakówką
II tydzień

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 s. 13. I p.
piątek: pracownia plastyczna s.8 IIp. /komputery s. 13. Ip.
(na zajęciach plastycznych odbędą się warsztaty z DECOUPAGE
- sztuka zdobienia papierem )

dla  Zdrowia

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Cieszynie, Polski Komitet Zwalczania Raka Oddział w Cieszynie oraz
Chrześcijańska Służba Charytatywna w Skoczowie zorganizowały w dniu 22.06.2008 r. coroczne spotkanie na Czantorii pod
hasłem ,,Młodość wolna od papierosa”.
Z badań ankietowych przeprowadzanych przez pracowników
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wynika, że
z weekendu skorzystało 85 % osób niepalących.
Osobom palącym udzielono porad jak rzucić palenie wykorzystując aspekty zdrowotne, ekonomiczne i estetyczne oraz wszyscy
zainteresowani otrzymali broszury i ulotki na temat szkodliwości
palenia tytoniu.
Prowadzone były bezpłatne badania spirometrii, cukru
we krwi, ciśnienia tętniczego i oznaczanie poziomu tłuszczu
w organizmie.
Turyści aktywnie uczestniczyli w aerobiku prowadzonym
przez Iwonę Stanieczek. Wysiłek został nagrodzony jabłkami oraz
zdrowymi ciasteczkami (bez tłuszczu i cukru z dyni, z płatków
owsianych i kukurydzianych) .
Dzieci i młodzież bardzo chętnie brała udział w konkursie
plastycznym pod hasłem „Mamo, tato nie pal”, konkurencjach
sprawnościowych (tj. mini-koszykówka, rzucanie piłką do celu,
kręcenie hula-hop, rzut szyszką do koszyka, skakanie na skakance,
przeciągnie liny). Każdy uczestnik za udział w/w konkurencjach
otrzymywał upominek. Dodatkową atrakcją dla dzieci było
malowanie twarzy.

W mglistym lesie.
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Fot. W. Suchta

kłopotliwe
skrzyżowania
13 czerwca w Szkole Podstawowej nr 6 w Nierodzimiu odbyło
sie zebranie mieszkańców osiedla Nierodzim. Wszystkich przybyłych witała przewodnicząca Zarządu Osiedla Halina Kujawa.
W zebraniu uczestniczyła też radna z Nierodzimia Bogusława
Rożnowicz i burmistrz Ireneusz Szarzec.
H. Kujawa stwierdziła, że w rozmowach z mieszkańcami przewijają się stale te same tematy: trawa ograniczająca widoczność
na zakrętach, konieczność wycinania gałęzi, brak kontenera na
odzież, zlikwidowana budka telefoniczna, regulacja Młynówki,
zainstalowanie luster na skrzyżowaniu ul. Szerokiej z ul. Bładniczka. Stale brak rozwiązań komunikacyjnych na skrzyżowaniach z ul. Katowicką.
I. Szarzec informował, że obecne roboty na ul. Katowickiej,
to tylko układanie nowej nawierzchni i czyszczenie rowów od
Harbutowic do skrzyżowania z ul. Cieszyńską. W zeszłym roku
przedstawiono kilka wariantów rozwiazań komunikacyjnych,
gdyz Wojewódzki Zarząd Dróg żądał rozwiązań alternatywnych.
Te koncepcje, wszystkie zgodne z normami, przekazano, odbyło
się kilka spotkań i niewiele z tego wynika. Zdaniem burmistrza
najprościej byłoby zainstalować światła na skrzyżowaniu ul.
Katowickiej z ul. Skoczowską i ul. Wiejską, gdyż wtedy nie ma
konieczności wykupu gruntów. Z kolei mówi się coś o skrzyżowaniu bezkolizyjnym, co jest praktycznie nierealne. Rozmowy
są trudne, a zawsze w końcu pojawia się argument, że ruch poprzeczny z obwodnicą jest niewielki.
Tu mieszkańcy podkreślali, że ruch będzie stale się zwiększał,
gdyż powstają nowe osiedla, na co I. Szarzec odpowiadał, że
trudno kogoś przekonać, gdy na wszystko patrzy z perspektywy
Katowic. B. Rożnowicz dodawała, że szukano wsparcia starosty,
radnych wojewódzkich, a stale słyszy się, że nie, bo nie. Ręce
opadają.
O budce telefonicznej informowała B. Rożnowicz, że wystąpiono z pismem do Telekomunikacji Polskiej i otrzymano odpowiedź, że z ekonomicznego punktu widzenia nie ma potrzeby
utrzymywania budki. Na tym dyskusja się kończy.
Burmistrz mówił, że wycinanie gałęzi planowane jest jesienią i
dobrze jest wcześniej zgłaszać, gdzie do takich wycinek powinno
dojść. Oczywiście tam, gdzie to zagraża bezpieczeństwu, gałęzie
będą wycinane od razu. Co do kontenerów na odzież, to odczucia
są ambiwalentne. Te kontenery, które stały w centrum, nie były
systematycznie opróżniane, odzież gniła na zewnątrz, pojawiały się gryzonie. Obecny na zebraniu prezes Przedsiębiorstwa
Komunalnego Alojzy Sikora dodawał, że nie ma odbiorów na
takie surowce wtórne jak szmaty. A. Sikora mówił też, że systematycznie jest wykaszana trawa przy drogach, ale tam gdzie jest
to obowiązkiem miasta. Tymczasem powiat nie ogłosił nawet
przetargu na koszenie traw przy drogach.
Mieszkańcy podali kolejne skrzyżowanie z ograniczoną widocznością ul. Zabytkowej i ul. Szerokiej, a to przez żywopłot
posadzony na jednej posesji.
Podnoszono też inne sprawy trapiące mieszkańców dzielnicy:
- słup stojący na ul. Lipowskiej,
- tablica ogłoszeń w obecnym miejscu nie zdaje egzaminu,
- zarośnięty wyjazd z ul. Łącznej,
- oświetlenie ul. Zabytkowej,
- podrzucanie śmieci przez ludzi spoza Ustronia,
- niektóre łąki zaniedbane, gdyż nikt ich nie kosi.
Dłużej dyskutowano o podatkach miejskich, w szczególności
na obiekty gospodarcze. Jeden z mieszkańców uważał, że ten podatek jest zbyt wysoki. Udowadniał zresztą, że w jego przypadku
trudno mówić o obiekcie gospodarczym, bo nie jest on trwale
związany z gruntem, gdyż to jedynie plac jest wybetonowany,
a na nim luźno stoi stodoła. Nie wiem czy to dobrze zrozumiałem,
choć sprawę dłuższy czas wyjaśniano.
Wnioskowano też remont ul. Wiklinowej, niestety ta ulica nie
należy do miasta i dopóki właściciele gruntów pod drogą nie
przekażą ich miastu, raczej trudno się remontu spodziewać.
Wojsław Suchta
26 czerwca 2008 r.

Zdaniem
Burmistrza

Sporządzono tzw. operat uzdrowiskowy, o czym mówi burmistrz Ireneusz
Szarzec.

*

Gama 2 w Brennej. 						

Fot. W. Suchta

sobota na piątkę
W sobotę w Brennej odbyła się pierwsza
z cyklu imprez „Soboty z Beskidzką 5”.
Jako pierwszy zaśpiewał zespół Gronie
z Wisły. Potem w amfiteatrze prezentowały
się zespoły z Istebnej, Wisły, Szczyrku,
Brennej i Ustronia. Rozpoczęto od wróżb
dla poszczególnych miast i burmistrzów.
W imieniu burmistrza Ustronia karty przekładała Grażyna Winiarska, a od wróżki
usłyszała:
- Burmistrz jest człowiekiem niebanalnym,
odważnym, troszkę ekstrawaganckim,
pełnym entuzjazmu, dumnym z własnych
sukcesów. Promieniuje pewnością siebie
i zaraża optymizmem, posiada wielki dar
przekonywania innych. Jest człowiekiem
szlachetnym i uczciwym, może osiągnąć
każdy cel, jaki sobie wyznaczy. A co przed
Ustroniem? Dosyć trudny okres, pewne
przeszkody, opór w realizacji zamierzeń,
naciski na zmiany i przekształcenia. Karta

radzi poczekać, uzbroić się w cierpliwość,
wszystko zakończy się dużym sukcesem,
ale innym od oczekiwanego. Te zawirowania otworzą nowy etap dla Ustronia,
nowy cykl, zmianę, na którą nie ma się
wpływu, a która diametralnie zmieni życie
w tym mieście. Pewna ważna rozmowa,
dzięki której burmistrz osiągnie tryumf
nad wszystkimi przeciwnościami, dzięki
swoim zaletom charakteru.
Nasze miasto reprezentowały dziewczęta z zespołu Gama 2 z Gimnazjum
nr 2 i sokolnicy z Leśnego Parku Niespodzianek. Gama 2 ładnie śpiewała,
sokolnikom nie wszystko wychodziło, bo
ptaszki płoszyły się w nowym miejscu.
Ale i tak udało się zaprezentować kilka
efektownych lotów. W najbliższą sobotę
gminy „Beskidzkiej 5” będą prezentować
się na rynku w Ustroniu.
Wojsław Suchta

Pokaz ptaków drapieżnych wzbudził zainteresowanie.
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Fot. W. Suchta

*

*

Ustroń, jako jedno z dwóch uzdrowisk
w województwie śląskim, zobowiązany
został na mocy ustawy z 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych do opracowania operatu uzdrowiskowego tj. głównego
dokumentu stanowiącego podstawę do
nadania miastu statusu uzdrowiska. Dotychczasowy operat uzdrowiskowy został
zaktualizowany, potwierdzone zostały
walory uzdrowiskowe i wszystkie te elementy, które gmina powinna spełnić, by
ubiegać się o status uzdrowiska.
W przypadku Ustronia skutkowało to
koniecznością wykonania szeregu badań, pomiarów, ekspertyz, począwszy
od natężenia hałasu, zanieczyszczenia
powietrza po stwierdzenie właściwości
leczniczych naturalnych surowców, czyli
solanek i borowiny, będących podstawą
leczenia w uzdrowisku. Opracowanie to
wymagało również potwierdzenia szeregu
uwarunkowań niezbędnych do funkcjonowania uzdrowiska. Chodzi tu o zasięg
stref uzdrowiskowych, zapisy o dopuszczalności różnego rodzaju inwestycji,
zagospodarowanie przestrzenne terenu,
funkcjonowanie urządzeń uzdrowiskowych i sanatoriów, kierunki lecznictwa.
Operat został sporządzony i będzie przedmiotem dyskusji na najbliższej sesji Rady
Miasta, a po zatwierdzeniu przesłany do
Ministerstwa Zdrowia celem ostatecznego
zaopiniowania. Następnie Rada Miasta będzie mogła uchwalić nowy statut
uzdrowiska.
Nasza strefa uzdrowiskowa jest tak
zlokalizowana, że spełnia wszelkie uwarunkowania określone w nowej ustawie
uzdrowiskowej. Największym problemem dla istniejących uzdrowisk będzie
bezwzględna konieczność rozdzielania różnych funkcji, czyli np. w strefie
„A” zakazana jest lokalizacja funkcji mieszkaniowych, co jak łatwo sobie wyobrazić
w uzdrowiskach typu Krynica czy Kołobrzeg jest niewykonalne. Trwają dyskusje, co w tej sytuacji te uzdrowiska mają
zrobić. Podobne restrykcyjne ograniczenia dotyczą stacji benzynowych, parkingów, stacji telefonii komórkowej. Strefa
uzdrowiskowa „A” musi być wydzielona
w taki sposób, by nie stanowiła części,
tradycyjnie rozumianego, organizmu miejskiego. Dalsze tematy dotyczą wszelkich
zanieczyszczeń, wodociągów, kanalizacji,
uporządkowania gospodarki odpadami. Tu
Ustroń też wypada dość korzystnie.
Mając to wszystko na uwadze uważam,
że nasze starania o przyjęcie operatu i zweryfikowanie statusu uzdrowiska zakończą
się powodzeniem.
Notował: (ws)
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Bez tłuszczu trudno uchować
obywatela polskiego
Przytaczamy fragment tekstu nie opublikowanego w drugim
tomie monografii, wstępnie opracowanego przez Krzysztofa
Nowaka na temat problemów, z jakimi borykał się handel
w pierwszych latach powojennych.
„Jak można było się spodziewać, dozór państwa nad handlem,
ręczne sterowanie gospodarką, forsowanie przemysłu ciężkiego
i wprowadzanie „rewolucyjnych” zmian w rolnictwie w krótkim
czasie doprowadziło do znacznych niedoborów na rynku artykułów spożywczych, zwłaszcza w odniesieniu do mleka, masła
i mięsa. Fakt, iż Ustroń był miejscowością letniskową i podczas
letniego sezonu przysługiwała mu zwiększona podaż towarów
budził dodatkowe emocje, które poczciwy miejscowy korespondent „Trybuny Robotniczej” Jan Rycko w liście do Ministerstwa
Handlu tak opisywał: „Ja wyżej wymieniony Jan Rycko mieszkam
w Ustroniu na ulicy Hutniczej 1 pow. Cieszyn. Szanowna władzo,
bardzo proszę się nie gniwać, mam krótką prośbę do was i zapytanie. Szanowna Władzo, dlaczego w Ustroniu, podczas sezonu
letniego, jak byli u nas letnicy i wczasowicze, było tłuszczu i masła
dosyć we spółdzielniach spożywców a jak się skończył sezon letni i
letnicy i wczasowicze poszli od Ustronia, to tłuszcz i masło znikło,
czy to jest niedbalstwo spółdzielni spożywców w Ustroniu postarać
się o masło albo o tłuszcz, że nie ma po sezonie letnim masła (albo
tłuszczu) bez bonów, w Ustroniu się matki żalą, że które mają dzieci maleńkie, że nie mają czym dzieciom omaścić gotowe jadło i że

obradowali
ludowcy

17 czerwca w Domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu odbył się III Powiatowy Zjazd Polskiego Stronnictwa Ludowego.
W zjeździe uczestniczyło 37 delegatów reprezentujących Zarząd
Miejski w Ustroniu oraz koła znajdujące się w siedmiu miastach
i gminach powiatu cieszyńskiego. Zjazd zaszczycił swoją obecnością prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa
Ludowego w Katowicach, wicemarszałek województwa śląskiego
Marian Ormaniec oraz dyrektor biura Zarządu Wojewódzkiego
Polskiego Stronnictwa Ludowego w Katowicach przewodniczący
Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej Mateusz
Pindel. Obrady zjazdu rozpoczęły się od uczczenia minutą ciszy
zmarłych od ostatniego zjazdu członków PSL. Następnie dokonano zatwierdzenia programu i regulaminu zjazdu. Wybrano
przewodniczącego zjazdu, którym został Jan Matula. Wybrano
komisje zjazdu a następnie ustępujący prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego Jan Kubień przedstawił
obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatowego,
szczególną uwagę zwracając na udział PSL-u w wyborach do
samorządów i parlamentu. W czasie zjazdu do Polskiego Stronnictwa Ludowego zostało przyjętych 10-ciu nowych członków.
W dyskusji skupiono się nad bieżącymi problemami PSL, ale
także zwrócono uwagę na tematy bardziej ogólne tj.: prezes Zarządu Miejskiego PSL w Ustroniu Alojzy Sikora poruszył temat
tzw. „opłaty marszałkowskiej”, która w tym roku wzrosła prawie
5-cio krotnie a w 2009 roku ma wzrosnąć na przestrzeni całego
roku o dalsze 60 %. Zaapelował do wicemarszałka i prezesa śląskiego PSL, aby temat podwyżki odłożyć do czasu stworzenia
odpowiednich warunków przez miasta i gminy do ograniczenia
odpadów tj. (segregacji, kompostowania, itp.). Poruszając ten
temat zwrócił uwagę na to, że tak znaczna podwyżka „opłaty
marszałkowskiej” spowoduje dodatkowe obciążenie ludności już
w tak wielkiej „powodzi podwyżek”. Prezes Alojzy Sikora zwrócił
również uwagę na temat lokalny, jakim jest skrzyżowanie drogi
Katowice – Wisła z drogą lokalną w Nierodzimiu. Ciągnąca się
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nie ma bułkę czy chleb pomazać, że na bony mięsno-tłuszczowe,
że masła jest na miesiąc 25 dkg a mięsa na bony jest miesięcznie
na jedno dziecko 50 dkg, a jak sobie te matki mają radzić […]
i że z tego masła i mięsa na bony jest ledwo na dwa tygodnie [...],
a na wolnym rynku kułacy sprzedają masło po 18 zł. za 25 dkg
masła, że jak mąż matki zarobi miesięcznie 400 zł albo 500 zł, że
sobie matka z tego zarobku nie może kupić na wolnym rynku takie
drogie masło [...] i mówią matki, że jak dziecku się nieumaści jadło
i nie posmaruje się bułki czy chleb, że dziecko bez tłuszczu nie
uchowie i z tego dziecka będzie później gruźlik. I że dzieci to jest
przyszłość narodu i te dzieci jak wyrosną na obywatela polskiego,
że te dzieci tak samo bydom budować Polskę Socjalistyczną, że bez
tłuszczu dziecko nie uchowie na obywatela polskiego [...] i matki
proszą szanowne władze żeby dać odpowiedź mnie Ryckowi czy
to niedbalstwo spółdzielni spożywców postarać się o masło dla
dzieci bez bonów, jak było podczas sezonu letni[ego] i że czy tylko
mieli prawo jeść masło letnicy i wczasowicze i dzieci z Ustronia
czy nie mają prawa jeść masło po sezonie letnim. [...] Ja Rycko
Jan pozdrowuję ze serca i życzym najlepszego zdrowia kochanym
władzom, daję do listu znaczek pocztowy na odpowiedź na ten
list”. Narzekania na wykupywanie towarów przez przyjezdnych
na wiele lat weszły w krajobraz gospodarczy Ustronia. Ofiarność
i doświadczenie ustrońskich spółdzielców niewiele mogło pomóc
w sytuacji zbiurokratyzowanych systemów nakazowo-rozdzielczych. Kobiety, zwłaszcza nauczycielki zwalniały się z pracy,
aby zdążyć z zakupami, gdyż po południu półki sklepowe były
już puste. Rada Gminna musiała więc podjąć uchwałę, że mąka,
cukier i mydło będą rozprowadzane tylko we wtorki i czwartki
po godz.15.00.”

*

*

*

Zainteresowanych powojennymi dziejami naszej miejscowości
odsyłamy do drugiego tomu monografii Ustronia, który jest jeszcze do nabycia w Muzeum Ustrońskim w cenie 50 zł.
od wielu lat niezałatwiona sprawa świateł na tym skrzyżowaniu
powoduje negatywne nastroje wśród społeczności lokalnej z uwagi na trudności w komunikacji jak i poważne niebezpieczeństwo
grożące szczególnie dzieciom idącym do szkoły z jednej strony
drogi na drugą. W dyskusji zabrał głos prezes Zarządu Śląskiego
PSL i wicemarszałek, który odniósł się do głosów w dyskusji
m.in. deklarując „światła na skrzyżowaniu w Nierodzimiu będą”.
W dalszej części swojego wystąpienia prezes Zarządu Śląskiego
PSL przedstawił pracę, jaką ta organizacja musiała wykonać, aby
osiągnąć pozycję, jaką dzisiaj zajmuje. Zachęcił do korzystania
z funduszy unijnych deklarując specjalne spotkania w tym temacie, proponując stworzenie w każdym mieście przy organizacji
PSL eksperta d/s funduszy unijnych. Podziękował działaczom
cieszyńskiej organizacji PSL za wkład w wybory do samorządów
i parlamentu a także za aktywny udział w wielu inicjatywach
społecznych. Prezes PSL wicemarszałek deklarował pomoc
w sprawach, które są w jego kompetencji. W trakcie zjazdu dokonano wyboru prezesa Zarządu Powiatowego PSL w Cieszynie,
którym został ponownie Jan Kubień.
Dokonano wyboru Zarządu Powiatowego PSL w Cieszynie
w składzie: Jan Kubień- prezes, Halina Molak-Olczak - wiceprezes, Andrzej Lasoń- wiceprezes, Danuta Kożusznik - sekretarz,
Franciszek Konieczny - skarbnik, Alojzy Sikora - członek, ndrzej
Legierski - członek, Jan Matula - członek, Jan Poloczek - członek, Jan Malec - członek, Jan Drózd - członek, Franciszek Kłoda
- członek, oraz Komisji Rewizyjnej w składzie: Karol Niemczyk
- przewodniczący, Barbara Jońca - zast. przewodniczącego, Zofia
Hanzlik-Scharf - sekretarz. Wybrano też dziewięciu delegatów
na III Wojewódzki Zjazd PSL w Katowicach w składzie: Jan Kubień, Franciszek Konieczny, Jan Malec, Alojzy Sikora, Andrzej
Legierski, Jan Matula, Jan Poloczek, Danuta Kożusznik, Andrzej
Lasoń. Delegatami do Zarządu Wojewódzkiego PSL zostali: Jan
Kubień, Danuta Kożusznik. Delegatem na Kongres PSL został
Jan Kubień.
Zjazd obradował prawie cztery godziny. Opracowano program
działania na następną kadencję, w którym zwrócono szczególną
uwagę na poszerzenie organizacji PSL o nowych członków, założenie kół PSL w gminach powiatu cieszyńskiego, w których ta
organizacja jeszcze nie funkcjonuje.
Zjazd uznał za konieczne reaktywowanie na terenie naszego
powiatu Związku Młodzieży Wiejskiej. Zarząd Miejski PSL
26 czerwca 2008 r.

Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest.

Jubileusz
kapłański

Kwitnący czerwiec. 			

Fot. W. Suchta

Pięćdziesiąt lat temu Pan Bóg powołał do pracy w swojej
winnicy Zdzisława Kosteckiego, który wybrał śluby w zakonie
dominikańskim. Tę niecodzienną uroczystość przeżywali 15
czerwca wraz ze wspólnotą jego współbraci, także parafianie
Hermanic na mszy świętej celebrowanej przez sześciu kapłanów.
Jednym z celebransów był brat ojca Zdzisława, także dominikanin
o. Józef z klasztoru w Korbielowie. Okolicznościową homilię
wygłosił o. przeor Robert Reguła. Po mszy św. ojciec Zdzisław
udzielił nam błogosławieństwa. Ponadto z wielkim wzruszeniem
dostojny jubilat przekazał jak bardzo jest wdzięczny Bogu za
tak długi dar życia, które pozwoliło mu dożyć takiej chwili, jak
i przeorowi klasztoru za zorganizowanie tak wspaniałej oprawy
jego święta i delegacjom za złożone życzenia.
O. Zdzisław Kostecki OP przybył do parafii NMP w Ustroniu Hermanicach już jako ksiądz emeryt. Słowo Boże głoszone
na odprawianych przez niego eucharystiach głęboko trafia
w serca wiernych. W kościele sprawuje także opiekę nad Żywym
Różańcem.
Na co dzień ojca Zdzisława można spotkać w drodze, na
długich, pieszych wędrówkach.
Podniosłą uroczystość uświetniła orkiestra górnicza KWK
„Pniówek” z Jastrzębia Zdroju.
Maria Nowak
Zespół Regionalny „Lipowiec” uświetniał swym występem nie
tylko tutejsze uroczystości, lecz występował także w innych miejscowościach ziemi cieszyńskiej. Na fotografii z 1968 r. utrwalono
występ na Tygodniu Kultury Beskidzkiej w Szczyrku. Od lewej:
Stanisław Greń, Tadeusz Glajc, Jan Ryś, Jan Bijok, Władysław
Chrapek, Bronisław Kubień, Tadeusz Krysta, Władysław Greń
i Andrzej Chrapek. Fotografię udostępniła i opisała Henryka Chrapek, której dziękujemy za współpracę, a wszystkich ustroniaków
posiadających zdjęcia zbiorowe, prosimy o ich wypożyczenie do
tej rubryki.
Lidia Szkaradnik
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Wręczanie nagród wyróżniającym się uczniom.

Fot. A. Rokosz

absolwenci  roku
Ostatni dzień roku szkolnego to dla uczniów dzień zwykle bardzo radosny. Nikt
już nie myśli o szkolnych obowiązkach,
każdy z niecierpliwością czeka na swoje
świadectwo, by mieć wreszcie zasłużone
wakacje. Około południa wszystkie szkoły pustoszeją. Jednak dla sporej grupy
uczniów ustrońskich szkół nie był to
koniec obchodów związanych z zakończeniem roku szkolnego, bo o godzinie 14.00
w MDK „Prażakówka” zebrali się ci najlepsi, laureaci konkursów i zawodów, by
odebrać dyplomy i nagrody z rąk przedstawicieli Urzędu Miasta. Salę widowiskową wypełnili uczniowie, nauczyciele
i oczywiście dumni ze swoich pociech
rodzice. Obchody poprowadziła naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki Danuta Koenig.
Powitała burmistrza miasta Ireneusza
Szarca, przewodniczącego Rady Miejskiej
Stanisława Malinę, przewodniczącą komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miasta Bogusławę Rożnowicz oraz
podziękowała pedagogom, wychowawcom, nauczycielom i rodzicom, że towarzyszą swoim dzieciom, uczniom w ich nie
łatwej drodze do dorosłości.
W odświętny nastrój tego popołudnia
wprowadził wszystkich działający przy
Gimnazjum nr 2 zespół artystyczny Gama
2 pod kierownictwem Janusza Śliwki. Po
muzycznym wstępie na scenie pojawili się
jako pierwsi najlepsi uczniowie ustrońskich
szkół podstawowych wyróżnieni za swoje
osiągnięcia, laureaci konkursów. Wszyscy
oni otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, które wręczali I. Szarzec i S. Malina.
Następnie na scenę wywołani zostali pedagodzy, którzy przygotowywali swoich
uczniów do konkursów. Wyróżnieni zostali
dyplomami oraz najnowszym numerem
„Przyrodnika Ustrońskiego”. Po kolejnym
muzycznym przerywniku przyszedł czas na
wyróżnienie najlepszych gimnazjalistów,
a była ich, podobnie jak uczniów podsta-
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wówek, spora grupa. Startowali oni w wielu różnorodnych konkursach wykazując się
dużą wiedzą, zajmowali czołowe miejsca
także na szczeblu ogólnopolskim. Z rąk
I. Szarca i S. Maliny otrzymali oni gratulacje, dyplomy i nagrody książkowe.
Następnie wyróżniono pedagogów, którzy
pomogli uczniom osiągnąć tak wysokie
wyniki przygotowując ich do konkursów.
Jako osobna grupa na scenie pojawili się
laureaci i zwycięzcy zawodów sportowych.
Za swoje wyniki na niwie sportowej otrzymali oni dyplomy i puchary. Na koniec
uhonorowano najlepszych abslwentów.
Po części oficajalnej przyszedł czas na
podziękowania i grtulacje.
Do zebranych zwrócił się S. Malina:
- Szanowni państwo, droga młodzieży.
Dla takich chwil jak dzisiaj warto chyba
żyć, pracować. Jestem naprawdę ogromnie
dumny, bo to że młodzież mamy wspaniałą, to wiem, ale wy jeszcze bardziej
utwierdzacie wszystkich w przekonaniu,
że jesteście bardzo zdolną młodzieżą.

Sportowcy roku.

Jestem pewny, że zarówno pedagodzy, jak
i cała młodzież, te wakacje poświęcą na
wypoczynek, bo na niego zasłużyli.
Do podziękowań dołączył też burmistrz
Ireneusz Szarzec, który powiedział:
- Kochani absolwenci, pedagodzy, laureaci konkursów, wyróżnień, pozwolicie
że dłączę się do tych gratulacji i podziękowań od pana przewodniczącego.
Po ciężkim roku pracy wam wszystkim
należy się wypoczynek. Życzę wam,
by te wakacje były pełne słonecznych,
radosnych dni i aby akumulatory wasze
naładowały się przez te dwa miesiące,
a po dwóch miesiącach we wrześniu
startujemy wszyscy wspólnie do następnego etapu. Życzę, abyśmy w przyszłym
roku mogli spotkać się znowu tak licznie.
Cieszę się z tego, że nasze dzieci, nasza
młodzież zdobywają w konkursach coraz
więcej nagród, coraz więcej wyróżnień
i są laureatami coraz większej ilości
różnego rodzaju współzawodnictw, które
podnoszą umiejętności i są szkołą życia,
dają wspaniałe kwalifikacje na przyszłe
dorosłe życie. Życzę wszystkim cudownych, wspaniałych, niezapomnianych
i szczęśliwych wakacji.
Na zakończenie dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Bogusława Czyż-Tomiczek
w imieniu wszystkich pedagogów podziękowała za całoroczną współpracę
władzom miasta.
Laureaci konkursów
szkoły podstawowe
Konkurs „Inerdyscyplinarny”- najwyższy wynik uzyskali: Kasper Tochowicz
(SP-2), Samuel Wałach (SP-2), Krzysztof
Czarski (SP-1), „Kangur” – najlepsze
wyniki uzyskali w kategoriach: kl. II
– Dominika Krakowczyk (SP-2), kl. III
– Szymon Szlauer (SP-1), Ewa Kocyan (SP-3), Miłosz Dyka (SP-1), kl. IV
– Patryk Cholewa (SP-2), Magdalena
Kłoda (SP-2), Paulina Kania (SP-1), kl.
V – Zygmunt Loter (SP-2), Alex Porębski (SP-2), Klaudia Szarzec (SP-2), kl.
VI –Kasper Tochowicz (SP-2), Samuel
Wałach (SP-2), Kinga Krężelok (SP-1),
Konkurs FOX - najlepsze wyniki uzyskali: Michał Dydus (SP-2), Filip Czarnecki
(SP-3), Anna Haratyk (SP-2), Aleksandra
Malina (SP-2), Samuel Wałach (SP-2),
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Dawid Heller (SP-2), Kasper Tochowicz
(SP-2), Krzysztof Czarski (SP-1), Konkurs Wiedzy Biblijnej „Jonasz” – laureaci: Nina Krąkowska, (SP -1), Zygmunt Loter (SP-2), konkurs recytatorski
w ramach Konkursu Wiedzy biblijnej
„Jonasz” – Jan Tarnowski (SP-1) I miejsce
w województwie, Międzyszkolny Konkurs Regionalny – Magdalena Kłoda
I miejsce, VIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Uczniów Szkół Podstawowych
– wyróżniona Julia Kral (SP-5), Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie
Ruchu Drogowego – finalistami została
drużyna SP-2 w składzie: Kamil Kowalik,
Radosław Wojdyła, Łukasz Stoszek.
Laureaci konkursów – gimnazja
Konkursy przedmiotowe: historyczny
- Mariusz Bielesz (G-1), finalistki: Klaudyna Piechocka (G-1), Martyna Pokorska
(G-2), języka angielskiego – finalistki z
G-1: Iwona Chraścina, Karolina Makarewicz, matematyczny – finalistka Agata
Kawulok (G-1), języka polskiego – finalistka Agnieszka Suchy. Konkurs FOX
– Adam Rabięcny i Jakub Długosz z G-1,
Sandra Szlajs (G-2), Iwona Chraścina
(G-1), konkurs matematyczny „Kangur”,
wyróżnienia w kategorii kadet: Sylwia
Iwaniuk (G-1), Mirosław Ziółkowski
(G-1), Piotr Kubicius (G-2), wyróżnienia
w kategorii junior: Jakub Malec (G-1),
konkurs fizyczny „Lwiątko”- najlepszy
wynik w mieście: Piotr Kubicius (G2). Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny
EKOPLANETA – wynik bardzo dobry
uzyskały Sara Borys (G-2), Klaudia
Krzempek (G-1), Katarzyna Groborz
(G-1), Wojewódzki Konkurs Wiedzy
Ekologicznej – IV miejsce w finale uzyskał Jan Kulis, Ogólnopolski Konkurs
„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”- II miejsce w finale wojewódzW ramach projektu „Bociany integrują”
rozstrzygnięty został miejski konkurs plastyczny „Za co kochamy bociany” zorganizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej w Ustroniu
wraz z Urzędem Miasta i Nadleśnictwem
Ustroń. W konkursie uczestniczyły dzieci
z ustrońskich przedszkoli i klas I-III szkół
podstawowych. Prace wykonano różnymi
technikami, a w sumie wpłynęło 90 dziecięcych obrazków o bocianach.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się
w Nadleśnictwie, gdzie o bocianach i ich
zwyczajach opowiadał Wiktor Nagórski.
Laureatami konkursu zostali:
czterolatki: 1. Wiktoria Chync (P-6), 2.
Inez Zwierzykowska (P-7), 3. Jakub
Bujok (P-7), wyróżnienia – Jakub Darowski, Tymoteusz Sztuka, Łukasz Tarasz (wsyzscy P-7), pięciolatki: 1. Kacper
Nowak (P-6), 2. Hanna Steciuk (P-7), 3.
Małgorzata Nowak (P-4), wyróżnienia
– Paulina Kukuczka (P-2), Maciej Żmija
(P-6), sześciolatki: 1. Magdalena Gancarz (P-6), 2. Zofia Sztwiertnia (P-7), 3.
Żaneta Świeży (P-6), wyróżnienia – Alan
Cieślar (P-4), Zuzanna Studnik (P-7),
klasy I: 1. Michalina Macura (SP-6), 2.
Konrad Zając (SP-6), 3. Dajana Goryczka (świetlica środowiskowa), wyróżnienia
– Daniel Baszczyński (SP-1), Natalia To26 czerwca 2008 r.			

Absolwenci roku.

kim uzyskali Natalie Magnuszewska,
Krzysztof Wójcicki, Jadwiga Sztwiorok,
Jan Kulis z G-1, Ogólnopolska Olimpiada Zdrowia – Edyta Kostka (G-1)
- udział w finale wojewódzkim, Konkurs
„Poezja i proza w języku Szekspira”
– Michał Madzia (G-2) – wyróżnienie
w finale wojewódzkim, Justyna Warmuzińska (G-1) – udział w finale wojewódzkim, Wojewódzki Przegląd Zespołów
Artystycznych w Częstochowie – laureat
– zespół wokalny Gama 2, Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Wiedzy biblijnej „Jonasz” – tytuł laureata uzyskały:
Magdalena Szeremet (G-1), Dorota Twardzik (G-2), Anna Bożek (G-1), tytuł finalisty uzyskały: Aleksandra Bożek (G-1),
Iwona Chraścina (G-1), Kacper Kaczma-

Dyplom odbiera Karolina Szlęk.
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rzyk z G-2 został posłem na Sejm Dzieci
i Młodzieży.
Najlepszymi absolwentami zostali:
Nina Krąkowska (SP-1), Samuel Wałach (SP-2), Aleksandra Drózd (SP-3),
Małgorzata Macura (SP-5), Eunika Bednarczyk (SP-6), Iwona Chraścina (G-1),
Dorota Twardzik (G-2). Sportowcy roku
szkolnego 2007/2008 – dziewczęta: Nikoleta Krysta (SP-1), Kinga Wawrzyczek
(SP-2), Izabela Cieślar (SP-3), Natalia
Krysta (SP-5), Edyta Kral (SP-6), Dominika Bernacka (G-1), Żaneta Hulbój
(G-2), chłopcy: Kamil Jędrusik (SP-1),
Dawid Heller (SP-2), Szymon Cieślar
(SP-3), Marcin Nowak (SP-5), Sebastian Czyż (SP-6), Piotr Zorychta (G-1),
Piotr Juroszek (G-2).
Anna Rokosz

Fot. W. Suchta

kochamy  bociany

maszko (SP-6), klasy II: 1. Patryk Lach
(SP-2), 2. Agnieszka Chrapek (SP-2),
3. Hieronim Plinta (SP-6), wyróżnienie
– Klaudia Niemiec (SP-1), klasy III: 1.
Karolina Szlęk (SP-1), 2. Dominika Stec

(SP-5), 3. Karolina Wantulok (SP-5),
wyróżnienia – Arkadiusz Czapek (SP-1),
Dawid Jenkner (SP-1). Nagrody wręczali
nadleśniczy Leon Mijal i Monika Kosińska
z SNEP.
Wojsław Suchta
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Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu zaprasza na wernisaż wystawy pt. „Rzeźba” prof. Jana
Hermy, który odbędzie się w sobotę
5 lipca o godz. 16.00 w Muzeum Ustrońskim. Wernisaż będzie równocześnie inauguracją IV Festiwalu Ekumenicznego. Wystawa będzie czynna do środy 23
lipca, w godzinach otwarcia Muzeum.
Prof. Jan Herma urodził się w 1935
r. w Goleszowie na Śląsku Cieszyńskim.
W latach 1955-1961 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom
z wyróżnieniem uzyskał w Pracowni Rzeźby prof. Jana Bandery.
W latach 1961-1973 zatrudniony
w Zakładach Elektromaszynowych „Celma” jako plastyk-projektant w zakresie
informacji wizualnej. W tym czasie uczestniczy w życiu artystycznym, bierze udział
w konkursach i wystawach.
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W latach 1973-2006 związany z Filią
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
Współorganizuje kierunek Wychowania Plastycznego. Kieruje Pracowniami
Rzeźby. Od 1993 r. pełni funkcję zastępcy
dyrektora Instytutu Kształcenia Plastycznego, a od 1999 r. zastępcy dyrektora
Instytutu Sztuki. Równocześnie od 1997
r. kierował Zakładem Rzeźby w Instytucie
Sztuki.
Za pracę artystyczną i pedagogiczną
otrzymuje wielokrotnie Nagrodę Rektorską. W 1985 r. nagrodzony Złotą Odznaką
za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego.
Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. W 1987 r. mianowany rzeczoznawcą Ministerstwa Kultury i Sztuki
w zakresie rzeźby współczesnej. Uprawia
rzeźbę w drewnie, kamieniu, brązie i tworzywach sztucznych. Zajmuje się również
architekturą wnętrz, fotografiką i sztuką
sakralną. W 1988 r. uhonorowany nagrodą
Błogosławionego Brata Alberta za osiągnięcia w dziedzinie sztuki sakralnej.

rzeźbiarz
Jest twórcą pomników:
Ofiar Faszyzmu w Cieszynie (współpr.
A.Bilewicz) - 1960, Ofiar hitleryzmu
w Goleszowie - 1961, Ofiar pożaru Rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach
- 1961, Pomnika Curie-Skłodowskiej
i Pomnika Mendelejewa w Cieszynie
Marklowicach- 1977, Pomnika – Mogiły
Zasłużonym Miasto Cieszyn - 1980, Pomnika kompozytora Jana Sztwiertni-1981
i Pomnika Ochorowicza - 1982 w Wiśle,
Pomnika Pawła Stalmacha w Cieszynie
- 1985, Pomnika gen. Jerzego Ziętka
w Ustroniu Zawodziu - 1986, Pomnikapopiersia Pielęgniarki w Szpitalu Śląskim
w Cieszynie - 1986, Pomnika Wolności
1918 w Cieszynie-1988, Pomnika Harcerek i Harcerzy w Cieszynie - 1989,
Pomnika ks. Jerzego Trzanowskiego
w Cieszynie - 1992, Pomnika pamięci zburzonej Synagogi w Skoczowie-1994.
Zrealizował kilkadziesiąt tablic portretowych wybitnych Polaków w brązie i marmurze - naukowców, artystów, działaczy
narodowych i religijnych na terenie Śląska.
Jest autorem wielu rzeźb plenerowych,
płaskorzeźb i akcentów rzeźbiarskich
we wnętrzach użyteczności publicznej.
W latach 2003-2008 uczestniczy w odbudowie zburzonego Pomnika Legionistów
Śląskich w Cieszynie, projektuje rekonstrukcję monumentu.
W latach 1961-1970 tworzy cykl form
biologicznych w drewnie. W cyklach rzeźb
kameralnych z brązu, mosiądzu, aluminium i żywic syntetycznych powstających
od 1989 r. do chwili obecnej, motywem
przewodnim bywa najczęściej spokojna
refleksja nad ludzkim losem, zmagania
z życiem, tragediami i nadziejami. Cykle
rzeźb „Drzewa nadziei”, „Uskrzydlone”,
„Pory roku”, „Trzy Gracje” są wynikiem
bardzo osobistych potrzeb uzewnętrzniania stanów emocjonalnych, rodzących

się z codziennych doznań w obcowaniu
z ludźmi i światem. Ten rodzaj osobistej
refleksji pozwala niezależność wobec
aktualnie przeważających tendencji współczesnej sztuki.
Na przestrzeni całego okresu twórczości
prof. Jan Herma bierze udział w wielu
wystawach rzeźby w kraju i zagranicą.
Swoje prace prezentował m.in. na wystawach indywidualnych w Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie - 1975 i 1996,
w Uniwersyteckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Cieszynie - 1991, w Ganggalerie der Pedagogischen Akademie
w Grazu (Austria) - 1993, w Ośrodku Wydawniczym Augustyna w Bielsku-Białej 1993, 1999, w Teatrze im. A. Mickiewicza
w Cieszynie - 1993, w Galerii Centrum
w Zawierciu - 1997, w Stedelijke Akademie voor Plastische Kunsten w Genk (Belgia) - 1999, w Muzeum św. Jana Sarkandra
w Skoczowie - 2000. Przemysław Korcz
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W Leśniku podczas promocji.
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o  zasobach  naturalnych

Wydanie kolejnego numeru „Przyrodnika Ustrońskiego” jest zawsze wielkim
wydarzeniem. Tak było i tym razem. Na
promocję kolejnego już siódmego numeru, która odbyła się w sali konferencyjnej
„Leśnika” przybył starosta cieszyński
Czesław Gluza, przybyli także przedstawiciele Urzędu Miasta, wiceburmistrz
Jolanta Krajewska-Gojny, naczelnik Wydziału Oświaty Danuta Koenig, dyrektor
Uzdrowiska Katarzyna Wencel, ustrońscy
ekolodzy, przyrodnicy, autorzy artykułów
w tym numerze, prezes Uzdrowiska Ustroń
Grzegorz Dziewior, szef PKE w Skoczowie Jan Palka, radni powiatu, radni miasta
Ustroń, członkowie klubów i stowarzyszeń
działających na terenie miasta Ustroń.
Gościem honorowym była Alina Gburek,
żona zmarłego niedawno prof. Zbigniewa
Gburka, wieloletniego dyrektora Śląskiego
Szpitala Reumatologicznego w Ustroniu.
To właśnie pamięci tego człowieka poświęcono siódmy numer prezentowanego
czasopisma. Zebranych powitał Loen
Mijal, a prezes PKE w Ustroniu Aleksander Srzydłowski, zaprosił wszystkich na
prezentację „Przyrodnika”. Wydarzenie
to poprowadziła Małgorzata Węgierek.
Rozpoczęła spotkanie w ten sposób:
- Spotykamy się po raz siódmy, wielu z
państwa jest z nami już od siedmiu lat.
„Przyrodnik Ustroński” to swoistego rodzaju kronika przyrodnicza Ustronia, kronika, gdzie opisujemy zjawiska przyrody
zarówno ożywionej jak i nieożywionej,
ale ta kronika byłaby z pewnością niepełna, gdybyśmy w niej nie wspominali
o ludziach wartościowych, którzy związani są z tym miastem, którzy wiele zdziałali
dla środowiska. I tak w zasadzie od drugiego numeru staramy się każdy numer
poświęcić ciekawej osobie, ciekawej osobowości. Poszczególne roczniki poświecone były pamięci prof. Szczepańskiego,
prof. Kleczkowskiego czy pana redaktora
Oszeldy. W tym roku postanowiliśmy
poświęcić ten numer profesorowi Zbi26 czerwca 2008 r.			

gniewowi Gburkowi. Myślę, że wszyscy ustroniacy znają profesora, który od
połowy lat siedemdziesiątych związany
był silnie z Ustroniem. To w zasadzie
on jest ojcem tutejszej reumatologii. Nie
tylko był wspaniałym lekarzem, ale też
wspaniałym człowiekiem, osobą, która
wiele zdziałała dla środowiska właśnie
w latach siedemdziesiątych. Jako Radny
miejskiej Rady Narodowej, jako jedna z
niewielu osób przekonał większość do
swoich pomysłów. Wiedział doskonale,
że Ustroń może istnieć tylko jako miasto,
które dba o ochronę środowiska i bardzo
mu za to dziękujemy. A dzisiaj naszym
miłym gościem, który przyjął zaproszenie
jest żona prof. Gburka, dr Alina Gburek. To
dla nas naprawdę wielki zaszczyt gościć
panią tu dzisiaj.
Prezentacji „Przyrodnika Ustrońskiego”
dokonała Katarzyna Wencel. Na wstępie
powiedziała:
- To jest, jak gdyby mój czwarty numer,
z którym się spotykam i muszę powiedzieć, że Przyrodnik jest taką publikacją,
która patrzy w przeszłość, zajmuje się teraźniejszością i patrzy w przyszłość. Mam
nadzieję, że ten siódmy numer przyniesie
ustrońskim ekologom i Przyrodnikowi
nowych członków, nowych czytelników
i nowych przyjaciół. „Przyrodnk Ustroński”, zeszyt siódmy. Wydawcą jest Polski
Klub Ekologiczny Koło w Ustroniu, numer
poświęcony jest pamięci prof. Z. Gburka. (…) Tekst, który zamieszczony jest
w Przyrodniku to bardzo ciepłe wspomnienie o swoim stryju, jego bratanka Artura
Gburka.
Następnie K. Wencel pokrótce omówiła
zawartość siódmego numeru. Zwróciła
uwagę na to, że pojawiły się dwa artykuły
zapowiadające nowe cykle. Cykl „Parki
i ogrody” otwiera artykuł poświęcony ogrodowi Alfreda i Danuty Krzywoniów oraz
bardzo ciekawy tekst poświęcony księdzu
Karolowi Kotschemu i jego sadowniczym
pasjom. Podkreśliła, że autorem znanym

praktycznie od pierwszego numeru jest
Zygmunt Białas. Zawsze pisał o zasobach
naturalnych Ustronia, przede wszystkim
o solankach i o historii Uzdrowiska. Jego
tegoroczny tekst zatytułowany „Od kuracji
serwatkowych do solankowych” opowiada
o tym, czym leczono w Ustroniu począwszy od XVIII wieku. Tekst ten splata się
z tekstem Katarzyny Wencel dotyczącym
Uzdrowiska. Po zakończeniu prezentacji
rozpoczęła się dyskusja poświęcona głównie zmarłemu Zbigniewowi Gburkowi.
Spotkanie umilała swoimi piosenkami
Natalia Bukowska, a akompaniował jej
Janusz Śliwka. Na koniec wszyscy zostali
zaproszeni na poczęstunek.
Spis treści
„Przyrodnika Ustrońskiego”
Artur Cburek - Profesor Zbigniew Gburek, Barbara Jońca, Eugeniusz Creń Informacja z realizacji zadań Wydziału
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta
Ustroń w latach 2006-2007, Alfred Krzywoń, Gustaw Michna - Ogród osobliwych
roślin ozdobnych Danuty i Alfreda Krzywoniów w Ustroniu - impresje, Katarzyna
Wencel, Alina Marzec, Izabela Żerebiec
- Zmiany w Uzdrowisku, Edyta Knopek
- Edukacja ekologiczna w Gimnazjum nr
2 w Ustroniu, Zygmunt Białas - Od kuracji serwatkowych do solankowych, czyli
czym leczono w Ustroniu począwszy od
XVIII wieku , Aleksander Dorda - Formy
ochrony przyrody na Śląsku Cieszyńskim
(cz. 1), Magdalena Kamińska - Aktualny
stan zbiorowisk łęgowych z pióropusznikiem strusim Matteucia struthiopteris na
terenie Ustronia i okolic, Zygmunt Białas
- Wody termalne Ustronia, Gustaw Michna
- Sadownicze pasje księdza Karola Kotschego, Zygmunt Białas - Padało, wiało,
prażyło, czyli krótka kronika pogodowa
2007 r., Małgorzata Węgierek, Aleksander
Dorda - Obcy są wśród nas (czyli o inwazjach obcych gatunków roślin i zwierząt),
cz. IV, Leon Mijał - Gospodarka leśna
w lasach państwowych Nadleśnictwa Ustroń
w latach trzydziestych XX wieku.
			
Anna Rokosz
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Uroczyste otwarcie.

Fot. W. Suchta

festiwal piłkarski
- Jest to świetny sprawdzian młodych
zawodników Kuźni. Mogą porównywać
swoje umiejętności z innymi. Dodatkowo
chyba niebo nam sprzyja, bo co turniej,
a jest to trzecia edycja, to piękna pogoda
- mówi wiceprzewodnicząca Rady Miasta,
główna organizatorka III Festiwalu Piłkarskiego Młodzieży, Marzena Szczotka.
Festiwal rozgrywano 21 i 22 czerwca
w Ustroniu. Miało grać 18 drużyn, niestety
nie dopisał Piast Cieszyn. Klub ten nawet
nie poinformował, że rezygnuje z udziału,
co wywołało trochę zamieszania.
- Klub, który jest najbliżej, zrobił nam taka
niespodziankę - mówi M. Szczotka. – Za
pierwszym razem ten festiwal chcieliśmy
organizować razem z Cieszynem, wykorzystać ich boisko. Wycofali się na 10 dni
przed imprezą. Ale udało się wszystko
samodzielnie zorganizować.
Przed rozgrywkami młodym piłkarzom sportowej rywalizacji życzył radny
Piotr Markuzel, zaś Festiwal otworzyła
M. Szczotka.
Grano na dwóch boiskach klubowych
Kuźni Ustroń i Nierodzimia. W Nierodzimiu rozgrywki grupowe toczyła grupa
młodsza, starsza grała na boisku Kuźni,
gdzie również odbyły się finały. W grupie
młodszej w meczu o trzecie miejsce Zagłębie Sosnowiec pokonało Ustronie Morskie,
zaś w meczu o pierwsze miejsce w rzutach
karnych GKS Katowice pokonał Rekord
Bielsko-Biała. Wśród starszych w meczu
o trzecie miejsce Sparta Zabrze wygrała
z Kolejarzem Katowice, w finale Drzewiarz Jasienica wygrał z Kuźnią Ustroń.
Przez dwa dni drużyny przebywały
w Ustroniu. O ocenę poprosiłem trenerów.
Którzy powiedzieli:
Roman Herdzin z Kolejarza Katowice:
- Jestem instruktorem prawie 30 lat, byłem
na wielu turniejach za granicą i w kraju.
Tu jesteśmy trzeci raz i co turniej to lepiej
zrobiony. To jest perfekcja. Katowice,
Chorzów mogą się schować. A główna za-
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sługa to Marzena i Zbigniew Szczotkowie,
ludzie od wszystkiego. My przegraliśmy
trzecie miejsce karnymi. Sport jest ważny,
ale najważniejsza integracja, spotkania,
żeby chłopcy mogli sobie podać rękę
i mieli miłe wspomnienia. Wspominam ludzi, którzy mnie wychowywali, trenowali
i myślę, że ci chłopcy kiedyś też będą mnie
wspominać.
Janusz Gucwa z Drzewiarza Jasienica:
- Byliśmy tu pierwszy raz. Graliśmy już na
paru turniejach, nawet w Austrii i uważam,
że ten turniej jest dobrze zorganizowany.
Wygraliśmy w półfinale z bardzo dobrą
drużyną Kolejarza. Gra techniczna, bardzo
fajna. Turniej dobry, do organizacji nie
można mieć zastrzeżeń, bo to perfekcja
na dwóch boiskach zorganizować turniej
na kilkanaście drużyn.
Mateusz Cieślik ze Sparty Zabrze: - Jesteśmy tu trzeci raz z rzędu i zawsze ocena

Mecz finałowy grupy młodszej.

jest pozytywna. Zawsze też przyjeżdżamy
po zwycięstwo, ale w tym roku tylko
trzecie miejsce. Zdecydowała porażka
w pierwszym meczu. Potem coś nadrobiliśmy i turniej zaliczam do nadzwyczaj
udanych. Zawodnicy bardzo zadowoleni,
że jest to zaraz po zakończeniu roku szkolnego, że razem mogą tu przyjechać.
Władysław Szaryński z Zagłębia Sosnowiec: - Po raz drugi w Ustroniu. Obroniliśmy trzecie miejsce z tamtego roku.
Turniej traktowaliśmy trochę wakacyjnie.
Dla chłopców to dodatkowa atrakcja. Trzy
drużyny stanowiły czołówkę. Dla chłopców dobra zabawa, poznanie nowych przeciwników. Nie bierzemy udziału w wielu
turniejach, ale zawsze są drużyny lepsze
i słabsze. Na pewno więcej się spodziewałem po drużynach węgierskich. Niestety
za dobrze się nie zaprezentowali, a mają
takie tradycje.
Uroczyste zakończenie odbyło się na
stadionie Kuźni. Z rąk radnych Bogusławy
Rożnowicz i M. Szczotki kapitanowie
najlepszych drużyn odbierali dyplomy
i puchary ufundowane przez miasto. Najlepszych zawodników honorował prezes
KS Kuźnia Zbigniew Szczotka, a zostali
nimi: w grupie młodszej Damian Chorosz
z Drzewiarza Jasienica i Patryk Rup
z Ustroni Morskich, w grupie starszej Łukasz Przewoźnik z Kolejarza Katowice.
Królami strzelców zostali – w grupie młodszej Michał Grunt z Zagłębia Sosnowiec,
w grupie starszej Łukasz Grzebieniowski
ze Sparty Zabrze. Wybrano też najlepszych
bramkarzy – wśród młodszych został nim
Jacek Paszek z Kuźni Ustroń, wśród starszych Zygmunt Mateusz ze Sparty Zabrze
i Krystian Sosna z Drzewiarza Jasienica.
Statuetki wręczał im były pierwszoligowy
bramkarz Marek Matuszek. Nagrody
fair play otrzymały drużyny: w grupie
młodszej Ustronie Morskie, w grupie
starszej Jastrząb Bielszowice. Medale dla
najlepszych drużyn od Polskiego Związku
Piłki Nożnej wręczał honorowy prezes
podokręgu w Skoczowie Emanuel Mikołajczyk, który po zakończeniu rozgrywek
powiedział:

Fot. W. Suchta

26 czerwca 2008 r.

Piłkarze Kolejarza dziękują M. Szczotce za festiwal.

- Taki turniej to unikat na skalę krajową,
żeby ktoś potrafił ściągnąć tyle młodzieży i stworzył jej warunki. Ile osób musi
pracować przy takiej imprezie? Tu się
okazuje, że robi to przede wszystkim
jedno małżeństwo i do tego kilka osób.
Jestem pełen podziwu dla wysiłku tych
ludzi. Przecież w Ustroniu są inne atrakcje.
Naprawdę jestem pełen uznania, a trochę
w życiu przeszedłem i turnieje organizowałem. Trzeba też podkreślić dość dobre

szkolna  
liga
W roku szkolnym 2007/2008 odbyła się
Liga Szkół Podstawowych w piłce nożnej
pod hasłem „Szukamy młodych talentów”.
Mecze rozgrywano w hali i na boisku,
a miały wyłonić najlepszy zespół szkół
podstawowych z Ustronia. Bezapelacyjnie zwyciężyła drużyna SP nr 2 grająca
w składzie: Remigiusz Bil, Zbigniew
Krysta, Damian Majtczak, Mateusz Matuszek, Piotr Zawada, Mateusz Szczotko,
Dawid Heller, Mateusz Puchała, Samuel
Gołda. II miejsce zajęła SP nr l, III - SP
nr 3, a IV - SP nr 6. SP nr 5 nie startowała. Dzięki pomocy sponsorów udało się
ufundować cenne nagrody. Prezes firmy
„KOSTA” Konrad Owczarek ufundował
nagrodę główną - zestaw komputerowy
dla najlepszej szkoły. Oprócz tego nagrody
otrzymali: najlepszy strzelec, zawodnik
i bramkarz. Wszystkie drużyny otrzymały
puchary. Myślę, że dzięki kolejnym sponsorom uda nam się kontynuować rozgrywki ligowe w przyszłym roku szkolnym.
W tym miejscu chciałbym podziękować
wszystkim sponsorom, którzy w sezonie
2007/2008 wsparli sport młodzieżowy
- Tomasz Brachaczek ufundował stroje sportowe dla trampkarzy, a państwo
Kapołkowie ufundowali dresy sportowe.
Dziękujemy!!!
W imieniu Zarządu KS „Kuźnia”
Korneliusz Dziwisz
26 czerwca 2008 r.			
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wyszkolenie zawodników, szczególnie ze
śląskich drużyn. Zresztą tam zawsze lubili
kopać „ta buła”.
O podsumowania poprosiłem też
M. Szczotkę:
- Są ludzie dobrej woli, pomagają, wspierają bez rozgłosu. Całe wyżywienie, woda
to sponsoring. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Jolanta Kocjan udostępniła
sale i zakwaterowała młodzież z Budapesztu, Hajdunanas i Ustroni Morskich.

Część pościeli pożyczył dyrektor Marek
Konowoł z Szkoły Podstawowej nr 5
w Lipowcu. Wszystko na zasadzie współpracy. Drużyny ze Śląska zakwaterowane
zostały w salach gimnastycznych. Opinia
zawodników bardzo pozytywna. Chłopcy
zadowoleni z wyżywienia i tu trzeba podziękować dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 1 Bogumile Czyż-Tomiczek. Przez trzy
dni jej pracownice gotowały pod okiem
szefa kuchni. Dzięki nim wszystko udało
się zapiąć na ostatni guzik. W Nierodzimiu
prezes Krzysztof Molek udostępnił boisko,
a dodatkowo zaangażowali się w pomoc
pracownicy tamtejszej szkoły. Generalnie
współpraca ze szkołami i klubami bez
zarzutu. Wzięło udział 16 drużyn. Czy
może być więcej? Trzeba się rozwijać
i wtedy impreza ma sens. Mamy dwa
boiska i ograniczone środki. Oczywiście
można taką imprezę jeszcze powiększyć,
ale nie mamy porządnych obiektów sportowych i potem są problemy z szatniami,
prysznicami. W tym roku w normalnych
warunkach drużyny mogły się przebierać,
bo udostępniono nam zaplecze hali tenisowej, za co też jesteśmy wdzięczni. Na razie
wszystko odbywało się w spartańskich
warunkach, czyli materace i sale szkolne.
Chyba trzeba pomyśleć o zabezpieczeniu
środków w budżecie miasta. Bez pieniędzy
trudno coś zrobić, nawet gdy jest grupa
zapaleńców. A młodzi zawodnicy w jakiś
sposób muszą zakończyć sezon. Dobrze,
gdy mogą zagrać z drużynami na co dzień
sobie nieznanymi.
Wojsław Suchta

Urząd Miasta Ustroń informuje,
że Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” od 1 maja uruchomiło w ramach
kontraktu z NFZ następujące usługi: rehabilitację w poradni rehabilitacyjnej,
rehabilitację ogólnoustrojową w oddziale dziennym, rehabilitację kardiologiczną
w oddziale dziennym.
Od 1 maja br. otwarta została poradnia leczenia nerwic w Przychodni Uzdrowiskowej w budynku Zakładu Przyrodoleczniczego przy ulicy Sanatoryjnej oraz Oddział
leczenia zaburzeń nerwicowych w Sanatorium „Narcyz” przy ul. Zdrojowej 9.
Poradnia rehabilitacyjna oraz oddziały dzienne otwarte są :
od poniedziałku do piątku z wyjątkiem środy od 8-14, w środy od 13-18
Zabiegi wykonywane są: od poniedziałku do piątku od 7-17, w soboty od 8-13.
Pacjent winien zgłosić się do poradni z aktualną kartą ubezpieczenia zdrowotnego
oraz ze skierowaniem wystawionym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Skierowanie winno być zarejestrowane w terminie do 30 dni od daty wystawienia.
Skierowanie do rehabilitacji ogólnoustrojowej w oddziale dziennym wystawiają
lekarze oddziału: urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego,
ginekologicznego oraz lekarze poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej,
neurologicznej, reumatologicznej oraz lekarze POZ –w przypadku schorzeń przewlekłych.
Skierowanie do rehabilitacji kardiologicznej w oddziale dziennym wystawia lekarz
oddziału kardiologicznego, kardiochirurgicznego, lub chorób wewnętrznych oraz
lekarz poradni kardiologicznej lub lekarz POZ.
2.Poradnia zaburzeń nerwicowych czynna :
poniedziałek od 11-15, środa od 11-13 – lekarz psychiatra
środa od 15 -18, piątek od 12-15 – psychoterapeuta.
Pacjent winien posiadać aktualną kartę ubezpieczenia zdrowotnego.
Rejestracja dla wszystkich opisanych wyżej świadczeń odbywa się w godzinach
pracy poradni. Istnieje możliwość rejestracji telefonicznej - 033 856 57 90.
Mieszkańcy Ustronia mogą korzystać z ambulatoryjnej i stacjonarnej formy leczenia uzdrowiskowego. Druk skierowania można pobrać ze strony internetowej
NFZ www.nfz-katowice.pl, Skierowanie należy przesłać do NFZ z zaznaczeniem
o jaką formę leczenia chodzi. Skierowania na leczenie ambulatoryjne rozpatrywane
są bez okresu oczekiwania.
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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”
- „Rośliny z naszych łąk i drewniane ptaki” 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.
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Taką niespodziankę pod drzwiami biblioteki zastały jej pracownice
pewnego ranka. Zatęchła makulatura nie nadaje się do wypożyczania. Zresztą nie tylko z tego powodu.
Fot. W. Suchta
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kawiarnia Sissi

Prowadzących pub Angel’s Angelikę i Adama Ledów zapytałem
o budynek centrali telefonicznej przy ul. Grażyńskiego. Ostatnio
plotka głosi, że właścicielem stał się Adam Leda.
- Wynajmujemy ten obiekt i teren przed nim. Chodzi o przedsięwzięcie pod nazwą „Sissi”, a konkretnie będzie to kawiarnia
wiedeńska – mówi A. Leda. „Sissi” brzmi intrygująco, bo kojarzy
się z żoną Franciszka Józefa i o nią faktycznie chodzi.
- Zabory to nie był dobry okres dla Polski – mówi A. Leda.
- Jeżdżąc po Europie widzimy powrót do przeszłości. Np.
w północnych Włoszech w wielu knajpkach wisi portret Franciszka Józefa. Doszliśmy do wniosku, że ludzie nabrali już takiego
dystansu, że tamte czasy traktują bardziej jako ciekawostkę.
O samym budynku A. Leda mówi:
- Jest to potworek budowany pod specyficzne potrzeby. Pracuję
w branży telekomunikacyjnej i wiem o co chodzi. Kiedyś były
wielkie, potężne centrale. Dziś to wszystko mieści się w jednym
pokoju. Do tego na dachu znajdują się urządzenia do telefonii
komórkowej. Gdyby budynek był naszą własnością, mógłbym
zadeklarować, że zmiany byłyby radykalne. W ramach naszych
możliwości podejmiemy jednak próbę, gdyż mamy umowę na czas
nieokreślony. Jednak nikt nie daje gwarancji, że kiedyś nie dojdzie
do sprzedaży tego budynku. Na razie na to się nie zapowiada i możemy sobie pozwolić na minimum ryzyka inwestycyjnego. Będzie
to ciekawostka architektoniczna, która skupi wzrok przechodniów,
odwracając uwagę od tej brzydoty.
(ws)

Jako sie mocie ludeczkowie
Lato przed nami i upały, a jo je doś gibko, jak na swoji roki.
Isto z tych pokrziw, bo latoś co drugi dziyń robiym se szpinat
z wajcami. Wczora trziłach na tarle suche bułki na brezle, coby
se faszyrki łobzolać na łobiod i aji kapke poharatałach se palec. Każdy dziyń móm jakisikej pilne roboty. Byłach łoto u moji
szwagierki, bo zaś je nimocno. Już półdrugo miesiónca krzipie
i ni może sie z tego choróbska wykaraskać. Tóż żech ji zaniósła
młody czosnek, latoś móm taki granatowy, a snoci tyn je nejlepszy.
Móm nadzieje, że ji to pumoże.
Pofulały my se przi dómowych kreplikach ło bliższej i dalszej
rodzinie, ło młodych kierzi sóm za granicóm i ło dzieckach, kiere
sie uczóm. Co ich też jeszcze czako? Teraz upragnióne ferie, ale
za pore roków?
Potym szwagrówka sie pyto, czy żech łoto łoglóndała Ustróń
w telewizorze na TVN. Dlo smiłowanio! Wylynkałach sie strasznucnie, czy sie zaś kiery zabił, abo wygorzoł? Przeca mało kiedy
co dobrego w tym pudle ukazujóm, jyny same nieszczęścia. Już doista łod tego głowa człowieka boli. Dyć „Głos Ziymi Cieszyńskij”
pisze jyny ło wypadkach w naszym mieście – jak kiery wypadnie
z łokna, abo ballkónu i zabije sie, abo łoto jak stacja bynzynowo
wygorzała to dajóm kolorowe zdjynci na piyrszej strónie. Ale jakby
było sie czym pochwolić, to każtam, ani nie pisnóm!
Ale tym razym było inaczyj. Ustróń w telewizji ukozali, bo jakisik szumny i strasznucnie bogaty szejk przijechoł do Jaszowca
i chcioł kapke stracić na wodze, tóż kómpoł sie w basynie krytym.
Wszyscy kuracjusze i wczasowicze, co tam miyszkali fórt sie za
nim łoglóndali i byli strasznucnie radzi, że majóm takigo kamrata
w basynie, abo przi stole, bo przeca szejki w Ustróniu rzodko
sie zjawiajóm. Szkoda, że nie przilecioł w siyrpniu jak bydóm
zaś wybiyrać „Miss wakacji”, to by kiero miała szanse dostać
sie do jakich Emiratów Arabskich, abo Kataru jako piónto czy
dziesiónto baba tego bogatego feszoka. Gorzij jakby jóm jeszcze
z tego jako poważniejszo choroba chyciła, bo z takimi chłopami, co
majóm aji tuzin bab, to nigdy nie wiadómo. I tak my sie pośmioły
i w wiesiołym nastroju rozeszły.
Jewka

Handel podczas Dożynek
W związku z organizowaniem Dożynek
w dniu 24 sierpnia 2008 /niedziela/,podmioty
prowadzące punkty handlowo-gastronomiczne, mogą składać wnioski na handel w Parku
Kuracyjnym, w terminie do 6 sierpnia 2008
r. w Urzędzie Miasta Ustroń, pok.25, tel. 033
857 9314.
POZIOMO: 1) spod siekiery, 4) oddział wojska, 6) no to ...,
8) płacona w banku, 9) rankiem na trawie, 10) imię tyczkarki
Isinbajewej, 11) ruski książę, 12) z mosiądzu lub brązu,
13) padają na EURO, 14) silna wichura, 15) żółte kwiaty łąkowe, 16) dzielnica Warszawy, 17) kupa żelastwa,
18) spód naczynia, 19) lipcowa solenizantka, 20) Kuracyjny
w Ustroniu.

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

PIONOWO: 1) leń, nierób, 2) huczne na wsi, 3) wieje
w górach, 4) przeróbka utworu, 5) materiał na sukienkę,
6) kuzynka wiśni, 7) na skraju chodnika, 11) ćwiartka,
13) kwietnik w mieście.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 4 lipca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 24

otwarcie sezonu

Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Stanisława Gawłowska,
Bładnice Górne 19. Zapraszamy do redakcji.

26 czerwca 2008 r.			

Gazeta Ustrońska 15

Mój wyrażony w poprzednim artykule
zachwyt nad spotkaniem z lilią złotogłów
nie jest zapewne czymś odosobnionym.
Jest to przecież roślina o pięknych kwiatach, które budziły zachwyt od wieków.
I to chyba spory, skoro właśnie to do urody kwiatów lilii odwołał się nawet Jezus
w swym nauczaniu: A co do odzienia,
czemu się troszczycie? Przypatrzcie się
liliom polnym, jak rosną; nie pracują ani
przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon
w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich (Mt 6, 28-29).
Oczywiście nie ma tu mowy akurat o naszej
rodzimej lilii złotogłów,
bowiem naukowcy po
dogłębnym „śledztwie”
stwierdzili, że za pierwowzory biblijnych lilii
– dodajmy, że w Piśmie
Świętym znajdziemy je
wymienione ponad 20
razy – uchodzić może
raczej lilia biała lub lilia
chalcedońska.
Jednak lilie związane
w różny sposób z wierzeniami, z bóstwami
czy też ogólnie rzecz
nazywając – ze sferą
sacrum, spotykamy już
znacznie wcześniej. Już
u – tak, tak, wiem, że
to straszny slogan, ale
co zrobić – starożytnych
Greków i Rzymian lilia
nieodmiennie była kojarzona z różnymi bogami
i boginiami. Zgodnie
z grecką mitologią lilia
powstała z kropel mleka, które uroniła bogini
Hera. Grecy lilię (znowu
nie mówimy tu o jakimś
konkretnym gatunku,
a tym bardziej o lilii złotogłów) nazwali leirion,
od przymiotnika leiros,
co można tłumaczyć
jako delikatny, cienki,
wrażliwy. Lilia stała się
symbolem czystości
i była nie tylko atrybutem Hery, ale także Afrodyty i Artemidy.
Ba, nawet olimpijski tron boskiego Zeusa
przyozdabiały białe kwiaty lilii. W sposób
oczywisty symbolikę lilii od Greków przejęli Rzymianie, którzy te piękne kwiaty
przypisali Dianie i Wenus. Dla Rzymian
lilia była symbolem nie tylko piękna, niewinności i miłości, ale również nadziei.
Jak mówią znawcy tematu stylizowane lilie
znajdziemy na rewersach monet rzymskich
wraz z okalającym je napisem spe populi
romani, co znaczy nadzieja rzymskiego
ludu.
Od dawna także lilia zajmuje poczesne
miejsce w heraldyce. Stylizowany kwiat
lilii – dodajmy dla ścisłości, że tak bardzo stylizowany, iż niektórzy upatrują
jako wzór kwiat nie tyle lilii co kosaćca,
popularnie zwanego irysem – odnajdziemy na wielu herbach. Bezsprzecznie do
najbardziej znanych należy herb francuskich monarchów. Jest to tzw. fleur-de-lis
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bądź fleur-de-lys, czyli złota lilia, która
jako symbol króla Francji znana jest od
XI wieku. Z tego też okresu pochodzi
charakterystyczny herb – błękitna tarcza
ze złotymi liliami. Początkowo były one
niewielkie, a za to liczne, a w drugiej połowie XIV wieku „weszła do użycia” tarcza,
na której widnieją jedynie trzy, ale tym
razem spore lilie. Zresztą władcy różnych
epok i różnych państw chlubili się lilią
w herbie, a początki takich zwyczajów
można upatrywać u władców dawnej Persji. Dlaczego akurat lilia stała się atrybutem
władzy królewskiej? Niektórzy wskazują

Lilia złotogłów (2)

na pewne podobieństwa jej kwiatów do
królewskiego berła.
Lilie symbolizowały w średniowieczu
niepokalane rycerstwo, nic więc chyba
dziwnego, że zdobiły więc herby różnych
mniej lub bardziej szlachetnych, znamienitych i znanych rodów, choćby Medyceuszy. Dla porządku jednak zaznaczmy, że
pomiędzy symboliką herbu, a praktyką
i życiem codziennym noszącego tenże
herb, na ogół istniała ogromna rozbieżność.
Lilie znalazły się także na herbach miast
i regionów, na przykład Florencji i Toskanii.
Zdobią także flagę kanadyjskiej prowincji
Québec, w większości zamieszkałej przez
potomków francuskich osadników.
Powróćmy jeszcze do Biblii i chrześcijaństwa. Lilia, jako kwiat symbolizujący
piękno i czystość, stała się symbolem
Marii, matki Jezusa. W „Pieśni nad pieśniami”, w drugim wersie księgi 2 czytamy:
Jak lilia pośród cierni, tak przyjaciółka

ma pośród dziewcząt. Dla wierzących tą
lilią jest właśnie Maria, Najświętsza Maryja Panna, niepokalana pośród „ostrów
i cierni” całego grzesznego rodzaju ludzkiego. Znalazłem informację, że w 1618
roku papież Paweł V specjalnym edyktem nakazał przedstawianie Matki Bożej
Niepokalanie Poczętej pod postacią białej
lilii. I to właśnie lilię zobaczyć możemy
na wizerunkach niektórych świętych (na
przykład św. Józefa czy św. Antoniego),
a ponadto roślina ta znalazła się w godłach
bodaj kilkunastu męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych.
Kwiaty lilii znalazły swe
miejsce także w sferze profanum, m.in. jako motyw
zdobniczy w sztuce ludowej.
W czasach przedchrześcijańskich, ze względu na falliczny
kształt słupka oraz zapach,
lilię kojarzono z miłością fizyczną, czyli mówiąc
wprost z seksem. Ba, te skojarzenia powróciły jeszcze
i czasach nowożytnych. Oto
w XIX wieku dla niektórych
zapach lilii, podobny ponoć
do zapachu miodu z pieprzem,
kojarzył się z egzotycznymi,
indyjskimi zapachami, a te
również wywoływały dość
jednoznaczne erotyczne skojarzenia.
Co wnikliwszych Czytelników tej rubryki nie zaskoczy
zapewne fakt, że także cebulki
naszej lilii złotogłów trafiły…
na stoły naszych łakomych
przodków. Oczywiście było
to dawnymi czasy, kiedy gatunek ten był bardziej pospolity
niż współcześnie, a cebulki
naszej lilii smakowały ponoć
nieźle zarówno na surowo,
jak i gotowane, smażone
bądź pieczone. Po ususzeniu i zmieleniu otrzymywano
z nich coś w rodzaju mąki.
Łacińska nazwa rodzajowa
lilii złotogłów – Lilium – pochodzi od wspomnianego już
powyżej greckiego leirion, leiros, natomiast nazwa gatunkowa martagon
oznacza roślinę poświęconą plancie Mars
i jest słowem zaczerpniętym z języka…
alchemików! Ciekawa jest etymologia
polskiej nazwy złotogłów. Według jednych
wywodzi się od złocistej barwy cebulki,
inni twierdzą natomiast, że złotogłowiem
nazywano cenny materiał, z którego szyto
kosztowne i wykwintne ubiory, a poza
tym lilia była właśnie symbolem rodów
królewskich i szlachetnie urodzonych, stąd
i też ta nazwa.
Warto na zakończenie dodać jeszcze jedną ciekawostkę związaną z liliami. Otóż hebrajskie słowo shoshan (shushan) oznacza
lilię białą. Grecy słowem krinion określali
jakikolwiek gatunek z rodzaju lilia. Natomiast lilia w języku syryjskim, perskim i
koptyjskim brzmi tak samo – susan – i od
tego słowa wywodzą się popularne imiona
Susan, Susanna i nasza Zuzanna.
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
26 czerwca 2008 r.

Wspólna fotografia na tle Paryża.

			

KLASY 
FRANKOFOŃSKIE  
WE FRANCJI
1 maja o godz. 6:30, wszyscy wyjeżdżający na siedmiodniową wycieczkę do Francji, zebrali się przed Gimnazjum nr 2
w Ustroniu. Pełni optymizmu z niecierpliwością czekaliśmy na
odjazd. Zaczęła się nasza podróż, nasza to znaczy uczniów klas 1a
i 2e, czyli klas frankofońskich oraz naszych opiekunów – Joanny
Iskrzyckiej-Marianek, Grażyny Tekielak, Heleny Cebo i Ewy
Matuszyńskiej.
Pierwszym etapem naszej wycieczki była Praga. Czas
w autobusie bardzo miło spędziliśmy i nawet nie zauważyliśmy,
kiedy dojechaliśmy na miejsce. Na początku zwiedziliśmy
Hradczany, katedrę św. Wita, na której wieżę wspięliśmy się
aby podziwiać malowniczą panoramę miasta. Nie ominęliśmy
Złotej Uliczki i Mostu Karola, gdzie mogliśmy spełnić swoje
życzenia dotykając rzeźby – figury św. Jana Nepomucena.
Po przyjeździe do hotelu w okolicach Pilzna udaliśmy się wszyscy
na kolację. Następnie, gdy wróciliśmy do naszych pokoi, odświeżyliśmy się i poszliśmy spać. Niestety cisza nocna zaczynała się
o 22, więc nie mogliśmy spędzić dużo czasu z naszymi kolegami,
a za to na korytarzu panował „ostry dyżur” naszych kochanych
pań nauczycielek. Rano udaliśmy się do autokaru, żeby rozpocząć
następny etap naszej wycieczki, czyli przejazd do Paryża. Podróż
była męcząca i długa lecz w końcu dotarliśmy. Udaliśmy się na
kolację, a gdy wszyscy się najedli przejechaliśmy do hotelu na
obrzeżach Paryża. Następnego ranka obudziliśmy się z dobrymi
humorami i nie mogliśmy się
doczekać zwiedzania Paryża.
Pierwsze nasze wrażenie było
cudowne … przecież Paryż to
stolica Francji.
Po wyjściu z metra zatrzymaliśmy się przed budynkiem
Les Invalides, który służył
jako szpital dla inwalidów wojennych. Kilka chwil później
zobaczyliśmy Damę Paryża
– Wieżę Eiffla, wznoszącą się
u południowego krańca Pola
Marsowego, nieopodal Sek26 czerwca 2008 r.			

wany. Następnie mieliśmy okazję zobaczyć Trocadero, Łuk
Triumfalny oraz przespacerować się słynnymi Polami Elizejskimi.
Niektórzy z nas zaczęli śpiewać znaną wszystkim piosenkę Joe
Dassin „Aux Champs-Elysées”. Nie mogliśmy odmówić sobie
zjedzenia szybkiego obiadu na Polach Elizejskich, aby później
móc udać się Plac Zgody, gdzie podczas Rewolucji Francuskiej
stała gilotyna. Omijając Luwr poszliśmy pod budynek Sorbony
– może ktoś z nas będzie tam studiował? Kolejnym miejscem,
które zwiedziliśmy tego dnia była katedra Notre Dame. Ale to
nie była ostatnia atrakcja tego wyczerpującego dnia. Późnym
wieczorem, po kolacji i krótkim odpoczynku w hotelu, o godz.
21:30 wyruszyliśmy autokarem do centrum Paryża aby wspiąć
się na Wieżę Eiffla nocą! Widok Paryża był niesamowity, aż
nam dech w piersiach zaparło. Chciało nam się płakać. Z wielkim
żalem wróciliśmy do hotelu i położyliśmy się spać. Było bardzo
późno, ale po tym co zobaczyliśmy nie mogliśmy zasnąć.
Czwarty dzień naszej wycieczki rozpoczął się pasjonująco.
Zwiedziliśmy stadion narodowy Francji czyli Stade de France.
Był ogromny, a my mogliśmy poczuć się jak prawdziwi piłkarze
wychodząc na murawę przy dobiegającej przez głośniki wrzawie
80 000 widowni. Szkoda, że było to tylko nagranie. Mogliśmy
również zobaczyć pomieszczenia, w których przebywają zawodnicy (szatnie, sauny, sale gimnastyczne, mini szpital i posterunek
straży pożarnej). W szatni zobaczyliśmy film oraz prawdziwe
koszulki słynnych piłkarzy, m.in. Zinedine Zidane, Malouda,
Givet, Barthez, …
Będąc pod ogromnym wrażeniem stadionu podziwialiśmy
katedrę St-Denis. Kilkanaście minut później czekał nas godzinny
rejs po Sekwanie. Po tym bardzo relaksującym punkcie naszego
programu weszliśmy do Centrum Pompidou, którego widok był
dla nas zaskoczeniem – projektanci tego budynku wyprowadzili
wszystkie instalacje na zewnątrz. Z piątego piętra podziwialiśmy
panoramę Paryża a szczególnie wzgórze Montmarte, gdzie następnie udaliśmy się aby zwiedzić słynną bazylikę Sacré Cśur.
Kolejnego dnia z samego rana pojechaliśmy do Luwru, aby zobaczyć wielkie dzieła sztuki, tj. Mona Lisę, Wenus z Milo, Nike
z Samotraki oraz wiele innych, których nie sposób tutaj wymienić. Po południu udaliśmy się w drogę do Strasbourga, gdzie
dotarliśmy o godzinie 22.
Ostatniego dnia zwiedziliśmy Parlament Europejski. Po tej
pięknej wizycie wielu z nas marzy o pracy w instytucjach europejskich. Po wyjściu z Parlamentu poszliśmy obejrzeć budynek
Rady Europy, katedrę oraz dzielnicę La Petite France, gdzie
weszliśmy do budynku Rady Generalnej Departamentu Dolnego
Renu. Zostaliśmy tam wspaniale przyjęci przez dyrektorów tej
instytucji. Departament Dolnego Renu współpracuje z Województwem Śląskim i dlatego mogliśmy tam gościć. W czasie
wizyty okazało się, że osoby, które nas tam przyjmowały były
w Ustroniu! Na ostatnim piętrze budynku czekał na nas poczęstunek i piękny widok Strasbourga. Ostatnie godziny naszego pobytu
we Francji spędziliśmy na szaleństwie zakupów.
Ze Strasbourga wyjechaliśmy w drogę powrotną do Polski. Droga była długa, ale było nam bardzo wesoło, ponieważ jechaliśmy
nocą. O godz. 9 rano dotarliśmy do Ustronia, gdzie czekali już
na nas rodzice. Tak zakończyła się nasza wycieczka, lecz tylko
my wiemy, jakie wrażenia przynosi Paryż, który jest naprawdę
magicznym miastem.
Uczestniczki wycieczki:
Marta Kosińska i Agnieszka Kossakowska z kl. 1a
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kultura

27.6
godz. 17.00		
									
									
28.6
godz. 19.00		
									
									
5.7
godz. 18.00		
									

Promocja tomiku wierszy Jana Chmiela, występy zespołu”Try-Ton”, Muzeum
Ustrońskie.
Gitariada z Markiem Sierockim” - laureaci Szansy na Sukces, Idola, Drogi do
Gwiazd, amfiteatr.
Biesiada z zespołem „Szlagiermaszyna”, amfiteatr.

26.6
godz.19.00
27.6-3.7 godz.17.00
									
27.6-3.7 godz.18.15
									
27.6-3.7 godz.20.00

LEJDIS, komedia, 15 lat, Polska.
DON CHICHOT, animowana bajka
w polskiej wersji językowej.
Nie kłam kochanie, komedia romantyczna, 15 lat, Polska.
Sen Kasandry, 15 lat, USA.

KINO

Beskidzka 5 w Brennej. Rozrywki indywidualne ...

Sprzedam szczeniaki yorka (miniaturki): piesek i suczka. Zaszczepione i odrobaczone. Odbiór
po 7 lipca. 0-503-037-012.
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.
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.

Fot. W. Suchta

Naprawa komputerów z możliwością dojazdu do domu. 0-517488-760.
Audi A4, 1,9 TDI, avant, 110
KM, 1999/00, przebieg 167000,
klimatronic, 4 x PP, ABS, wspomaganie, elektr. szyby i lusterka,
stan bardzo dobry, cena 24500.
0-507-402-020.
Zatrudnię magazyniera – emeryta
lub rencistę z okolic Ustronia. Tel.
033-854-33-27.
Promocja okien PCV F.H. „Besta”
Ustroń, ul. Skoczowska 47e, 033854-53-98.
Pokój do wynajęcia. 033-85471-37.

26 - 28.6 - Venus
ul. Grażyńskiego 2
29.6 - 1.7 -	Na Zawodziu ul. Sanatoryjna 7
2 - 4.7 -		 Elba
ul. Cieszyńska 2

tel. 858-71-31
tel. 854-46-58
tel. 854-21-02

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

... i zbiorowe.
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dziesięć lat temu
22 czerwca o godz. 15.30 na działce w Nierodzimiu przy ul.
Czarny Las doszło do śmiertelnego porażenia prądem. Pracowało tam dwóch mieszkańców Gliwic. Działka należała do jednego
z nich. Przy pracach budowlanych korzystali z prowizorycznie
doprowadzonego prądu przedłużaczem własnej konstrukcji. Gdy
jeden z nich złapał za wtyczkę, zapominając, że instalacja jest pod
napięciem, doszło do tragedii.

*

*

*

*

*

*

Przez trzy dni w domu wczasowym „Elektron” na Zawodziu
strażacy przeprowadzali ćwiczenia. Było to możliwe dzięki zgodzie
Beskidzkiej Energetyki, by sprawdzić skuteczność akcji strażackich
w „piramidzie”. Od 22 do 24 czerwca ratownicy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Polanie oraz wszystkich jednostek OSP
z Ustronia, zdołali przećwiczyć kilka wariantów prowadzenia akcji
ratowniczo – gaśniczej. Okazało się, że nie jest to proste.
18 czerwca odbyła się ostatnia sesja drugiej kadencji Rady Miejskiej. Radni otrzymali sprawozdanie podsumowujące całą kadencję. Burmistrz Kazimierz Hanus przedstawił natomiast problemy,
które pozostają do załatwienia w przyszłej kadencji. Jerzy Bałdys
wywołał dyskusję dotyczącą stacji przeładunkowej. Otóż okazało
się, że stacja częściowo leży na terenie prywatnym. J. Bałdys był
zaskoczony pozycją w podziale nadwyżki budżetowej dotyczącą
konieczności zapłacenia dzierżawy właścicielowi.
- Dlaczego wcześniej nikt nas nie poinformował o tej sprawie
– pytał J. Bałdys
K. Hanus odpowiadał, że rozpoczynano budowę na terenie gminnym sąsiadującym z prywatnym. Gdy na stacji zaczęto budować
drugą pochylnię, zahaczyła ona o teren prywatny. Obecnie właściciel zmienił swoje żądania wobec gminy, dlatego należy dążyć do
szybkiego uregulowania prawnego korzystnego dla miasta.
Wyjaśnienia burmistrza nie przekonały wszystkich radnych.
Anna Borowiecka stwierdziła, że tu odpowiednie służby miejskie
nie dopełniły swoich obowiązków. Obecnie zaskakuje się radnych
dodatkowym wydatkiem.
- Przyszli radni mogą mieć do nas pretensje, że coś zaniedbaliśmy.
Dziś wszystko powinno być zapięte na ostatni guzik – mówiła A.
Borowiecka.
Irena Pawelec stwierdziła natomiast, że budowa inwestycji
miejskiej na terenie prywatnym, to kolejny przykład niekompetencji i lekceważenia mieszkańców. Burmistrz powinien wyciągnąć
konsekwencje wobec winnych.
- Też mam prywatną działkę i zapraszam do inwestowania – ironizowała I. Pawelec.
(ar)
26 czerwca 2008 r.
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Tak sobie myślę

Dzieci – dzieciom,
dzieci – rodzicom

Są imprezy mające znaczenie jednorazowego wydarzenia. Zorganizowano je raz
i więcej już się ich nie powtarza. Nawet
wtedy, gdy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Tak jak to było dla przykładu
z nabożeństwem ekumenicznym z okazji
700-lecia Ustronia. Są inne, które powtarzane są kilka razy, ale nie wywołały większego
zainteresowania, bądź też organizatorom
zabrakło chęci i energii do organizowania
kolejnych. Nie ulega bowiem wątpliwości,
że im większa impreza, im więcej osób
biorących w niej udział, tym więcej wymaga zaangażowania, wysiłku i ciężkiej
pracy organizatorów. Dlatego też trudno
się dziwić, kiedy zmęczeni organizatorzy
imprezy, która się nie udała, rezygnują
z organizacji następnej takiej imprezy. Inna
rzecz, że czasem trzeba wytrwałości i konsekwencji w działaniu, aby dana impreza
zdobyła sobie popularność i mogła liczyć na
zainteresowanie wielu osób, a tym samym
stać się imprezą cykliczną, organizowaną
z powodzeniem co roku, o tej samej porze
i w tym samym miejscu. Do takich imprez,
które zdobyły sobie stałe miejsce w ustrońskim kalendarzu, należy bez wątpienia,
impreza organizowana co roku w związku

felieton
Biegi

W Ustroniu mamy wiele imprez sportowych organizowanych przez miasto,
kluby sportowe, a ostatnio także przez organizatorów z zewnątrz. Nasze miasto jest
świetnym miejscem na zawody kolarzy
górskich. W ostatnią sobotę odbył się zjazd
po schodach na Zawodziu. Teraz króluje
piłka nożna. Odbyły się międzynarodowe
turnieje odlbojów i drużyn młodzieżowych. O meczach KS „Kuźnia”, przez
grzeczność, nie wspomnę. Za to, od ponad
dwóch tygodni wieczorami oglądamy
mecze Euro 2008 na licznych telebimach
ustawionych w mieście.
O sporcie w Ustroniu można by pisać
nieskończenie. Chciałem jednak więcej uwagi poświęcić biegom. W PRL-u,
w Ustroniu organizowane były co roku
jeden lub dwa biegi masowe. Od początku
lat 90-tych ubiegłego wieku w naszym
mieście przybywało biegów w postępie
geometrycznym. Wydawało się, że jak
tak dalej pójdzie, to co tydzień będziemy
biegali. To byłoby już czyste szaleństwo,
chaos i dezorganizacja życia społecznego
w mieście. Na szczęście miasto wzięło
sprawy w swoje ręce (w dobrym słowa
tego znaczeniu) i sytuacja się ustabilizowała. Mamy organizowane przez urząd
miejski cztery bardzo popularne biegi.
Najsławniejszym biegiem został Letni
26 czerwca 2008 r.			

z Dniem Dziecka przez Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi, pod hasłem:
„Dzieci – dzieciom, dzieci – rodzicom”.
W tym roku została zorganizowana już
po raz siedemnasty. Wynika z tego, że
pierwsza taka impreza odbyła się w roku
1992. Przez te wszystkie lata organizowana
była przez członków Towarzystwa, pracowników Domu Kultury „Prażakówka”
i pracowników prowadzonego przez Towarzystwo Ośrodka dla niepełnosprawnych
dzieci i młodzieży w Ustroniu-Nierodzimiu, pod kierunkiem prezesów zarządu
Towarzystwa; najpierw p. Andrzeja Georga,
a potem p. Anny Hanus-Dyrda i p. Emilii
Czembor. Pierwotny powód organizacji tej
imprezy był dość prozaiczny. Towarzystwo
potrzebowało pieniędzy na zorganizowanie
i utrzymanie ośrodka, a potem na kolejne
remonty i prace adaptacyjne w zajmowanych przez Ośrodek lokalach w przedszkolu
w Nierodzimiu (winda, remont łazienek,
zadaszenie tarasu, wyposażenie Ośrodka
w odpowiedni sprzęt itp.). Dlatego też
w programie imprezy obok występów zespołów dziecięcych znalazły się: loteria fantowa, sprzedaż ciast w kawiarni upieczonych
przez panie z Towarzystwa, rodziców czy
sponsorowane, kawy, herbaty, wody i lodów
zafundowanych przez sponsorów, a także
sprzedaż sadzonek kwiatów i krzewów. Dla
zasilenia kasy Towarzystwa pobiera się też
symboliczną opłatę za wstęp do amfiteatru.
W ten sposób zbiera się sumę liczącą się
w działalności Towarzystwa. A były lata, że
te zebrane przy okazji tej imprezy pieniądze
ratowały Ośrodek przed likwidacją.

Sama impreza jest bardzo sympatyczna.
Na scenie amfiteatru prezentują się liczne
zespoły dziecięce. Jedne z doświadczeniem
i licznymi sukcesami, jak „Równica” i takie,
które po raz pierwszy występują przed szerszą publicznością. Z podziwem patrzymy
na tych młodych, ale już doświadczonych
artystów, a ze wzruszeniem i rozczuleniem
patrzymy też na tych, którzy po raz pierwszy
próbują swych sił na scenie. Wśród wykonawców nie brakuje też wychowanków
Ośrodka w Nierodzimiu. Zapewne nie jest
to impreza dla osób oczekujących występów
na wysokim poziomie artystycznym. I nie
o to w tej imprezie chodzi. Ta impreza ma
dać dobrą zabawę i tym dzieciom, które
występują na scenie i tym, które zasiadają
na widowni. To czas dla rodziców, babć
i dziadków, cioć i wujków, aby ze wzruszeniem popatrzeć na swoje i nie swoje
dzieci i wnuki. To czas dla nauczycieli
i wychowawców, aby móc pokazać ile
można zrobić z dziećmi i znaleźć motywację
do dalszej pracy z dziećmi. To impreza dla
wszystkich, którzy lubią dzieci i przyszłość
dzieci, szczególnie tych niepełnosprawnych, leży im na sercu. Także i w tym roku
impreza „Dzieci – dzieciom, dzieci – rodzicom” przyniosła wiele radości i wzruszeń
wszystkim jej uczestnikom. Mam nadzieję,
że przyniosła też satysfakcję organizatorom.
I kiedy zmęczeni pracą przy organizacji
tegorocznej imprezy, dokonywali jej podsumowania, zdecydowali, że w przyszłym
roku znowu zorganizują kolejną, już osiemnastą imprezę: „Dzieci – dzieciom, dzieci
– rodzicom”.
Jerzy Bór

Bieg Romantyczny Parami, który odbywa
się co roku, w sobotę wieczorem przed
Ustrońskimi Dożynkami. Na początku
listopada, z okazji Święta Niepodległości
mamy bardzo popularny Bieg Legionów.
Od tego biegu nawet jest nazwa Alei
Legionów. Ciekawą można by napisać
rozprawkę pt. „Wpływ biegów na nazewnictwo ulic w mieście”. Bieg Legionów
(tych od Piłsudskiego i Hallera), to bieg
przełajowy na dystansie 10,5 km wiodący
wałami nadwiślanymi do Nierodzimia
i z powrotem. Od piętnastu lat organizuje
się też biegi górskie na Równicę i Czantorię oraz mający start i metę w Ustroniu,
supermaraton górski - szczytami Beskidu
Śląskiego - Dookoła Doliny Wisły, liczący
77 kilometrów, no może trochę mniej, ale
na pewno 67 kilometrów. Ustroń, tym
samym, stał się niejako prekursorem organizacji biegów górskich w Beskidach.
W połowie lat 90-tych działacze TRS
„Siła” Ustroń byli organizatorami 12-tu
biegów w Beskidzie Śląskim i Żywieckim, z cyklu „Zdobyć Mount Everest”.
Zostało to docenione przez polskie i międzynarodowe władze lekkoatletyczne
przyznaniem naszemu miastu organizacji
mistrzostw świata weteranów w biegach
górskich, które miasto zorganizowały
w 2001 roku. Od nas przykład wzięli inni.
Obecnie mamy kilka biegów w Beskidzie
Śląskim i Żywieckim . I tak biegacze
górscy mogą startować w biegach: na
Grojec z Żywca, na Magurkę ze Straconki
w Bielsku – Białej, na Stary Groń z Brennej, na Chrobaczą Łąkę z Kóz, na Żar

z Międzybrodzia Bialskiego, na Rysiankę
z Żabnicy w Węgierskiej Górce i na Pilsko
z Korbielowa. W Ustroniu w ostatnią niedzielę odbył się już 14-ty Marszobieg na
Równicę. Mimo upalnej pogody na starcie
stanęło kilkudziesięciu najodważniejszych
zawodników. Z powodu tego upału, zabrakło na starcie mojej suczki syberian husky
Loli, znakomitej biegaczki górskiej. Lekarz (weterynarii) zabronił jej startów, gdy
jest powyżej 20 st. C. Była niepocieszona,
zwłaszcza jak dowiedziała się, że przyjechała ekipa telewizyjna. Biegi górskie to
bardzo trudna konkurencja sportowa, bo
nie dosyć, że trzeba biec, to do tego pod
górę. Te biegi uprawiają tylko ci co lubią
się męczyć sami, i to nie dla pieniędzy.
Startować za to może każdy. Wspomnę
tu naszą ustrońską weterankę śp. Danutę
Kondziołkę, mistrzynię świata w biegach
górskich, która zaczęła swoją karierę biegaczki już na emeryturze. Albo inny przykład, w ostatnim biegu na Równicę biegł
przede mną ustroniak 72 –letni Franciszek
Pasterny. Jedyny na świecie biegacz górski
z bypassami. Żywa, w dosłownym tego
słwa znaczeniu, reklama „dobrej roboty”
polskich kardiochirurgów.
Na zakończenie mój przepis na mistrza
w biegu górskim. Zacznijcie państwo od
pieszych wycieczek górskich na nasze
ustrońskie szczyty. Najpierw normalnie wolnym krokiem, potem szybszym.
Wreszcie małym truchtem. I już jesteście
mistrzami!!
A któż, nie chce być mistrzem?
Andrzej Georg
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W lesie było troche chłodniej.

byłam piąta. Biegłam razem z trzema
kobietami i postanowiłam wypuścić je do
przodu, a przed metą pokonać je sprintem.
Niestety nie wyszło, bo one też przyspieszyły. Dziś byłam trochę zmęczona, ale
udało się wygrać. Dość silna była Zosia
Leśkiewicz, która co chwilę mnie dochodziła, ale w końcu jej uciekłam. Trenuję

w górach, na płaskim też mi dobrze idzie.
Jestem zawodniczką klubu z Jabłonkowa.
Nie dojeżdżam tam, bo trener pisze mi
plany treningowe. W środę już startuję na
dziesięć kilometrów w Ostrawie.
Dodajmy, że na Równicy N. Pszczółka
stanęła 21 raz na podium w tym roku.
Piotr Łupieżowiec: - Sławek (chodzi
o drugiego w klasyfikacji Sławomira Śliża)
naciskał, ale udało się odeprzeć atak. Na
prostej troszkę słabiej Sławkowi idzie, ale
pod górę dość mocno atakował. Krótka trasa, ale ciężko było o dobry czas, gdyż mam
ostatnio ciężkie treningi przed odbywającymi się za trzy tygodnie Mistrzostwami
Europy w Biegach Górskich. Bieg na
Równiecę był jeszcze jednym treningiem,
a na zmęczeniu trudno o rewelacyjny czas.
Już na starcie czułem się zmęczony, choć
jak na tę pogodę, czas nie był zły. Na
świeżości mógłbym urwać jeszcze z pół
minuty. Mistrzostwa Europy będą w biegu
anglosaskim, czyli podbiegi i zbiegi. Dwa
tygodnie temu zakwalifikowałem się do
reprezentacji na eliminacjach w Brennej.
Ciężko będzie powalczyć o dziesiątkę, tym
bardziej, że bieg anglosaski nie jest moja
specjalnością. Nie lubię zbiegać. Ostatnio
sporo trenowałem właśnie na Równicy,
ale głównie biegam tam gdzie mieszkam,
w Cisownicy. Warunki są bardzo dobre,
dużo kopców. Dziennie te 15 km trzeba
przebiec. Generalnie najbardziej lubię bieg
na Czantorię, gdzie znam każdy kamyk.
Najlepszym dyplomy i puchary wręczali
Grażyna Winiarska i Zdzisław Brachaczek.
Zakończenie odbyło się w Zbójnickiej
Chacie na Równicy, gdzie pieczono na
ognisku kiełbasę.
Wojsław Suchta

Zwycięzcy.

			

			

Fot. W. Suchta

marszobieg

22 czerwca odbył się po raz 14 Marszobieg na Równicę. Wystartowało 28
zawodników i 5 zawodniczek spod sanatorium „Równica” na Zawodziu. Później
czerwonym szlakiem do schroniska i do
mety na szczycie Równicy. Skwar był niemiłosierny, na szczęście trasa w większości
przebiegała w chłodnym lesie. Na ostrym
podbiegu przewagę zdobył Piotr Łupieżowiec z MKS Centrum Dzięgielów i tego
prowadzenia nie oddał do mety. Uzyskał
czas 22 minuty i 14 sekund. Wyprzedził o
44 sekundy Sławomira Śliża z Goleszowa
i o 2 min. i 2 sek. Jana Michałowskiego
z Krakowa. Wśród kobiet najlepsza okazała się Natalia Pszczółka z Bażanowic
(31,08). Wystartowała ustroniaczka Grażyna Madzia, zajmując wśród kobiet
3 miejsce (34,32), zaś ustroniacy zajęli
miejsca: 27. Franciszek Pasterny (44,47),
28. Andrzej Georg (47,29).
W poszcególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli:
kobiety: do lat 35 N. Pszczółka, powyżej
lat 35 Zofia Leśkiewicz z Bielska-Białej
(32,12)
mężczyźni: 16-19 lat - Wojciech Grzegórzek z Kietrza (33,35), 20-29 lat - Rafał
Krężelok z Istebnej (26,16), 30-39 lat P. Łupieżowiec, 40-49 lat - Janusz Magiera
z Wodzisławia (24,33), 50-59 lat - Andrzej
Siwczyk z TRS Siła Ustroń (28,27), 6069 lat - Jan Moiczek z Cieszyna (28,54),
powyżej 70 lat - Kazimierz Łopatka
z Chorzowa (37,05).
Na mecie zwycięzcy powiedzieli:
Natalia Pszczółka: - Wczoraj startowałam w Pogórzu, wygrałam grupę, ogólnie

			

Fot. W. Suchta

Tygodnik Rady Miejskiej. Redaguje Zespół. Redaktor Naczelny: Wojsław Suchta. Rada Programowa: Olga Kisiała, Bogusława
Rożnowicz, Stefan Bałdys, Józef Zahraj. Adres redakcji: 43-450 Ustroń, Rynek 4 (budynek byłej filii liceum), na półpiętrze.
Tel. 854-34-67, e-mail: gazeta@ustron.pl Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania, dokonywania skrótów i zmiany tytułów
w nadsyłanych materiałach. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie redakcji, w dni
powszednie, w godz. 8.00-16.00. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Skład: Gazeta Ustrońska;
Druk: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 33 4965219.
Indeks nr 359912. Numer zamknięto 23.06.2008 r.. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 30.06.2008 r.

Gazeta Ustrońska 20

26 czerwca 2008 r.

