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Fot. W. Suchta

elitarna wykonywanie  
budżetu
dziedzina
Rozmowa z Andrzejem Niedobą,
artystą malarzem
Ukończył pan fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jak
to się stało, ze następnie zdał pan na krakowską Akademię
Sztuk Pięknych?
Studiowałem fizykę, a chodziłem ze szkicownikiem, jednak nie
z myślą, by to studiować. Potem spotkałem ludzi z ASP.
Skończyć fizykę szkicując nie jest prosto.
Być może trzeba mieć więcej zdolności. Faktycznie, nie każdy
z ulicy może skończyć fizykę, ale też nie trzeba być geniuszem.
(dok. na str. 2)
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28 sierpnia odbyła się 24. sesja Rady Miasta. Obrady prowadził
przewodniczący RM Stanisław Malina.
WYKONANIE BUDŻETU
Radnym przedstawiono informację z wykonania budżetu
w pierwszym półroczu. S. Malina mówił, że o budżecie w pierwszym półroczu uzyskano pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Dochody zrealizowano na poziomie 47,71%,
natomiast wydatki na poziomie 42,98%.
Bogumił Suchy w związku z informacją pytał o takie zadanie
budżetowe jak droga „pod skarpą”. Naczelnik Andrzej Siemiński
odpowiadał, że przetarg na to zadanie zostanie przeprowadzony
we wrześniu, natomiast na takie zadania, jak mosty na ul. Harbutowickiej i na ul. Polnej przetargi już się odbyły, niestety nie
(dok. na str. 4)
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elitarna
dziedzina
(dok. ze str. 1)
Dla przeciętnego człowieka artyści mają niewiele wspólnego
z naukami ścisłymi.
Fizycy i matematycy, ci dopiero żyją w swym dziwnym świecie.
To jest tylko różnica formalna. Jak się faktycznie chce sztukę
uprawiać, to w niej też jest logika. W sztuce każdy kolejny krok
wynika z poprzednich. To nie bujanie w obłokach. Wszystkim
artyści kojarzą się z natchnionymi romantykami w pelerynach,
którzy, mogłoby się wydawać, że są chaotyczni. Ale nawet
wtedy wszystko było jednak poukładane. A dziś w sztuce to
w ogóle trzeba tworzyć język tak jak w matematyce. Najpierw na
studiach, potem próba posługiwania się tym językiem, a następnie każdy artysta próbuje stworzyć swój język, z czasem coraz
bardziej świadomie.
Ale patrząc na wytwory sztuki współczesnej trudno się tam
doszukać jakiegokolwiek języka.
To jest tak, jak w każdej dziedzinie życia ludzkiego. Używając
telefonu komórkowego nie zastanawiamy się jak działa, że fale
są przetwarzane na głos i na odwrót. Nie trzeba tego rozumieć, by
korzystać. Podobnie ze sztuką współczesną. Jest w wielu wypadkach bardzo trudna, ale można popatrzeć. Trzeba wejść w język
artysty i dopiero wtedy mówić o zrozumieniu. Faktycznie sztuka
współczesna nie jest w wielu przypadkach rozumiana.
Ale sztuka powinna być dla ludzi.
Artyści współcześni są bardzo egoistyczni. Tworzą głównie dla
siebie i znajomych.

A. Niedoba.

Fot. W. Suchta

jak tylko, że przy niej jest wielki
most na Wiśle, przez który przejeżdża się z Galicji do Śląska
i Morawii” - zapisał. Od tego czasu coś się zmieniło... na lepsze.

*

Drogi powiatowe w cieszyńskim regionie mają długość
ponad 350 km. Prawie 237
km stanowią drogi zamiejskie,
a blisko 122 km miejskie. Te
ostatnie przebiegają przez Cieszyn, Ustroń, Wisłę, Skoczów
i Strumień.

*

*

*

Ponad 150 lat temu geolog Ludwik Zejszner dotarł do Skoczowa. „To mała mieścina, nie
odznaczająca się niczym innym,
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Cieszyńskie Towarzystwo
Oświatowe wiosną 1990 roku
utworzyło Społeczną Szkołę
Podstawową, natomiast jesienią
1999 roku z inicjatywy CTO powstało Społeczne Gimnazjum.
Obie placówki mieszczą się
w odrestaurowanej willi przy
ul. Błogockiej. Obecnie wchodzą one w skład Zespołu Szkół
Katolickich w Cieszynie.

*

*

*

Na początku lat 30. ubiegłego wieku wśród cieszyńskich

To chyba trzeba mieć sporo pieniędzy, by tworzyć dla samego
siebie?
Ci najbardziej nowocześni najpierw szukają sponsora, a dopiero
potem działają. Na Zachodzie za wystawę artystom się już płaci.
Często żeby zmaterializować przekaz potrzeba dziesięciu komputerów i piętnaście rzutników. Trzeba kogoś przekonać, że warto
w to zainwestować. Ktoś musi na to wyłożyć pieniądze.
A pan co sądzi o sztuce współczesnej?
Tak jak wielu artystów, że są rzeczy ciekawe, ale i takie, które
mi nie leżą. Jest taka różnorodność, że nie ma sensu wszystkim
się interesować. Artyści robią swoje i pokazują to, a czy odbiorca
to akceptuje, to inna sprawa. Nawet wśród twórców tworzą się
grupki, gdzie ludzie się rozumieją, ale te grupy wobec siebie
są antagonistyczne. Mówiło się, że malarstwo upadło. A takie
malarstwo, jakie wisi w galeriach, było jest i będzie dla ludzi
chcących powiesić obraz na ścianie. Mocniejsze malarstwo,
o trudnym przekazie, co prawda na płótnie i malowane farbami
jest często niezrozumiałe, bo przecież można było namalować
piękny pejzaż. A tu mamy namalowany np. kawałek ręki i to jeszcze przetworzony. Żyjemy w takich czasach, że aby mieć dostęp
do sztuki, trzeba mieć trochę wykształcenia. To już dziedzina
elitarna. Dawniej liczył się warsztat manualny, do czego potrzebna była świetna znajomość rysunku. Dziś wielu malarzy walczy
z warsztatem i stąd niby niechlujne malowanie, zaprzeczające
temu czego uczono nas na akademii dwadzieścia lat temu.
Od kiedy pan zajmował się malowaniem?
Od dzieciństwa. To cały czas było we mnie. Goniłem za piłką tak
jak inni koledzy, ale też brałem farby i malowałem, oczywiście
z różnym natężeniem. Nikt mnie nie namawiał, robiłem to sam.
Pierwszy obraz olejny powstał po tym, jak babcia na wycieczce
kupiła mi farby olejne, chyba w trzeciej klasie podstawówki. Wtedy nie wiedziałem że potrzebny jest olej lniany i próbowałem je
rozcieńczać lakierem do paznokci. Potem trafiłem do Domu Kultury „Kuźnik” do ogniska plastycznego. Była to utropa dla mnie,
bo mieszkałem na Gojach, a zajęcia były wieczorem o szóstej.
Tam się malowało na zadany temat, co mnie trochę denerwowało.
Za komuny w szkole, a potem w liceum, trzeba było odbębnić
prace społeczne. Ojciec załatwił mi te prace u ustrońskiego plastyka Karola Kubali. On wtedy miał pracownię w Kuźni i niby mu
tam pomagałem. Pokazywałem mu swoje prace, dyskutowaliśmy
i bardzo miło to wspominam. Kończąc liceum byłem w Krakowie
w Instytucie Fizyki UJ. Zobaczyłem ASP, wszedłem i zapytałem
jak się zdaje egzaminy. Panie w sekretariacie mnie oświeciły, że
są tury egzaminu, rok się przygotowuje prace, a startuje 220 osób
na 15 miejsc. No i dałem sobie spokój zostając przy fizyce.
By potem z fizyką wziąć rozbrat?
Pozostało mi zainteresowanie nauką, fizyką. Kupuję publikacje
bardziej popularnonaukowe, pisane przez naukowców streszczenia tego co się obecnie w fizyce dzieje. Nie zostawiłem tej
dziedziny, bo to były zawsze moje zainteresowania.
Czy utrzymuje się pan ze sztuki?
Ze sztuki i jej okolic.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
rzemieślników byli m. in.
pilnikarze, przetacznicy, nożownicy i grzebieniarze, natomiast wśród kupców handlarze
pierzem i hurtownicy solni.
Działała też wypożyczalnia...
fortepianów.

*

*

*

Leśniczówka na Czuplu
w Brennej jest pamiątką po
słynnym cieszyńskim kolekcjonerze Bruno Konczakowskim.
Utrzymywał się on z kupiectwa,
a drewniany dworek wybudował w środku świerkowego
lasu. Gościł tu m. in. prezydent
Ignacy Mościcki. Obecnie administratorem zachowanego
świetnie obiektu jest Nadleśnictwo Ustroń.

W czerwcu minęło 15 lat od otwarcia Muzeum Regionalnego
„Na Grapie” w Jaworzynce.
Placówka powstała z inicjatywy i za pieniądze dra Jerzego
Ruckiego, którego wojenny los
rzucił do Szwajcarii. Fundator
zmarł przed siedmioma laty.
Muzeum jest pomnikiem jego
życia. Wśród goszczących tu
osób był, m. in. prezydent Lech
Wałęsa.

*

*

*

Z historią „wsi na Wisłach”
głęboko związana jest postać
Bogumiła Hoffa. Za sprawą
przybysza z Warszawy, ta górska wioska zyskała miano popularnego letniska. Odkrywca Wisły zmarł przed 114 laty. (nik)
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Na ślubnym kobiercu stanęli
Joanna Wasilewska z Ustronia i Grzegorz Tomica z Istebnej
Dorota Gontarz z Ustronia
* i*Adrian
* Dąbrowski z Istebnej
Malarstwo Stefanii Bojdy
Muzeum Ustrońskie zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Stefanii Bojdy z Cieszyna, który odbędzie się w sobotę 13
września o godz. 16.00. W programie koncert Estrady Ludowej
„Czantoria” oraz poezja inspirowana
* * *malarstwem artystki.
Najlepsze życzenia dla
Edward Buczek
lat 80		
Maria Cholewa
lat 80		
Emilia Chmura
lat 85		
Stefania Foltyn
lat 80		
Stefan Glajc
lat 94		
Helena Labak
lat 85		
Wanda Makula
lat 80		
Bolesław Mider
lat 85		
Alina Miszkiewicz-Nowak lat 85		
Józef Nowak
lat 90		
Marianna Ogrodzka
lat 80		
Jan Ryś 		
lat 94		
Małgorzata Śliż
lat 92		
Maria Urbańska
* lat
* 80		
*

jubilatów:
ul. Chałupnicza 31
ul. Kuźnicza 18
ul. Papiernia 5/3
ul. Jodłowa 7
ul. Brody 30
ul. Bładnicka 52
ul. Katowicka 5
ul. Myśliwska 1
ul. Cieszyńska 6/19
ul. Szpitalna 6e
os. Cieszyńskie 4/19
os. Manhatan 7/20
os. Manhatan 3/10
ul. Źródlana 31

Turniej Siatkówki Plażowej
5 i 6 września na boiskach do siatkówki plażowej przy
SP-2, ul. Daszyńskiego 31, odbędzie się II Młodzieżowy Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta Ustronia.
5 września (piątek) o godz. 13 rozpoczynają chłopcy, 6 września
(sobota) o godz. 10 - dziewczęta.
W Turnieju mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy
z rocznika 1990 i młodsi. Warunkiem udziału jest pisemna zgoda
rodziców. Organizatorzy zapewniają napoje i ciepły posiłek oraz
dyplomy, puchary i nagrody dla najlepszych par.
Organizator: TRS „SIŁA” Ustroń, Zbigniew Gruszczyk, nr tel.
502-714-260, Sławomir Krakowczyk,
* * * nr tel. 504-039-400.
Zapisy do ogniska
Trwają zapisy do Ogniska Muzycznego prowadzonego przez
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu,w klasach:
fortepianu, keyboardu, gitary, skrzypiec, fletu, akordeonu i saksofonu. Wszelkie formalności z tym związane można załatwiać
wyłącznie u kierownika Ogniska Aleksandry Pruszydło, w sali nr
18 Miejskiego domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu przy ul.
Daszyńskiego 28, w następujących terminach: we wtorki (godz.
17.30-18.00), w środy (godz. 14.00-15.30).
Telefony kontaktowe: MDK „Prażakówka” 033 8542906,
A. Pruszydło 609195458.*
* *
spotkanie w muzeum
10 września o godz. 17 w Oddziale Muzeum Ustrońskiego
„Zbiory Marii Skalickiej”, odbędzie się spotkanie z dr Józefem
Wierzgoniem, pt „Cieszyńska pieśń ludowa a pieśni polskie
* * *
i czeskie”.
Ci, którzy od nas odeszli:
Aneta Witoszek
lat 27 ul. Drozdów 11
Ewa Szkaradnik
lat 62 ul. Wczasowa 18

Podziękowanie za udział w pogrzebie

śp. Andrzeja Tylmana

oraz złożone wieńce
mieszkańcom bloku nr 2 na os. Centrum

składa Rodzina
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23/24.08.2008 r.
W nocy z ośrodka wypoczynkowego przy ul. Orzechowej skradziono
rower marki fox.
28.08.2008 r.
Przed południem z klatki schodowej bloku nr 1 na os. Centrum
skradziono rower górski merida.
29.08.2009 r.
O godz. 14.20 na skrzyżowaniu
ulic Katowickiej i Szerokiej kierujący peugeotem 206 mieszkaniec
Bładnic Dolnych wymuszał pierwszeństwo przejazdu i doprowadził
do kolizji drogowej z citroenem
kierowanym przez mieszkańca
Krakowa.
29.08.2008 r.
O godz. 18.10 na ul. Cieszyńskiej
kierujący hondą civic mieszkaniec
Cisownicy wpadł w poślizg i ude-

25.08.2008 r.
Przeprowadzono kontrolę porządkową dotyczącą wywozu
nieczystości na posesjach w Nierodzimiu. Kontrola nie wykazała
nieprawidłowości.
26.08.2008 r.
Zabezpieczono mostek pieszy przy
ul. Skoczowskiej ze względu na
jego dewastację.
27.08.2008 r.
Przeprowadzono kontrolę porządkową na ul. Klonowej. Nie
wykazano uchybień.
27.08.2008 r.
Do schroniska dla zwierząt wywieziono bezpańskiego psa, wałęsającego się od kilku dni w rejonach
Hermanic.
28.08.2008 r.
Dokonano interwencji na ul. Gościradowiec związanej z zajęciem
terenu prywatnego na użytek
działalności handlowej bez zgody
właściciela.
29.08.2008 r.
Podczas kontroli porządkowej
przy ul. Źródlanej nałożono mandat w wys. 100 zł za palenie śmieci
na własnej posesji.

rzył w vw passata kierowanego
przez mieszkańca Ustronia.
29/30.08.2008 r.
W nocy z prywatnej posesji na
ul. Wiśniowej skradziono rower
górski marki montana.
30.08.2008 r.
O godz. 7.45 na ul. 3 Maja funkcjonariusze ustrońskiego komisariatu zatrzymali mieszkańca
Katowic posiadającego narkotyki
– marihuanę i amfetaminę.
30.08.2008 r.
O godz. 10 personel sklepu Lidl
zatrzymał mieszkankę Ustronia
usiłującą skraść butelkę wódki.
30.08.2008 r.
Około godz. 18.30 na ul. Sanatoryjnej nieznany sprawca wyrwał
kuracjuszce torebkę.
30/31.08.2008 r.
W nocy dokonano włamania do
stacji paliw na ul. Baranowej.
30-31.08.2008 r.
Dokonano zabezpieczeń porządkowych na terenie miasta podczas
odbywających się imprez sportowych i kulturalnych.
(bk)

20.30

co piątek muzyka na żywo

5.9

Folkoperacja

Muzyka góralska połączona z tym co
w rocku, funku, popie najlepsze. Hej!

12.9 Janek Zachar

Koncert świetnego, ustrońskiego wokalisty, wielokrotnego laureata programu
„Szansa Na Sukces”.

16.9 DZIEŃ BLUESA

Koncert Roberta Lenerta, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Bluesowego połączony z jego dowcipnymi bluesowymi
opowieściami.

marszobieg
na czantorię
W niedzielę 7 września odbędzie się 15. Marszobieg na Czantorię. Zawodnicy będą mieli do pokonania przewyższenie 635
m i dystans 9 km, a trasa będzie wiodła z ul. Partyzantów na
ul. Jelenica, następnie żółtym szlakiem na Małą Czantorię i na
szczyt Czantorii. Zgłoszenia w dniu zawodów od godz. 8.50 do
godz. 9.50 na boisku przy SP-1. Mężczyźni zostaną podzieleni
na kategorie wiekowe: 16-19 lat i następne do 29, 39, 49, 59, 69,
79 lat i powyżej 79 lat. Kobiety do i powyżej 35 lat. Zawodnicy
startują na własną odpowiedzialność.
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wykonywanie  
budżetu

(dok. ze str. 1)
zgłosił się ani jeden wykonawca. O drogę „pod skarpą” dalej
dopytywał przewodniczący Zarządu Osiedla Ustroń Górny Arkadiusz Gawlik. Chciał się dowiedzieć, dlaczego przetarg odbędzie
się dopiero we wrześniu. A Siemiński odpowiadał, że wszystko
wstrzymywała decyzja o zmianie klasyfikacji działek pod drogę.
A. Gawlik zauważył, że o tej drodze mówi się od 2005 roku, więc
dlaczego dopiero teraz wystąpiono o odrolnienie działek, na co A.
Siemiński odpowiadał, że ta sprawa wyniknęła dopiero na etapie
starania się o pozwolenie na budowę.
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA
Radnym przedstawiono też informacje o przygotowaniu
placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. S. Malina
mówił, że spotkano się z dyrektorami szkół i przedszkoli. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki RM
Bogusława Rożnowicz stwierdziła, że rozpatrywano wszelkie
aspekty działania placówek oświatowych. Zaplanowane remonty
zostały wykonane, a dyrektorzy wyartykułowali swe potrzeby, co
znajdzie się we wnioskach do przyszłorocznego budżetu. Można
na pewno stwierdzić, że placówki oświatowe są przygotowane
do nowego roku szkolnego.
ZMIANY W BUDŻECIE
Skarbnik miasta Maria Komadowska przedstawiła propozycje
zmian w budżecie na ten rok. Dochody zwiększą się o 199.963
zł. Ze Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego za
zadanie promocji „Beskidzkiej 5” wpłynie do budżetu 144.588
zł, dodatkowe dochody z parkingów to 35.000 zł, za dzierżawę
stron internetowych 11.600, za wynajem pomieszczeń w szkołach
8.775. Wydatki zwiększyłyby się o 199.963 zł, z czego 84.130
zł na gospodarkę mieszkaniową, 11.600 na zakup klapy przeciwzalewowej w Urzędzie Miasta, na zakup materiałów w SP-1,
SP-2 i gimnazjach oraz na remont pomieszczeń w SP-3 31.775
zł, na modernizację kuchni w żłobku i zakup wyposażenia ze
stali nierdzewnej 15.000 zł, na rekultywację parku za Urzędem
Miasta 4.500, na sprzątanie rynku 5.500, na zadania kulturalne
nieuwzględnione w budżecie miasta 47.458 zł.Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa Olga Kisiała wyraziła
pozytywną opinię o projekcie uchwały po czym radni przyjęli
uchwałę jednogłośnie. Jednogłośnie podjęto także uchwałę o procedurze uchwalania budżetu na 2009 rok. Do 17 października 2008
r. odpowiednie propozycje do budżetu przygotują wydziały UM
i kierownicy jednostek organizacyjnych. Planuje się, że budżet na
przyszły rok zostanie uchwalony na sesji, 19 grudnia.
ZAMIANA DZIAŁEK
W trakcie remontu ul. Stawowej dokonano poszerzenia istniejącej drogi, a tym samym zajęto część działki mieszkańca, na co
się zresztą zgodził pod warunkiem, że odbędzie się to na zasadzie
wymiany działek i zasugerował, że jest zainteresowany parcelą
o powierzchni 0,1 ha należącą do miasta. Wykonane zostały
operaty szacunkowe i powstała różnica w wysokości 1.620 zł
zostanie pokryta przez mieszkańca. Tomasz Dyrda pytał, jakie
byłyby konsekwencje, gdyby Rada takiej uchwały nie podjęła.
A. Siemiński odpowiadał, że miasto musiałoby zapłacić odszko-
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dowanie. Pozytywną opinie o uchwale przedstawił przewodniczący
Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Piotr Markuzel. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
MASZTY TELEFONII
Dłużej dyskutowano nad dwoma uchwałami dotyczącymi
dzierżawy powyżej 3 lat części remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Polanie pod stacje bazowe telefonii komórkowej
z urządzeniami telekomunikacyjnymi. Chodzi o instalację anteny,
pomieszczenie techniczne. Z prośbą o dzierżawę wystąpili dwaj
operatorzy – Era i Centertel.
Przedstawiając radnym projekty uchwał naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Alicja Żyła informowała, że czynsz wynosiłby 2.000 zł miesięcznie od każdego
operatora. Przeprowadzone też zostaną pomiary oddziaływania
na środowisko.
Przewodniczący Zarządu Osiedla w Polanie Stefan Figiel
uważał, że podejmowania takiej uchwały jest przedwczesne. Są
niezależni specjaliści i od nich najpierw powinniśmy mieć opinię
o szkodliwości, a potem dopiero dzierżawić. Przemysław Korcz
stwierdził, że na podobny maszt znajdujący się na budynku na
ul. Grażyńskiego jest opinia, że nie wytwarza szkodliwego pola.
S. Figiel odpowiadał na to, że trudno przekonywać mieszkańców
do ekspertyzy dotyczącej innego terenu. A. Żyła mówiła, że
masztu nie będzie można zainstalować bez zgody władz miasta
po wykonanych badaniach, które kosztują kilkadziesiąt tysięcy
złotych. Lepiej więc, gdy te badania wykonają starający się
o dzierżawę.
A. Gawlik wyjaśniał, że pomiarów można dokonywać tylko
wtedy, gdy jest emisja. Jednak trudno przypuszczać, by chciano
montować urządzenia niezgodne z normami. Obecnie jednak
niewiele wiadomo o szkodliwości oddziaływania takich urządzeń,
gdyż są w użyciu zbyt krótko. Radni podjęli stosowne uchwały.
DORADZTWO METODYCZNE
Podjęto uchwałę o powierzeniu doradztwa metodycznego dla
nauczycieli gminie Cieszyn. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji UM Danuta Koenig wyjaśniała, że kwotę
równą 1% funduszu płac nauczycieli przeznacza się na doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z tego
jednego procenta 80% środków zostaje w szkole do dyspozycji
dyrektora, natomiast 20% przeznacza się na doradztwo metodyczne prowadzone przez wyspecjalizowane placówki. Do tej pory
takie placówki były w czterech gminach powiatu cieszyńskiego.
Obecnie zadania tego podjęła się firma Innowacje dla całego powiatu cieszyńskiego. Firma ta zawrze umowę z gminą Cieszyn,
a Cieszyn z kolei ze wszystkimi gminami powiatu.
ZA ZASŁUGI
Wyróżnienie „Za zasługi dla miasta Ustronia” nadano Irenie
Maliborskiej prowadzącej od 2005 na zasadach wolontariatu
Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”. Prowadzi tam Klub
Propozycji, Galerię pod Jodłami, cykl spotkań „Twórcza obecność
Polaków na Zaolziu.
W informacji przedstawionej radnym czytamy m.in.: Jej kilkuletnia aktywna i pełna twórczych pomysłów działalność w tej
placówce spowodowała, że w tym czasie „Zbiory Marii Skalickiej” stały się miejscem, które przyciąga ustroniaków zainteresowanych kulturą na najwyższym poziomie, a także osoby ze świata
artystycznego, które wystawiały tu swoje dzieła i polecają to
profesjonalne miejsce innym twórcom. Radni jednogłośnie podjęli
tę uchwałę.
Wojsław Suchta
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Zdaniem
Burmistrza

O nowym roku szkolnym mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Popis solowy. 				

Fot. B. Kaczmarzyk

dusza śpiewa
W ostatnią sobotę wakacji 30 sierpnia,
odbyła się w ustrońskim amfiteatrze gala
musicalu i operetki. Organizatorami koncertu była Agencja Artystyczna „Alex” oraz
MDK „Prażakówka”. Imprezę otworzyła
dyrektor Barbara Nawrotek-Żmijewska
życząc przybyłym wspaniałych wrażeń. Po
czym na scenie ukazali się konferansjerzy:
Iwo Orłowski oraz Magdalena Miśka, którzy w ciekawy, niejednokrotnie dowcipny
sposób wprowadzili nas w magiczny świat
musicalu oraz operetki. Tłumnie przybyli widzowie mogli usłyszeć znane arie
z operetek: „Wesoła wdówka”, „Zemsta
nietoperza”, „Księżniczka czardasza”,
„Baron cygański”, „Cygańska miłość”,
„Hrabina Mariza”, „Clivia”, czy „Carmen”.
Pomimo niskiej temperatury atmosfera
była gorąca, szczególnie rozgrzewający
okazał się brawurowo wykonany kankan.
Zgromadzona publiczność niejednokrotnie wtórowała artystom, m.in. w utworze
R.Stolza „Brunetki, blondynki...”.Na sce-

nie nie zabrakło cenionych gwiazd polskich
scen muzycznych, takich jak Sabina Olbrich-Szafraniec, Mariola Płazak-Ścibich,
Małgorzata Lach-Strąg, Iwo Orłowski,
Maciej Komandora oraz Hubert Miśka.
Znakomitą oprawę muzyczną zapewniła
Śląska Orkiestra Promenadowa pod kierunkiem Moniki Wojtkowiak.
Artyści zadziwiali nie tylko niebagatelnymi głosami, ale również strojami. Całe
widowisko wypełniał taniec i śpiew grupy
młodych artystek nazywanych żartobliwie
„wiewiórkami” (Teresa Bonk, Joanna Kadulska, Barbara Haras, Magdalena Kubica,
Joanna Omozik, Barbara Piekarska). Wielkie wrażanie zrobili również soliści baletu:
Ewa Czampiel, Aleksandra Piotrowska,
Tomasz Sośnik, Marek Zaręba, których
plastyczne ruchy oddawały charakter
i napięcie utworów. Impreza zakończyła
się wspólnym odśpiewaniem „Usta milczą,
Ustroń śpiewa(…), bez Ustronia świat nic
nie wart”.
Barbara Kaczmarzyk

Piękne panie na scenie. 				
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Fot. W. Suchta
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Wszyscy z uwagą śledzimy to co dzieje
się w oświacie, zarówno plany przesunięcia wieku rozpoczęcia obowiązkowej
edukacji, jak również to co dzieje się
w środowisku nauczycielskim. Co roku
zabiegamy o to, żeby nasze dzieci mogły
bezpiecznie rozpocząć rok szkolny.
Wszystkie nasze placówki oświatowe
zostały przygotowane do nowego roku
szkolnego w sposób umożliwiający poprawne prowadzenie edukacji od żłobka
poczynając a na gimnazjach kończąc.
W naszej oświacie nowy rok rozpoczyna
się na bazie dotychczasowych rozwiązań,
żadnej placówki nie likwidujemy. Natomiast szkoły w Lipowcu i Nierodzimiu
będą prowadzone przez nowe dyrektorki.
Wydaje się, że baza naszej oświaty jest
wystarczająca, ale też zdajemy sobie sprawę z konieczności ciągłych modernizacji
i poprawiania warunków dydaktycznych.
Praktycznie w każdej placówce oświatowej w czasie wakacji miał miejsce mniejszy lub większy remont. Rozpoczęliśmy
termomodernizację Szkoły Podstawowej
nr 3 w Polanie i Przedszkola w Nierodzimiu oraz rozbudowę Przedszkola
w Hermanicach. To największe zadania
oświatowe w tym roku. Od lat oczekiwana
jest budowa hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1. Na
to zadanie zostały złożone dokumenty na
konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Trzeba stwierdzić, że oświata ustrońska
jest różnorodna. Są zespoły szkół w centrum, czyli SP-1 i G-1 oraz SP-2 i G-2,
gdzie ilość uczniów w klasach dochodzi
do dwudziestu paru. Od lat SP-3, SP-5
i SP-6 w Polanie, Lipowcu i Nierodzimiu
funkcjonują jako placówki jednooddziałowe w poszczególnych rocznikach. Nie ma
obawy, że placówki te zostaną zamknięte,
natomiast koszty ich prowadzenia są zdecydowanie wyższe. Subwencja oświatowa
w związku z mniejszą liczbą uczniów jest
niższa. Jest to krzywdzące dla Ustronia,
gdyż w gminach o charakterze wiejskim, jak
Istebna, Goleszów czy Brenna, przelicznik
na jednego ucznia jest o połowę wyższy.
Obserwujemy pozytywne tendencje
w przedszkolach. Jest coraz więcej chętnych do korzystania z przedszkola, a ma
to powiązania z poprawiającym się i stabilizującym się rynkiem pracy, a z drugiej
strony z wyżem demograficznym. Na dzień
dzisiejszy nie ma zagrożenia, że zabraknie
miejsc, a cieszy to, że coraz więcej rodziców wysyła dzieci do przedszkola.
Z okazji nowego roku szkolnego chciałbym życzyć przede wszystkim pierwszoklasistom, aby ten pierwszy rok był rokiem
nowych doznań i jak największej ilości
przyjaciół i kolegów.
Notował: (ws)

Gazeta Ustrońska 

dyrektorki

Początek roku szkolnego w Lipowcu.

Fot. W. Suchta

Z dawnego poradnika

dobre zachowanie
Wpadła nam w ręce publikacja prawie sprzed wieku, a dotycząca ludzi kulturalnych i dobrych manier. Niestety bez okładki
i strony tytułowej. Nieznany jest więc autor, ale jeśli ktokolwiek,
go zna, z chęcią opublikujemy jego dane i tytuł książki. Dziś,
jako że rozpoczął sie rok szkolny, o wieku szkolnym i ubieraniu
sie młodych ludzi, w tym o mundurkach szkolnych. Minęło
prawie sto lat, a problemy takie same.
Wiek szkolny
W wieku szkolnym musimy wpajać w młodzież respekt dla
nauczycieli i korepetytorów prywatnych, nie krytykować ich
w obecności dzieci, nie robić ujemnych uwag o szkolnych systemach nauki i programach, przeciwnie, budzić w nich uczucia
szacunku dla władz i przełożonych. Z krytyką mogą zaczekać do
wieku dojrzałego, kiedy już potrafią rozróżnić między dobrem
a złem. Wiek szkolny jest również okresem, w którym trzeba
młodzież z całą stanowczością wdrażać do punktualności i obowiązkowości. Każdą chęć uchylania się od spełnienia szkolnych
obowiązków ukrócać w zarodku, nie tolerować żadnych wykrętów
i z miejsca wyjaśnić: dlaczego?
Strój młodzieży
Zasadniczym nakazem w ubieraniu dzieci i młodzieży dorastającej jest celowość i prostota.
Kwestie ubioru młodzieży w wieku szkolnym unormował
szczęśliwie nakaz noszenia mundurków, ostatnio i dla dziewcząt.
Zarządzenie bardzo na czasie i bardzo potrzebne. Może nareszcie
znikną z ulic miasta, z tramwajów i autobusów nieudolne kopie

Jak co roku 1 września uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny
2008/09. Ze szczególnymi słowami sympatii zwracano się do
pierwszoklasistów, których będzie. Dwie szkoły podstawowe
będą miały nowe dyrektorki wyłonione w konkursach.
W Szkole Podstawowej nr 5 w Lipowcu nominację z rak burmistrza Ireneusza Szarca odebrała Dominika Jucha, natomiast
w Szkole Podstawowej nr 6 w Nierodzimiu nominację z rąk
przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Maliny otrzymała
Izabela Strzałkowska.
Dominika Jucha urodziła sie w Bielsku-Białej, a obecnie
mieszka w Pogórzu. Jest absolwentką Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej i Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
Pracowała w Alternatywnej Szkole Podstawowej w Cieszynie
i w SP-5 w Lipowcu jako nauczycielka matematyki i informatyki.
Izabela Strzałkowska urodziła się w Brennej a obecnie
mieszka w Ustroniu Hermanicach. Ukończyła Zintegrowana
Edukację Wczesnoszkolna w Cieszynie i studia podyplomowe
z zarządzania. Do tej pory pracowała w SP-6 w Nierodzimiu, gdzie w
ubiegłym roku szkolnym prowadziła nauczanie początkowe. (ws)
filmowych gwiazd, z fryzurami ułożonymi trwałą ondulacją,
z ustami ukarminowanymi i spojrzeniami wampów, co z prostotą
mundurka nie było by w harmonii. Może nareszcie zobaczymy
proste, miłe, młode dziewczęta, odpowiednio do wieku ubrane
i zachowujące się, których jedynym niesfałszowanym wdziękiem
będzie naturalność właściwa wiośnie życia.
Na chwile uroczystości domowych, na zabawy i wizyty z rodzicami wskazane są skromne materiały i modele. Żadne ciężkie
jedwabie, koronki, wyszukane przebrania lub ozdoby, żadne
ostatnie krzyki mody w kroju czy też barwie. Przesadne strojenie
dziewcząt i przykładanie zbyt wielkiej wagi do ich ubioru wyrabia
tylko szkodliwą próżność i małostkowość. Prostota we wszystkimta najpiękniejsza ozdoba młodocianego wieku.
Warto przy tej sposobności wspomnieć i o sportowych dresach.
Ci wszyscy, którzy są sportowcami z krwi i kości, wiedzą dobrze,
jak się ubrać należy i dlatego mają zawsze właściwe zacięcie,
swoisty szyk i ton. Rozumieją, że celowość i wygoda przede
wszystkim, a dopiero potem drobne koncesje na korzyść sezonowej mody w zakresie barw, tkanin lub jeszcze wygodniejszych
i bardziej uproszczonych form kroju.
Ale te śmieszne figury, jakie widujemy w środowiskach sportowych lub w górach, udające turystów czy narciarzy albo paradujące
z zaaferowanymi minami po ulicach miast w drodze na najzwyklejszą towarzyską wycieczkę, kończącą się dancingiem – aż proszą się
o ołówek karykaturzysty! Co za orgia barw, co za zabójcze fasony,
co za przejęte miny i ostentacyjne szastanie się w najludniejszych
miejscach przed oczyma rozbawionych widzów.
Pod adresem tych właśnie okolicznościowych sportsmanek
i sportsmanów życzliwa uwaga: przypatrzcie się prawdziwym sportowcom i bierzcie z nich wzór, ale przede wszystkim nie udawajcie
kogoś, kim w rzeczywistości nie jesteście. A jeśli już koniecznie
idzie o zaprezentowanie cudacznego dresu – to najodpowiedniejszym miejscem pokazu będzie dla niego – maskarada.

1 września pod Pomnikiem Pamięci, w rocznicę wybuchu II wojny
światowej, odbyła się patriotyczna uroczystość. Władze miasta, kombatanci i młodzież złożyli wiązanki kwiatów.
Fot. W. Suchta
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trzeci w pucharze polski

W niedzielę 24 sierpnia w Kasinie Wielkiej w ramach zawodów
z cyklu „Diverse Downhill Contest 2008” rozegrano ostatnią
rundę Pucharu Polski w zjeździe rowerowym. Arkadiusz Perin
z Ustronia zajął w niej trzecie miejsce, startując w kategorii Elite.
W klasyfikacji końcowej Pucharu Polski uplasował się również na
trzeciej pozycji. Gratulujemy!
(mk)

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarniej w UstroniuLipowcu składa najserdeczniejsze podziękowania
wszystkim gościom oraz mieszkańcom Lipowca
za udział w obchodach 80-lecia założenia naszej
jednostki oraz za dokonane wpłaty z tejże okazji
na dalszy rozwój naszej jednostki OSP. Serdeczne
podziękowania składamy dla firm oraz sponsorów
za dokonanie wpłat na konto naszej jednostki, jak
również dla wszystkich tych, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do ogranizacji tejże imprezy
oraz wykonali prace na rzecz naszej jednostki.
Z podziękowaniami oraz wyrazami szacunku z hasłem, które przyświeca naszej działalności:
„Wspolnie Tworzymy-Wspólnie Chronimy”.
                       		

Przypominamy zdjęcie z egzaminu czeladniczego, który odbył
się w 1947 r. Przed grupą siedzą na trawie (od lewej): Sadlik,
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Za Zarząd

prezes Tadeusz Krysta

Józef Wałaski.W pierwszym rzędzie: Greń, Paweł Brózda, Alojzy
Kłapsia, Sylwester Glaser, Andrzej Pilch, Alojzy Waszek, Jan
Nowak, Antoni Naglik, w drugim rzędzie: Szymala, Jan Chmiel,
Paweł Cieślar, Karol Cieślar, Czudek, Stanisław Chmiel, NN,
Szklorz, Poloczek, Paweł Podżorski, Cieślar, NN, Podżorski,
w trzecim rzędzie: Podżorski, Cholewa, NN, Paweł Podżorski,
Podżorski, Gluza, w czwartym rzędzie: Karol Śliż, Bolesław
Stonawski, Hławiczka, Mentel, Rudolf Bujok, Myrmus, Kajfosz,
Karol Balcar, NN, Szulc.
Zdjęcie opisał Karol Cieślar.
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Benedykt Siekierka wśród swych sprzętów.

Fot. B. Kaczmarzyk

w OGRODach

Wzorem innych polskich miast, które od kilku lat z dużym
powodzeniem realizują Festiwal Otwarte Ogrody, 31sierpnia
odbył się on w Ustroniu. Pierwszy raz taki festiwal został zorganizowany w podwarszawskiej Podkowie Leśnej, gdzie cztery lata
temu władze miasta i Związek Podkowian, za namową młodych
mieszkańców Magdy Prosińskiej i Łukasza Wilmana, podjęły
tę inicjatywę. Realizatorami Otwartych Ogrodów w Ustroniu są
Magdalena Dobranowska-Wittels oraz Krzysztof Wittels.
- Braliśmy udział w imprezach organizowanych w ramach Otwartych Ogrodów w Podkowie i Brwinowie. Bardzo nam się ta
idea spotkań sąsiedzkich w prywatnych ogrodach i prezentacji
własnych pasji i zainteresowań spodobała. Ponieważ Ustroń jest
mi szczególnie bliski, postanowiliśmy spróbować zaszczepić ten
pomysł także tutaj, bo wiemy, że tutejsi mieszkańcy też mają wiele
do pokazania i są bardzo interesującymi ludźmi – mówi Magda
Dobranowska-Wittels.
Oficjalne otwarcie festiwalu odbyło się o godzinie 12 w „ogrodach” Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ustroń, na którym nie
zabrakło przedstawicieli władzy miasta: wiceburmistrz Jolanty
Krajewskiej-Gojny, naczelnik Danuty Koenig oraz przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Maliny. K. Wittels krótko
i treściwie przedstawił ideę Otwartych Ogrodów oraz zapoznał
uczestników z planem imprez towarzyszących temu festiwalowi. Później zebranych powitała oraz zachęciła do uczestnictwa
w całej imprezie J. Krajewska-Gojny. Następnie głos zabrał prezes
Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ustroń Grzegorz Dziewior.
Zwrócił uwagę na znaczenie słowa „otwarty” oraz „ogród”. Jako
gospodarz zachęcił do zwiedzania ogrodów Uzdrowiska, nie tylko
w dniu imprezy, ale zawsze.
Następnie w budynku sanatoryjnym odbyła się konferencja
dotycząca koncepcji zagospodarowania przestrzeni miejskiej
w Ustroniu prowadzona przez Rudolfa Klusa. Zostały tam poruszane bardzo ciekawe rozwiązania związane z uatrakcyjnieniem
Ustronia. W prywatnych ustrońskich ogrodach na gości czekali
gospodarze, którzy przygotowali specjalne atrakcje.
W Ogrodzie Etnograficznym państwo Barbara i Benedykt
Siekierkowie przygotowali pokaz własnych zbiorów. Przybyłych
gości witał gospodarz ubrany w strój cieszyński. W ogrodzie
prezentowano dawne narzędzia rolnicze i sprzęty gospodarstwa
domowego oraz instrumenty muzyczne ze Śląska Cieszyńskiego.
Pokazowi towarzyszył poczęstunek oraz ciekawe rozmowy.
Następną atrakcją było ogrodowe pieczenie strudla w ogrodzie
państwa Chowanioków, gdzie Ludmiła Paszcza uchyliła rąbka
tajemnicy tworzenia tego kulinarnego przysmaku. Odwiedzający
mogli nie tylko degustować ciasto, ale również wraz z Ludmiłą
i Heleną Paszczą, uczestniczyć w jego przygotowaniu.
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Ogrodowe towarzystwo przyjaciół stroju cieszyńskiego,
gdzie gospodynią była Grażyna Kubica, podzieliło się wiedzą
o stroju i gwarze. Uczestnicy przekonywali, że każdy mieszkaniec Ustronia powinien coś na ten temat wiedzieć. W spotkaniu
uczestniczyli również miłośnicy stroju, którzy nie pochodzą
z naszego miasta.
Wieczorną porą natomiast odbył się Ogrodowy Turniej Brydża
zorganizowany przez Janinę i Zbigniewa Dobranowskich.
W ramach festiwalu zorganizowano dwie wycieczki, które
cieszyły się sporym zainteresowaniem. Pierwszą z nich był
spacer szlakiem kapliczek. Przewodnikiem po tych urokliwych
miejscach była Małgorzata Stec. Natomiast po południu odbył się
spacer szlakiem przedwojennych willi prowadzony przez Bożenę
Kubień z Towarzystwa Miłośników Ustronia.
Imprezie towarzyszył plener malarski w Ogrodzie Uzdrowiska,
gdzie można było podpatrzeć, jak tworzą artyści zrzeszeni w
Stowarzyszeniu Twórczym „Brzimy”. W ogrodowej Art-Terapii
uczestniczyli dorośli, ale również dzieci, które pod opieką Dariusza Gierdala stworzyły prace warte szczególnego podziwu.
Ideą festiwalu jest m.in. wspólna zabawa, w związku z tym
odbyły się dwie imprezy muzyczne. Pierwszą z nich był koncert
zespołu regionalnego „Istebna”, który dał popis swoich możliwości na Rynku. Zaś wieczorem na stawach rybnych, przy ul.
Sportowej, odbyło się Ognisko z Gawędą Góralską. Przygrywała
Kapela Torka i Tadeusz Kuzyk, a o miejscowych zwyczajach
w zabawny sposób opowiadała Krystyna Kukla. Tym sympatycznym akcentem zakończył się dzień pełen wrażeń. Miejmy
nadzieję, że Festiwal Otwartych Ogrodów przypadł do gustu
mieszkańcom oraz kuracjuszom. Nie pozostaje, więc nic innego
jak czekać na przyszły rok. Będzie to też dobry czas na przemyślenie tego, czy nie warto by było udostępnić również swój kawałek ziemi. Mamy przecież tyle urokliwych ogrodów w okolicy,
a najpiękniejsze jest to, by móc podzielić się nimi z innymi.
- Jesteśmy ciekawi opinii mieszkańców o tej imprezie. Już mamy
sygnały, że są osoby zainteresowane otwarciem swych ogrodów
w przyszłym roku. Im takich osób będzie więcej, tym ciekawsza
imprezę wspólnie zrobimy. Wydaje mi się, że już w tym roku,
dzięki czterem otwartym ogrodom pokazaliśmy, że może to
być bardzo fajny sposób spędzania wolnego czasu. Szczególnie
w tym miejscu dziękuję naszym „pionerom”: państwu Siekierkom, Dobranowskim, Chowaniokom, pani Ludmile Paszczy oraz
pani Grażynie Kubicy. Bez nich nie było by otwartych ogrodów
– powiedziała na zakończenie Magda Dobranowska-Wittels.
Organizatorami imprezy byli: Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe
„Ustroń”, Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy”, Stowarzyszenie
Promocji i Rozwoju Ustronia, Towarzystwo Miłośników Ustronia,
Gromada Górali na Śląsku Cieszyńskim. Sponsorami byli miasto
Ustroń oraz EURODRUK, Ustronianka, Zakłady Mięsne Henryk
Kania.
Barbara Kaczmarzyk

Plener na Zawodziu.

Fot. B. Kaczmarzyk
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dawne znajomości
Od kilkunastu lat lipcową tradycją jest Zlot Pokoleń. W tym
roku Zlot odbył się 26.07.2008r. w ogrodzie restauracji „Ogrodowa” w Cieszynie pod hasłem: „Sto lat Robotniczego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Siła” i 60 lat Związku
Młodzieży Polskiej”. Stowarzyszenie POKOLENIA swoją
działalność prowadzi w całej Polsce od 1990 roku pod hasłem
„Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni”. Zrzesza byłych działaczy
lewicowych organizacji okresu Polski Ludowej i obecnego. Celem Stowarzyszenia jest działanie w duchu ideałów postępowej
lewicy i zasad sprawiedliwości społecznej, rozwijanie więzi
i kontaktów międzypokoleniowych, krzewienie i dokumentowanie prawdy o życiu i dokonaniach związków młodzieżowych
i ich wkładu w budowę Polski lat powojennych, uczestnictwo
w życiu politycznym, inspirowanie działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej, wspieranie przedsiębiorczości ludzi młodych
i niesienie sobie wzajemnej pomocy.
Stowarzyszenie przeciwstawia się drapieżnemu kapitalizmowi,
ubożeniu ludzi pracy, żywiołowemu bezrobociu, niesprawiedliwości, nietolerancji poglądów, degradacji kultury i narzucaniu
obcych wzorów kulturowych. Stowarzyszenie POKOLENIA
liczy w kraju około 10 tysięcy członków zgrupowanych w 214
kołach. Koło Powiatowe w Cieszynie liczy prawie 80 członków.
Aktualnie przewodniczącym Koła Powiatowego jest Stanisław
Skurzok z Cieszyna, a w skład Zarządu wchodzi Henryk Słaby
z Ustronia. Grupę ustrońską tworzy 12 członków. Koło Powiatowe
powstało w Cieszynie w listopadzie 2001 roku.
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Otwarcia Zlotu dokonał Przewodniczący Koła Stanisław Skurzok, witając między innymi Jerzego Kalusa – sekretarza Rady
Wojewódzkiej Stowarzyszenia w Katowicach, Alfreda Brudnego
– przewodniczącego Rady Powiatowej SLD w Cieszynie i Jana
Szwarca – byłego posła na Sejm RP z Ustronia. Następnie przekazał głos Tadeuszowi Polakowi celem wygłoszenia okolicznościowego wystąpienia. W swoim wystąpieniu nawiązał do motta
Zlotu – 100 rocznicy powstania Robotniczego Stowarzyszenia
Kulturalno – Oświatowego „Siła” oraz 60 rocznicy Związku
Młodzieży Polskiej. Na tle ówczesnych uwarunkowań politycznych przedstawił genezę i działalność Stowarzyszenia. Po wielu
perypetiach formalno – prawnych Tedeusz Reger (1872 – 1938),
jako założyciel, otrzymał 9.03.1908 roku pismo zezwalające na
utworzenie Stowarzyszenia „Siła” według przedłożonego statutu. Pierwsze walne zebranie odbyło się 21.06.1908 roku i brało
w nim udział 41 delegatów – założycieli. Tadeusz Reger zreferował zadania i cele Stowarzyszenia. „Celem Stowarzyszenia jest
podnieść poziom oświaty swoich członków przez udzielenie nauki
i urządzanie wykładów, odczytów oraz dyskusji z dziedziny historii
powszechnej, nauk przyrodniczych, prawa, literatury i ekonomii
społecznej, z wykluczeniem polityki i religii, jak również przez
zwoływanie zgromadzeń i urządzanie zebrań towarzyskich przez
zakładanie bibliotek i przez zaprowadzanie pism fachowych i czasopism.” Dalszym zadaniem Stowarzyszenia był rozwój zdrowia
fizycznego, członków i ich edukacji artystycznej. W listopadzie
1909 roku istniało już 15 Kół „Siły”, które liczyły 740 członków.
Koła te funkcjonowały w zagłębiu ostrawsko – karwińskim,
w powiecie cieszyńskim i okręgu bielsko – czechowickim. Zakładano sekcje dramatyczne (teatralne), zespoły śpiewacze, muzyczne
i gimnastyczne. W Ustroniu pierwsze koło „Siły” powstało w 1918
roku i w krótkim czasie liczyło około 70 członków, a w 1931r.
3 koła: w Ustroniu i dzielnicach: Ustroń – Goje – Równica i Ustroń
– Polana skupiały 156 członków. Zmiana granic państwowych
w 1920 roku spowodowała, że wiele kół znalazło się w granicach
Czechosłowacji, a tylko 8 pozostało w Polsce. Mimo wielu trudności Stowarzyszenie nadal rozwijało swoją działalność i zapisało
się trwale w dziejach Śląska Cieszyńskiego. Działalność „Siły”
zakończyła się wraz z rozpoczęciem II wojny światowej. Należy
wspomnieć o rozległej pracy kulturalno – oświatowej ustroniaka
Józefa Pilcha (1913 – 1995). W 1988 roku w 80 – lecie powstania
Stowarzyszenia Rejonowa Komisja Historii Ruchu Młodzieżowego
w Cieszynie zorganizowała w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie konferencję i spotkanie byłych członków „Siły”, które było
okazją do wspomnień z tej działalności społeczno – politycznej,
bo - jak pisze J. Pilch – lewicowa „Siła” działała jako organizacja
młodzieżowa PPS. Nawiązując do 60 – tej rocznicy Związku
Młodzieży Polskiej prelegent
stwierdził, że powstała ona
w lipcu 1948 roku na kongresie młodzieży w wyniku
połączenia się istniejących
wówczas w Polsce organizacji
młodzieżowych.
Dalsza część zlotu upłynęła w miłej, biesiadnej atmosferze, koncentrując się na
wzajemnych wspomnieniach
i odnowieniu dawnych znajomości.
Henryk Słaby
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pierwszoklasiści 2008/2009
Szkoła Podstawowa nr 1
Dyrektor Szkoły:
Bogumiła Czyż-Tomiczek
klasy I a
Wychowawca: Iwona Kulis
1.
Klaudia Ambo
2.
Kamil Bujok
3.
Sylwia Czyż
4.
Piotr Donczew
5.
Paweł Glet
6.
Marta Gogółka
7.
Martyna Gruszka
8.
Katarzyna Heczko
9.
Kacper Jaworski
10. Kamil Jodłowiec
11. Karolina Kamińska
12. Szymon Kamiński
13. Agata Karolonek
14. Wiktoria Kędzior
15. Maksymilian Kidoń
16. Julia Kohut
17. Zofia Korcz
18. Agata Menes
19. Weronika Mynarz
20. Rafael Sabiniok
21. Natalia Tomiczek
22. Rozalia Warzecha
klasy I b
Wychowawca: Monika Kosińska
1.
Marcelina Badura
2.
Wojciech Bryś
3.
Weronika Bujok
4.
Bartłomiej Grzyb
5.
Dawid Lewandowski
6.
Sebastian Maj
7.
Angelika Marcol
8.
Łukasz Miklusiak
9.
Dominika Młynarczyk
10. Samuel Polok
11. Katarzyna Potaszyńska
12. Adrian Ryczek
13. Wiktoria Rzepa
14. Klaudiusz Szczukowski
15. Kamil Szkudłabski
16. Kamil Tomkiel
17. Aleksander Weinbrener
18. Krzysztof Żabski

Szkoła Podstawowa nr 2
Dyrektor szkoły:
Ewa Gruszczyk
klasa 1 a
Wychowawca:
Marta Paździorko
1.
Wiktoria Boda
2.
Anna Data
3.
Kinga Duława
4.
Szymon Frycz
5.
Łukasz Goryczka
6.
Mateusz Hajek
7.
Wiktoria Haratyk
8.
Dominika Hombek
9.
Żaneta Jończyk
10. Karolina Juroszek
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Krzysztof Kolarczyk
Patrycja Kozłowska
Jakub Polok
Dawid Śliwka
Samuel Taulitz
Michał Tomczyk
Andrzej Wawrzyńczak
Norbert Zamojć

klasa 1 b
Wychowawca:
Jolanta Moskała
1.
Łukasz Broda
2.
Jakub Chrapek
3.
Bartosz Głowacki
4.
Łukasz Juraszek
5.
Gustaw Kezwoń
6.
Arkadiusz Konieczny
7.
Konrad Kurzok
8.
Daniel Krupiński
9.
Stanisław Krzyś
10. Pola Malinowska
11. Monika Oczkowska
12. Dawid Polok
13. Patrycja Pytel
14. Weronika Różycka
15. Angelika Speda
16. Kaja Wiercigroch
17. Bastian Wilczek
18. Monika Zalewska
19. Szymon Mende
klasa 1 c
Wychowawca:
Aleksandra Szczurek
1.
Wiktoria Cichowska
2.
Alan Cieślar
3.
Sonia Cieślar
4.
Joanna Grzesiok
5.
Estera Ciemała
6.
Michał Haratyk
7.
Michał Kąsek
8.
Julia Kolarczyk
9.
Martyna Kołatek
10. Krzysztof Kulik
11. Krystian Król
12. Agnieszka Papierniak
13. Justyna Porębska
14. Daniel Sablik
15. Małgorzata Szewieczek
16. Robert Śliwka
17. Dominik Zbijowski

Szkoła Podstawowa nr 3
Dyrektor szkoły:
Jolanta Kocyan
Wychowawca klasy:
Iwona Łakomska
1.
Anna Cieślar
2.
Angelika Chrapek
3.
Ewa Czerwińska
4.
Karol Czyż
5.
Patrycja Gomola
6.
Wiktoria Gomola
7.
Wojciech Kidoń
8.
Klaudia Kocjan
9.
Bartłomiej Kurzok
10.
Katarzyna Kuszel

11.
12.
13.
14.
15.

Wiktoria Magnuszewska
Paulina Pakuła
Leszek Polok
Patrycja Szarzec
Estera Wojtynek

Szkoła Podstawowa nr 5
Dyrektor szkoły:
Dominika Jucha
Wychowawca klasy:
Heller Małgorzata
1.
Martyna Lidia Chrapek
2.
Filip Fijak
3.
Agnieszka Ewa Frączek
4.
Angelika Marzena Greń
5.
Karolina Maria Herman
6.
Michalina Katarzyna Kozok
7.
Michał Józef Krysta
8.
Agnieszka Weronika Kunc
9.
Kamil Małyjurek
10. Jakub Sieroń

Szkoła Podstawowa nr 6
Dyrektor Szkoły:
Izabela Strzałkowska
klasy I a
Wychowawca: Agata Tomiczek
Nauczyciel wspomagający:
Roman Langhammer
1.
Marta Balcar
2.
Izabela Chrapek
3.
Bartosz Chwistek
4.
Magda Gancarz
5.
Paulina Gancarz
6.
Kenneth Gibbins
7.
Filip Gruszczyk
8.
Szymon Kuś
9.
Julia Puzon
10. Eliza Rzepka
11. Dawid Skwarło
12. Patryk Skwarło
13. Marika Stadnicka
14. Ewelina Szczerba
15. Benedykt Sztwiorok
16. Dawid Worek
klasy I b
Wychowawca: Lucyna Najda
1.
Alicja Bańka
2.
Mateusz Boczkowski
3.
Andrea Cabrera-Blanco
4.
Mateusz Cieślar
5.
Anna Dytko
6.
Wiktoria Fober
7.
Edyta Górniok
8.
Sebastian Jakubiec
9.
Nikola Kluz
10. Jakub Kubacki
11. Wojciech Kubowicz
12. Izabela Olma
13. Patryk Puchała
14. Weronika Sosna
15. Laura Stec
16. Natalia Stoły
17. Żaneta Świeży
18. Przemysław Szary
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O piętnastu latach partnerstwa mówił K. Hanus.

		

Fot. W. Suchta

piętnastolecie

W sobotę 23 sierpnia na rynku odbył się
Ustroński Jarmark, impreza tradycyjnie
poprzedzająca Ustrońskie Dożynki. Od
rana na rynku na licznych straganach
wystawiano na sprzedaż wyroby miejscowego rękodzieła. Były też oczywiście potrawy regionalnej kuchni. Przez cały dzień
sporo osób przewinęło się przez rynek.
Uroczyste otwarcie nastąpiło o godz. 14,
a tegoroczny Ustroński Jarmark połączono
z obchodami piętnastolecia podpisania
umowy partnerskiej z węgierskim miastem
Hajdunanas. Umowę ze strony Ustronia
podpisali: burmistrz Kazimierz Hanus
i przewodniczący Rady Miasta Franciszek
Korcz, natomiast ze strony Hajdunanas
burmistrz Andras Eles.
- Piętnaście lat to szmat czasu – mówił na
scenie na rynku K. Hanus. - Zmieniło się
nasze miasto, zmieniło się Hajdunanas.
Oba miasta wypiękniały. Można sobie postawić pytanie, po co nam to partnerstwo?
Najprościej można odpowiedzieć w ten
sposób: Zwykła ciekawość ludzi. Chcemy
zobaczyć jak żyją, jak wszystko robią.
Chciałbym wiedzieć, jak to robi burmistrz
Eles, że do dzisiaj jest burmistrzem. To
jego tajemnica. Za wszystkim stoją ludzie.
A między ludźmi nawiązują się przyjaźnie.
Myślę, że w partnerstwie ta przyjaźń liczy
się najbardziej. Przyjaźnie interesowne nie
trwają długo, natomiast bezinteresowna
przyjaźń to życzliwość, zrozumienie i od
czasu do czasu gest, by to podkreślić. Ta
dzisiejsza nasza obecność niech będzie
traktowana jako gest przyjaźni w stosunku
do burmistrza Hajdunanas. Moja przyjaźń
z panem burmistrzem też ma 15 lat. Najpierw ta oficjalna, później familijna, bo
dzisiaj przyjaźnią się całe nasze rodziny.
A słowo familia jest bardzo często w ustach
pana burmistrza. Dba o familię. A najlepiej
dbać, gdy jest kociołek, gdy gotuje się
dobrą potrawę, a pan burmistrz jest w tym
absolutnym mistrzem. Oby ta przyjaźń da4 września 2008 r.

lej trwała, byśmy mogli czerpać z bogatego
doświadczenia naszych miast.
Głos zabrał również obecny burmistrz
naszego miasta Ireneusz Szarzec, który
powiedział:
- Przez 15 przez mocne zaangażowanie
burmistrza Andrasa Elesa w obu miastach
odbywało się szereg imprez, spotkań i to
zarówno na szczeblu naszych zespołów
artystycznych, sportowych, ale również
na szczeblu indywidualnym, gdzie szereg mieszkańców Ustronia korzystało
z uroków i atrakcji zaprzyjaźnionego
Hajdunanas. Nie sposób nie wspomnieć
z tego miejsca o człowieku, który był prekursorem tych kontaktów, o Bogusławie

Gulasz gotuje A. Eles. 			

Binku, który jeszcze jako dyrektor szkoły,
a później jako pracownik Urzędu Miasta
pomagał, organizował i wspierał kontakty
partnerskie. Różne były dzieje naszych
kontaktów partnerskich, ale przez 15 lat
nie było roku, by jakiś zespół czy grupa
artystyczna z Ustronia i Hajdunanas nie
występowały wspólnie na uroczystościach
i specjalnych koncertach.
Następnie K. Hanus i I. Szarzec wręczyli
Andrasowi Elesowi symboliczne pamiątki,
na co burmistrz Hajdunanas zrewanżował
się obrazem wręczonym I. Szarcowi, po
czym powiedział:
- Jestem zaszczycony, że mogę na tej scenie
wystąpić, bo u nas takiej nie ma. Natomiast
dzięki Unii Europejskiej my również się
rozwijamy, rozbudowujemy nasze miasto. Nasze kontakty rozwijają się na wielu płaszczyznach. Nawiązałem osobiste
przyjaźnie z ustroniakami, poznaliśmy
się. To, o czym mówił Kazimierz Hanus,
że nasze rodziny się doskonale rozumieją
jest dla mnie najważniejsze. Osobiście
nie ma dla mnie znaczenia jakie funkcje
pełnimy, bo jesteśmy ludźmi dążącymi do
nawiązywania nowych przyjaźni. Mam
jedno życzenie, żeby przez najbliższe lata
ta współpraca trwała i żeby rozwijała się
przyjaźń polsko-węgierska.
Na rynku wystąpił także dziewczęcy zespół akrobatyczny z Hajdunanas, a następnie koncertowały orkiestry dęte: Echo Adwentu z Wisły pod batutą Andrzeja Troszoka, orkiestra pod batuta Sylwestra Skrzyszowskiego z Jastrzębia Zdroju, Cieszynianka pod batutą Jana Gruchela. Koncert
uzupełnil kwartet muzyczny z Hajdunanas.
Już na rynku zapowiadano, że o godz. 19
w kawiarni Sissi burmistrz Hajdunanas będzie częstował gulaszem, który sam przyrządzi. Faktycznie można było podziwiać
Andrasa Elesa w kucharskim przebraniu
uwijającego się przy kotle gulaszu. Chętnych na poczęstunek nie brakowało.
		
Wojsław Suchta

		

Fot. W. Suchta
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Kościół klasztorny. 			

Fot. A. Georg

na Porcjunkulę

Któż z nas mieszkańców ziemi cieszyńskiej nie słyszał od elżbietankach w Cieszynie. Od wieków prowadzą szpital. Prawie
w każdej cieszyńskiej rodzinie był ktoś, kto leżał w tym szpitalu.
W Encyklopedii Katolickiej, wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, tom 4, strona 918 czytamy:
Elżbietanki cieszyńskie – Congregatio Sororum a sancta Elisabeth III Ordinis sancti Francisci in Cieszyn to samoistny dom
zakonny zasiedlony w 1753 roku przez elżbietanki z Wrocławia
dzięki staraniom Marii Frank. Początkowo pracowały w szpitalu
dla kilkunastu chorych, który w połowie XIX wieku miał ok. 50
miejsc, a w latach 1900 – 1903(?) zbudowały nowy szpital dla ok.
100 chorych. W 1850 otworzyły dom filialny w Jabłonkowie (k.
Czeskiego Cieszyna – (?) - (znaki zapytania moje), który w 1863
roku stał się autonomiczny...
Pierwszy szpital znajdował się przy Rynku w budynku dzisiejszej
poczty. Na bocznej ścianie tego budynku od ul. Matejki umieszczona została następująca tablica: „W tym miejscu w latach 1754
– 1903 znajdował się klasztor i szpital zgromadzenia sióstr św.
Elżbiety III Zakonu św. Franciszka.
Tablica upamiętnienia jubileuszu 250 - lecia posługi sióstr
w Cieszynie. Cieszyn 25.06.2003 r.”
Nowy klasztor, szpital i kościół klasztorny sióstr elżbietanek
został wybudowany w latach 1905 –1910 w stylu neorokokowym według projektu architekta Jana Mullera z Opawy. Jest
przykładem architektury pseudorokokowej. Obecnie znajduje się
w nim szpital, klasztor i kościół św. Elżbiety. Prowadzą go te
same siostry św. Elżbiety III Zakonu św. Franciszka, obchodzące
w ubiegłym roku 800-lecie urodzin patronki. Sławne na całą ziemię
cieszyńską są odpusty Porcjunkuli.
Porcjunkula, to mały kościółek, znany również jako Santa Maria
degli Angeli, (Matka Boska Anielska), znajdujący się 4 km od Asyżu, w którym św. Franciszek odkrył swoje powołanie. Porcjunkulę
zbudowano najprawdopodobniej już w IV wieku i była własnością
benedyktynów, którzy wydzierżawili ją św. Franciszkowi za dawany
im co roku symboliczny koszyk ryb złowionych w strumieniu Tescio.
Porcjunkula była ulubionym kościółkiem Biedaczyny z Asyżu, który własnoręcznie zbudował jego gotyckie sklepienie. Św. Franciszek
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i jego pierwsi współbracia zakonu zamieszkali obok Porcjunkuli.
W latach 1564 – 1678 kaplica i cela w której zmarł św. Franciszek
zostały obudowane wspaniałą barokową bazyliką matki Boskiej
Anielskiej. Porcjunkula to także nazwa odpustu zupełnego. Od
wieków mieszkańcy ziemi cieszyńskiej udawali się do Cieszyna na
przypadający 2 sierpnia odpust Porcjunkuli. Szli już w dzień poprzedzający odpust, aby wieczorem wziąć udział w procesji ze świecami.
Nocowali u krewnych, znajomych lub w obrębie klasztoru, by
w święto Matki Boskiej Anielskiej wziąć udział w uroczystej sumie
i nieszporach. W tym roku odpust Porcjunkuli przypadł w niedzielę
3 sierpnia, więc udałem się tego dnia do Cieszyna z pielgrzymką,
aby wziąć udział w sumie odpustowej i uroczystych nieszporach.
Wyruszyłem z Ustronia trasą wiodącą ulicą Andrzeja Brody, aż do
miejsca, gdzie pod Kopieńcem odchodzi ścieżka do Cisownicy.
Doszedłem do drogi wiodącej Do Kłody. Skręciłem w prawo
i doszedłem do skrzyżowania z drogą Do Rzeczyc. Tu skręciłem
w prawo w stronę Pasiek, jakby z powrotem do Ustronia, by po 150
metrach pójść w lewo przez pola do drogi w Cisownicy wiodącej
pod górą Goruszką (równoległej do drogi głównej ustrońskiej). Za
tą drogą idąc do końca doszedłem do głównej drogi w Cisownicy,
którą przekroczyłem i dalej idąc prosto przez pola, a później przez
las doszedłem do szlaku spacerowego zielonego w Goleszowie,
za którym, ulicami: Zieloną, Stromą, Cichą, Górską, Słoneczną
i Jasną doszedłem do centrum Goleszowa. Ulicą Fabryczną, ponad
ruinami cementowni, a następnie ulicą Szeroką przez pola i las
doszedłem do Bażanowic. Idąc za „szlakiem stroju cieszyńskiego” doszedłem do ulicy ks. Kulisza w Dzięgielowie, którą koło
EBENEZER-u doszedłem do drogi z Dzięgielowa do Mnisztwa.
Stąd ulicami Słowiczą i Ustrońską doszedłem do ul. Bielskiej.
Z ul. Bielskiej przeszedłem na ul. Stawową i nią doszedłem do
klasztoru elżbietanek. Tam w kościele uczestniczyłem w sumie
odpustowej i nieszporach.
Papież Jan Paweł II w czasie wizyty w bazylice matki Boskiej
Anielskiej powiedział: „ W szczególności czuję obowiązek podkreślenia specyficznego orędzia , które wynika z Porcjunkuli i jej odpustu. Jest to orędzie przebaczenia i pojednania, czyli łaski, której my
w odpowiednim stanie, stajemy się przedmiotem ze strony Bożego
Miłosierdzia”.. (fragment z przemówienia do ludności miasta Asyż
12.03.1982, za Wielką Encyklopedią Jana Pawła II – wydawnictwo
Edipresse Polska S.A. Warszawa, tom XXV str.13).
Na straganie zakupiłem wspaniałe nasze cieszyńskie kołacze
oraz na stoisku z książkami i dewocjonaliami książkę S.J. Immaskulaty Adamskiej OCD – „Miłosierdzie, ubóstwo, radość. Rzecz
o Świętej Elżbiecie Węgierskiej Księżnej Turyńskiej” wydawnictwa FLOS CARMELI Warszawskiej Prowincji Karmelitów
Bosych, Warszawa 2002r. Kołacze były posiłkiem dla strudzonego
ciała. Dla ducha była zaś lektura życiorysu św. Elżbiety.
Trasą z Ustronia do Cieszyna liczącą 18 km pokonałem w 3
godziny. Z powodu ulewnego deszczu z powrotem do Ustronia
wróciłem autobusem.
Andrzej Georg
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Pokaz gaszenia. 			

Fot. W. Suchta

z mokrym kocem

W piątek, 22 sierpnia o godzinie 17 na parkingu przy rynku
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Ustronia Centrum
i Polany, dały pokaz swoich umiejętności strażackich, połączony
ze szkoleniem. Już od godziny 16 na rynku puszczano muzykę,
a prowadzący i komentator pokazu, szef miejskiej straży pożarnej Mirosław Melcer zapowiadał mającą się odbyć imprezę
w czterech wejściach; informował o pokazie, zachęcał do wzięcia
udziału, obejrzenia, powiedział parę słów na temat samego Ustronia oraz straży pożarnej w mieście. Na chwilę przed rozpoczęciem
parking otoczył tłum widzów, zainteresowanych przygotowaniami
prowadzonymi przez strażaków.
- W tym roku chcieliśmy pokazać nie rzemiosło strażackie od
kuchni, jak to robiliśmy dotychczas, tylko to, w jaki sposób
przeciętny zjadacz chleba, czyli cywil niezwiązany ze strażą,
ma się zachować w przypadku pożaru w mieszkaniu – mówi
M. Melcer.
Strażacy najpierw przedstawili najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, łącznie z próbą ich zademonstrowania. Takie
przyczyny to przede wszystkim podpalenie, nieostrożność osób

dorosłych przy posługiwaniu się otwartym ogniem, wrzucenie
niedopałka papierosa do kosza, eksploatacja niesprawnych
lub przeciążonych przewodów elektrycznych, nieszczelność
przewodów kominowych. Druga część dotyczyła zachowania
się w momencie, kiedy pożar już powstał. Uczono, w jaki sposób należy powiadomić jednostki straży pożarnej, co powinien
zawierać meldunek, jak zachować się po zauważeniu pożaru.
To zachowanie przedstawiono w trzech wariantach: pierwszy,
kiedy zauważamy pożar, dzwonimy na policję i gasimy go sami.
Problem z głowy. Drugi: zauważamy pożar, dzwonimy na straż
pożarną i próbujemy go samodzielnie ugasić; jeśli jednak jego
rozwój jest mocno zaawansowany, to takie gaszenie nie wchodzi
w grę. Wtedy ważne jest, aby się ewakuować z pomieszczenia
– jak najszybciej wchodzimy na zewnątrz. Trzeci wariant ma
miejsce wtedy, kiedy w jakiś sposób odcięta jest droga wyjścia.
Strażacy informowali, jak powinniśmy uszczelnić drzwi i okna,
okryć się mokrym kocem, wyjść na balkon, zorganizować pomoc
i tak dalej. Potem każdy mógł na ochotnika ewakuować się z drugiego piętra hotelu „Równica”. Chętnych nie brakowało, każdy
chciał przejechać się na trzydziestometrowej drabinie strażackiej;
pokaz przeciągnął się aż do 18.30.
- Były to takie edukacyjne pokazy, powiedzmy nawet: szkolenie
instruktażowe. Jak każde szkolenie więc, zakończyły się egzaminem – mówi M. Melcer. – Zgłosił się pan z Tychów razem
z synem, odpowiedzieli na moje trzy pytania dotyczące pokazów
i materiału, który przekazaliśmy; bardzo ładnie odpowiedzieli
i dostali dużego misia i parasolkę.
Od sześciu lat pokazy strażackie weszły na stałe jako jeden
z elementów obchodów Dni Ustronia. Za udostępnienie lokalu
na ich potrzeby organizatorzy chcieliby bardzo serdecznie podziękować właścicielom hotelu Równica, Joannie i Dariuszowi
Tatarczykom.
- Ćwiczenia straży pożarnej szkoleniowe, taktyczno-bojowe,
odbywają się raz w miesiącu, natomiast takie pokazy dla ludzi
z zewnątrz to w naszym przypadku raz w roku. Wbrew pozorom
kosztuje to dużo czasu i zaangażowania. W tym roku na przykład chcieliśmy pokazać inny, naszym zdaniem, istotny temat,
to znaczy gaszenie samochodu przez właściciela, kierowcę.
Samochód płonie jak pochodnia, bardzo niebezpieczne może
to być szczególnie wtedy, jeśli dzieje się w miejscu, do którego
jednostkom strażackim trudno dotrzeć. Dosłownie w czwartek
nastąpiła zmiana koncepcji na ten pożar mieszkania, bo na złomie
nie można było niestety znaleźć samochodu do spalenia. Przygotowania to kwestia tygodnia, trzeba scenariusz rozpisać, jakoś
to wszystko zsynchronizować – taki tydzień naprawdę solidnej
roboty, żeby to się udało.
A najważniejsze, że praca nie poszła na marne i wszystko
rzeczywiście wyszło doskonale: publiczność dopisała, strażacy
zebrali brawa, piękna pogoda utrzymała się przez cały pokaz.
Maria Kulis

olimpijczyk

K. Mokrysz, J. Rokicki i T. Mokrysz. 		
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Fot. W. Suchta

Region cieszyński ma swojego reprezentanta na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich. W Pekinie kilka dni temu zameldował się
Janusz Rokicki, niepełnosprawny kulomiot z Cieszyna.
Pojechał tam w wybornej formie, czego dowodem jest ustanowienie rekordu życiowego podczas lekkoatletycznego mityngu integracyjnego na stadionie „Startu” w Wiśle. 23 sierpnia
J. Rokicki posłał kulę na odległość 15,22 m. Jest to najlepszy
w tym roku wynik na świecie w grupie F 58, w której kulomiot
będzie bronił srebrnego medalu wywalczonego na poprzedniej
paraolimpiadzie w Atenach.
Przed odlotem do Chin, 28 sierpnia, J. Rokicki - reprezentant
Polski, spotkał się z Teresą i Kazimierzem Mokryszami, właścicielami firmy Mokate, którzy pomagali zawodnikowi (finansowo
i sprzętowo) w osiągnięciu jak najwyższej formy. Zawodnik opowiedział o przygotowaniach do startu na drugich w jego karierze
Igrzyskach Paraolimpijskich.
Życzono mu złota! Start Rokickiego przewidziany jest 12
września o godz. 11 naszego czasu. Trzymamy kciuki!. (nik)
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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: 8.00-15.00, wtorek: 8.00-15.00, środa: 8.00-18.00, 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: 8.00 - 15.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; czwartek: nieczynne, pi¹tek: 8.00 - 18.00.
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”:

- „Motywy botaniczne” - wycinanka Marty Gołąb i Doroty Kędzior
- „Ustroń na szkle malowany” - prace uczniów ustrońskich szkół
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.

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
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 - 18.00 - sobota 8.30 - 15.00
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
ul. Brody 16, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERY: darmowy 986.

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.
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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Rozpoczął się rok szkolny.

		

Fot. W. Suchta
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W związku z organizowaną co roku uroczystą
sesją Rad Gmin Ziemi Cieszyńskiej z okazji 11 listopada połączonej z wręczeniem Laurów Srebrnej
Cieszynianki przypomina się o możliwości zgłoszenia jednego kandydata przez stowarzyszenia, organizacje, instytucje działające na terenie Ustronia.
Kandydatem może być każdy mieszkaniec gminy.
Zgłoszenie musi być dokonane na piśmie i zawierać oświadczenie kandydata zawierające zgodę na
wyróżnienie i ujawnienie danych osobowych. Zgłoszenia przyjmuje się w Urzędzie Miasta w terminie
do 10 września br. Kartę zgłoszenia kandydata oraz
wszelkich informacji można uzyskać w Wydziale
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki UM, pok. nr
16, tel. 8579-328.
Wyboru laureata dokona Rada Miasta podczas
wrześniowej sesji. Przy wyborze Rada weźmie
pod uwagę przede wszystkim szczególne zasługi
dla społeczności, w której działają kandydaci ,
a zwłaszcza wniesienie przez nich i propagowanie
nowych, pozytywnych wartości, będących godnymi
naśladowania i stanowiącymi wzór dla innych.

Ludeczkowie, jako sie mocie

Ferie już sie skóńczyły, wnuki wyjechane i kapke mie już
po nich teschno. Dobrze, że sóm telefóny to wieczorami se
porzóndzymy, bo móm darmowóm godke, tóż chocioż tela
dobrego z tej nowoczesności. Chocioż gupie to mówiym, bo
czy je na tym świecie co darmowego?
Móm zaległości w chałupie, dyć wnuki były to mało co sie
zrobiło, tóż nie dziwota, że fórt czako na mnie jakosik robota.
A to pierym cychy i łoblyczke, a to jakisi kram ukludzóm,
rano dycki idym na zakupy, to aji półdrugo godziny minie,
choć przeca dzisio w kolejkach sie nie stoji jako hańdowni,
ale jak sie spotko kogosi znómego, to przerzóndzić trzeja.
Potym zaś łobiod warzym, bo chłop już w połednie czako
na zupe i drugi dani i tak czas leci, a przeca dziyń coroz
krótszy. Dyć to każdy widzi. A do tego jeszcze tako pokusa, że
we wrześniu zaczynajóm sie zaś po feriach rozmaite downe
seriale, tóż już sie ni mogym doczkać, coby kapke łodpocząć
przi cudzych problymach. Lepsze to niż rozmyślać ło swojich
sprawach i już czakóm na ty moji telewizyjne kamratki.
Nó a jakbych tej codziynnej krzątaniny miała mało, to
tako młodo sómsiadka, co miyszko trzi chałpy dali i robi
w sklepie, napytała mie, coby ji dziywcze do szkoły łodkludzać aspóń przez miesiónc, póki sie nie prziłuczy przechodzić przez głównóm ceste. Kapke mie to zaskoczyło, bo to
jednako wymuszo na mie jakómsik dyscypline, ale z drugi
stróny se myślym, że dobrze że mie też jeszcze kiery potrzebuje. Jak tak widzym ty starsze paniczki, co sie szmatlóm
łoto baji kole bloków z pieskami i ni majóm nic to roboty,
to mi je jich żol. Dyć póki człowiek może robić, to dobrze że
mo robote. Prowda, że nieroz już na nogach nielza wystoć,
ale kapke se spocznym a zaś sie czegosi chytóm. Dłógo ni
mogym usiedzieć w miejscu i chciałabych mieć dycki jakómsik pilobe.
Hela
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłosił konkurs ofert
na realizację zadań powiatu w roku 2009 w zakresie:
kultury fizycznej i sportu, turystyki i promocji powiatu,
edukacji, ochrony środowiska, promocji i ochrony zdrowia, rozwoju przedsiębiorczości i integracji europejskiej,
pomocy społecznej, usług rynku pracy. Szczegółowa treść
ogłoszenia, druki wniosków oraz regulaminy konkursów
dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Cieszynie: WWW.powiat.cieszyn.pl i w siedzibie
Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29, pok. 222
lub 212 (tel. 033 4777212 lub 033 4777222, fax. 4777333,
e-mail: sp@powiat.cieszyn.pl).

POZIOMO: 1) ma źródła w Istebnej, 4) starsze od telewizji,
6) przed Strażą Graniczną, 8) karciany kolor, 9) ptak czczony
w Egipcie, 10) kowboj meksykański, 11) misiek z Chin,
12) jeszcze nie robak, 13) atrybut malarza, 14) stolica Ghany,
15) dawny wodociąg w Rzymie, 16) szybko upływa, 17) zabierana na zakupy, 18) duża papuga, 19) producent laptopów,
20) biała na śniadanie.
PIONOWO: 1) zakończyła się w Pekinie, 2) rozpoznaje
wroga, 3) leżak do bujania, 4) pracuje w pociągu, 5) lęk,
strach, 6) krajoznawczy wypad, 7) kraina we Francji,
11) kurak łowny, 13) strzelanina, 14) kochanka Nerona.

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

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 12 września.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 34

wieniec dożynkowy
Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Jan Cieślar, Ustroń, ul.
Źródlana 2a, nagrodę ufundowaną przez Mokate otrzymuje: Michał
Mojeścik, Ustroń, ul. Źródlana 79. Zapraszamy do redakcji.  
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O jerzykach – tak, tak, tych pisanych przez „rz”, a nie przez
„ż”, czyli ze skrzydłami, a bez kolców – pisałem już na łamach
Ustrońskiej kilka lat temu. Są to jednak ptaki na tyle fascynujące
i o tak ciekawym stylu życia, że postanowiłem do niech powrócić,
a impuls do napisania tego artykułu dało mi bardzo bliskie spotkanie z młodym przedstawicielem tego gatunku. Po raz kolejny
zresztą mogłem sam przekonać się, że co innego czytać o jakimś
gatunku, co innego spotkać i obserwować jego przedstawicieli
„na żywo”, a jeszcze czymś innym jest możliwość potrzymania
jakiegoś zwierzaka w ręce i przyjrzenia mu się z bliska.
Teoretycznie każdy mieszkaniec nawet niezbyt dużego miasta
powinien umieć bezbłędnie rozpoznawać jerzyki. Są to bowiem
ptaki, które gremialnie przeniosły się do miast, traktując budynki
jako wyśmienite miejsca do zakładania gniazd. Efekt tej migracji
jest taki, że w Polsce praktycznie tylko w Tatrach można spotkać
jerzyki gniazdujące w naturalnym siedlisku, czyli
w szczelinach skalnych,
a niewielkie liczebnie
grupy jerzyków zamieszkują m.in. Puszczę Augustowską i Puszczę Knyszyńską, w których to leśnych głuszach gnieżdżą
się w dziuplach drzew.
W ogromnej większości
jerzyki są więc typowymi mieszczuchami i to
z całkiem przyzwoitym
tak zwanym sukcesem
lęgowym, skoro szacuje
się, że w całej Europie
żyje od 4 do 5 milionów
tych ptaków. Jerzyki zamieszkują całą Europę
z wyjątkiem obszarów
położonych najbardziej
na północ, a wschodni
kres ich występowania
wyznacza Bajkał. Ptaki
te możemy obserwować
od maja do sierpnia,
natomiast okres zimowy jerzyki spędzają na
południe od równika.
To spora odległość do
przelecenia, ale jerzyki
są uważane za wyśmienitych, sprawnych i wytrwałych lotników, wręcz
można spotkać się z określeniem, że ptaki te prowadzą wyłącznie powietrzny tryb życia.
O ich lotniczych umiejętnościach najlepiej świadczą takie oto
„osiągi” – prędkość w locie nurkowym jerzyka dochodzi do 200
kilometrów na godzinę, natomiast jeden z zaobrączkowanych ptaków w ciągu 4 dni przeleciał blisko 1300 kilometrów. W literaturze
poświęconej ptakom można spotkać liczne opinie, że jerzyki mogą
spędzać w powietrzu – bez lądowania! – nawet do 3 lat. Czy jest to
rzeczywiście możliwe? Wielu ornitologów dość sceptycznie odnosi
się do takich danych, ale faktem pozostaje, że jerzyki w powietrzu
nie tylko jedzą i piją, ale także śpią i kopulują, a z pewnością
mogą latać bez lądowania co najmniej kilka miesięcy non stop.
Odpoczynek jerzyków w przestworzach polega na wzniesieniu
się na bardzo dużą wysokość, rzędu nawet 2 i 3 tysięcy metrów,
i powolnym opadaniu, podczas którego ptak zapada w sen czy też
może w drzemkę. Takie śpiące jerzyki, zwłaszcza jeśli odpoczywają
w większej gromadzie, mogą być przyczyną wypadków lotniczych.
O kopulacji jerzyków w powietrzu nie będę się rozwodził – w tej
sprawie Czytelnicy muszą uruchomić własną wyobraźnię.
Tym sprawnym ptasim lotnikom twardy i pewny grunt potrzebny jest tylko do złożenia jaj i wychowania młodych. Miejsca na
gniazda jerzyki generalnie znajdują w zakamarkach budynków,
co czasem wywołuje konflikty pomiędzy ptakami a człowiekiem.
W trakcie tegorocznego festiwalu piosenki w Opolu głośna w
mediach stała się sprawa ogromnego baneru reklamowego TVP,

powieszonego bodaj na budynku Urzędu Wojewódzkiego. Pech
chciał, że w murach tej budowli gniazda założyła spora grupka par
jerzyków, a nieszczęsna reklama zasłoniła wloty do gniazd ptakom,
które wychowywały akurat swe pociechy. Otwory wycięte w banerze okazały się mało skuteczne i wreszcie Minister Środowiska nakazał jego usunięcie. W 2007 roku – jak podaje na swoich stronach
internetowych Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” – z powodu
podobnego baneru śmierć poniosło kilkadziesiąt jerzyków!
Młode jerzyki przebywają w gniazdach pod opieką rodziców
przez okres nawet 40-50 dni. Jest to trudny i bardzo pracowity okres
dla ptasich rodziców, zwłaszcza jeśli uświadomimy sobie, że każdego dnia rodzice przynoszą pisklętom ponoć nawet do… 20.000
owadów! To liczba wręcz niewiarygodna, ale nawet podawane
w innym źródle i chyba zdecydowanie bliższe prawdy 3.000 owadów dziennie, brzmi co najmniej imponująco. Z młodymi jerzykami
jest trochę tak, jak w piosence Kabaretu Starszych
Panów – W czasie deszczu
dzieci się nudzą. Z jedną,
ale jakże istotną różnicą
– kiedy przychodzi czas
niepogody, złapanie owada staje się problemem,
więc rodzice muszą latać naprawdę daleko by
cokolwiek złowić. Ich
nieobecność w gnieździe
może trwać nawet kilka
dni, a wówczas młode jerzyki zapadają w stan podobny do hibernacji (oj,
gdybyż to nasze dzieci
tak mogły; nie twierdzę,
że często, ale chociaż raz
na jakiś czas!). Dorosłe
jerzyki wyprawiają się na
polowania dość daleko,
szukając ciepłej pogody
i obficie zastawionego
„stołu”. Obserwacje dowiodły, że np. brytyjskie
jerzyki łapią owady nad
Francją i nad Niemcami,
a że pogoda nad Wyspami
Brytyjskimi do ciepłych
i słonecznych raczej nie
należy, to zapewne te
odległe wyprawy są dla
jerzyków codziennością,
a nie czymś bardzo rzadkim.
Z jerzykami wiąże się też powtarzana wielokrotnie opinia, że
ptaki te mają słabe i krótkie nóżki. Ba, łacińska nazwa tego gatunku
Apus apus oznacz tyle, co beznogi beznogi. W sierpniu tego roku
przekonałem się naocznie, że owszem, nogi są może i krótkie, ale
wcale nie słabe! Z gniazda jerzyków w stropodachu budynku sąsiadów wypadł młody ptak i bezradny leżał na tarasie. Młode jerzyki
mają charakterystyczne białe plamy na podgardlu i na czole oraz
białe końcówki piór, podczas gdy dorosłe ptaki są ciemnobrązowe.
Młody ptak rzeczywiście nie mógł chodzić, poruszał się tylko
jakimiś bezradnymi zrywamy całego ciała, wlokąc za sobą długie,
sierpowato wygięte skrzydła. Kiedy go podniosłem, okazało się, że
wbrew przesądom ma nogi silne i w dodatku zaopatrzone w ostre
pazurki, którymi natychmiast przychwycił się mojej dłoni. Cztery
palce u nóg jerzyków są skierowane do przodu, co uniemożliwia nie
tylko chodzenie po ziemi, ale nawet siadanie na gałęzi. Doskonale
nadaje się natomiast do czepiania się skały czy ściany. „Mój” jerzyk
nie tylko potrafił mocno uchwycić się chropowatego tynku, ale
zanim się obejrzałem błyskawicznie wspiął się dobry metr do góry!
Pazurki, niczym alpinistyczne czekany, świetnie służą jerzykom
właśnie do wspinaczki, co też młody jerzyk uczynił i podsunięty
pod otwór wentylacyjny wrócił do gniazda, z którego wypadł.
(W tekście wykorzystałem szereg informacji zamieszczonych
w książce Andrzeja G. Kruszewicza „Ptaki Polski”).
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda

Jerzyk
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Na starcie maluch. 						

Fot. W. Suchta

poszerzanie otoczki
Pisk opon, zgrzyt hamulców, warkot
silnika... oklaski! Kolejny zawodnik przejechał cały tor. Czy prawidłowo? Niektórzy
mylili się, bo trasa, mimo że krótka, była
dość skomplikowana: obejmowała fragment drogi wzdłuż rynku do Ronda Miast
Partnerskich, samo rondo i parking. Liczył
się czas przejazdu – aby był jak najkrótszy,
kierowcy musieli nie tylko jechać szybko,
ale przede wszystkim sprawnie radzić
sobie na wielu ostrych zakrętach, które
są znakiem rozpoznawczym dorocznego
Autowiru o Puchar Burmistrza Ustronia.
W piątek 22 sierpnia odbyła się jego dziesiąta, jubileuszowa edycja.
Głównym twórcą i pomysłodawcą imprezy jest Zygmunt Molin, który od dziesięciu lat pod koniec sierpnia, organizuje rajd razem ze swoim synem Pawłem
i znajomym. Na rajd przyjeżdża około
trzydziestu kierowców; natomiast stałego
miejsca, w którym odbywałby się Autowir
- nie ma.
- Raz był na rynku, raz przy Sparze w
Hermanicach, raz na Sportowej, ale
tam nam wtedy dolało – mówi Z. Molin.
- W zeszłym roku, z powodu remontu rynku,
rajd zorganizowano naprędce na boisku
koło SP-1, ale tam nie było ani publiki, ani
też nie było tyle zawodników, co zwykle,
i nie było to„to”.
Zorganizowanie Autowiru w samym
centrum okazało się doskonałym rozwiązaniem; rajd obejrzało mnóstwo
osób, zarówno takich, którzy przyjechali
do Ustronia specjalnie z tej okazji, jak
i wielu widzów, którzy trafili w pobliże
przypadkiem. Trudno też było nie trafić.
Całe tłumy zgromadziły się na chodnikach
i trawnikach wokół toru, stojąc tuż przed
taśmami wyznaczającymi bezpieczną odległość, a niektórzy, ku utrapieniu prowadzących, za nimi. Ci ryzykowali ogromnie,
ale zwykle w porę wysyłano ich za taśmę
i nikomu nic się nie stało. Rajd rozpoczął
się około 18.30; każdy zawodnik miał
tylko jeden przejazd, więc jeśli pomylił
się w którymś miejscu, nie miał możli4 września 2008 r.

wości poprawienia. Czas trwania rajdu
był ograniczony ze względu na to, że aby
się odbył, trzeba było wyłączyć z ruchu
rondo oraz część ulicy A. Brody. Co kilka
przejazdów przepuszczano samochody,
które musiały się zatrzymywać i czekać
przed rondem. Kierowcy podzieleni byli
na dwie kategorie, właścicieli aut „dużych” i „małych”, czyli fiatów 126p. Kiedy
wszyscy przejechali, nastąpiła przerwa,
podczas której widzowie zostali zaproszeni
na rynek. Na scenie odbyły się konkursy;
jeden dla dzieci, podczas którego odpowiadały na podchwytliwe pytania związane
z motoryzacją oraz samym Autowirem.
Drugi konkurs był dla kobiet; w nagrodę
za prawidłowe odpowiedzi każda pani
dostała parasolkę oraz kawałek wielkiego
jubileuszowego tortu, który ufundowały ustrońskie „Delicje”. Podzielono go
także między zawodników i sponsorów,
już po ogłoszeniu wyników. Zwycięzcą
w kategorii aut „dużych” został, już po raz
trzeci, ustroniak Tomasz Kiecoń, kierujący citroenem saxo: - Kiedyś startowałem
w rajdach typu KJS, z dużymi sukcesami, ale

przyszedł czas na wydoroślenie i zajęcie się
poważnymi sprawami. Życiowymi! – mówił
po zejściu ze sceny. - Sportem interesuję
się od dzieciństwa, rajdy samochodowe
są moim hobby, życiowe motto: to kocham
i tym się bawię.
Miejsce drugie zajął Łukasz Kuś, również właściciel citroena saxo, a trzecie
Marcin Kowalik, jadący renault clio
W kategorii fiatów 126p najszybszy
był Szymon Krużołek z Kozakowic:
- W Autowirze startuję po raz drugi, jeżdżę
od czterech lat. Biorę udział w rajdach
amatorskich, typu KJS, w naszym rejonie.
Ten tydzień miałem tak napięty czasowo, że
ostatniego dnia tylko praktycznie udało mi
się przygotować samochód i wystartowałem. Udało mi się wygrać, nie wiem, jak to
zrobiłem, ale udało mi się! Drugie miejsce
zajął Beniamin Sikora, trzecie Krzysztof
Wenglorz.
X Autowir przebiegł znakomicie; przyszło bardzo wielu ludzi, udało się nawet
oddać trochę z atmosfery prawdziwych,
„dużych” rajdów: był namiot, wystawione
gokarty, chłopcy w kombinezonach kierowców, na rynek ściągnięto profesjonalny
samochód wyścigowy. Wszyscy chcieli
zrobić sobie zdjęcie w środku. - Raz jakaś
mama przyszła, że chce synowi zrobić zdjęcie w środku, to Paweł poszedł otworzyć
drzwi tego samochodu. Nie mógł ich potem
zamknąć, bo co chwilę wszyscy przychodzili, że też chcą. Ale i tak fajnie, bo coś się
działo - mówi Z. Molin.
Działo się dużo, ale organizatorzy mają
w planach rozwinięcie całej „otoczki” rajdu
jeszcze bardziej; chcą m.in., aby podczas
imprezy odbywały się dodatkowo zjazdy
miłośników samochodów.
Okolice rynku i ronda to teren idealny,
przyciągający zawodników i publiczność.
Czy przyjmie się na stałe, aby Autowir był
właśnie z nim kojarzony? W pokonywaniu
utrudnień związanych z ruchem samochodowym wielką pomoc okazał Ireneusz
Korzonek, policjant z Cieszyna oraz pomagający mu fukcjonariusze cieszyńskiej
drogówki. Wsparcia finansowego udzieliły
firmy: „Bronowski” ze Skoczowa i „Novol” z Poznania, a także ustroński „Azbud”
i „Smakosz”, którym organizatorzy serdecznie dziękują.
Maria Kulis

Z piskiem opon przez rondo. 					

Fot. W. Suchta
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	kultura

8.9
									
13.9
godz. 16.00		
									
     sport
5-6.9
									
									
7.9
godz.10.00		
									
7.9
godz.11.00		
									
     KINO
5-11.9 godz. 18.30
godz. 20.00		

Sprzęt strażacki pociąga małych ...

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 3a
- szafy, garderoby, zabudowy wnęk
z drzwiami przesuwanymi i nie tylko... Zamów bezpłatny pomiar. Tel.
728-340-518, 33-854-22-57.
Praca w barze. Tel. 502-143-690.

3 - 5.9 -		Elba
6 - 8.9 -		 „111”
9 - 11.9 -		Centrum

Rozpoczęcie zajęć w kołach zainteresowań,
MDK „Prazakówka”.
Wernisaż wystawy malarstwa Stefanii
Bojdy, Muzeum Ustrońskie.
II Młodzieżowy Turniej Siatkówki
Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta
Ustronia, boiska przy SP 2.
XV Marszobieg na Czantorię, start: boisko
przy SP - 1.
Mecz piłki nożnej KS Nierodzim - Wisła
Strumień, stadion w Nierodzimiu.
JAK ŻYĆ, komedia romantyczna, 15 lat,
Polska.

Fot. W. Suchta
Promocja okien PCV F.H. „Besta”
Ustroń, ul. Skoczowska 47e. Tel.
033-854-53-98.
Sprzedam drewno kominkowe.
Tel. 33-854-15-58.
Przyjmę hydraulika. Tel. 509940-503.

ul. Cieszyńska 2
tel. 854-21-02
ul. Skoczowska 111 tel. 854-24-89
ul. Daszyńskiego 8 tel. 854-57-76

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

dziesięć lat temu
W poniedziałek 31 sierpnia otwierano obwodnicę. Do końca
nie było wiadomo, gdzie uroczystość będzie miała miejsce. Gdy
jednak o godz. 9.50 na skrzyżowanie ze stara drogą w Polanie
zajechał kamaz, którym przywieziono biało-czerwona szarfę,
było jasne, że właśnie tam odbędzie się uroczystość. O wadze
wydarzenia świadczyła obecność władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych. (...) Po drugiej stronie nowego odcinka
drogi, przy skrzyżowaniu z ul. Cieszyńską, na oficjeli oczekiwali
mieszkańcy okolicznych domów zbulwersowani brakiem sygnalizacji świetlnej, poboczy i bezpiecznego przejścia dla pieszych.
Protestujący zablokowali nowo otwarta drogę. Po uroczystym
otwarciu na spotkanie z protestującymi zdecydowali się jedynie
Grzegorz Figura, Grażyna Staniszewska, Kazimierz Hanus.
Franciszek Korcz, przewodniczący byłej Rady Miejskiej, w imieniu
ustroniaków przedstawił wojewodzie problem.
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Po uroczystym otwarciu nowej obwodnicy, w ratuszu odbyła się
konferencja prasowa. Wzięli w niej udział m.in. Eugeniusz Moraczewski, minister transportu i gospodarki morskiej, burmistrz
Kazimierz Hanus, Tadeusz Suwara, dyrektor generalny Dróg
Publicznych, Jerzy Bajer, naczelny dyrektor Okręgowej Dyrekcji
Dróg Publicznych w Krakowie, posłanka Grażyna Staniszewska,
poseł Antoni Kobielusz oraz Stefan Macner, przedstawiciel senatora Marcina Tyrny. (...)
T. Suwara: - Oczywiście można było zrobić sygnalizację, ale
musi ona być dostosowana do rozkładu ruchu, Gdy pomierzymy,
jak się to rozkłada, tak też się dostosuje sygnalizację.
Już niedługo po uroczystym otwarciu obwodnicy, po godz.
14, kierujący fiatem 126p mieszkaniec Goleszowa wymusił
pierwszeństwo i doprowadził do kolizji z mieszkańcem Rydłutów
jadącym vw polo.
W dniach 29-30 sierpnia odbył się w Ustroniu VI Otwarty Turniej Koszykówki na Asfalcie „Beton’98”. (...) W turnieju wzięło
udział 27 drużyn z południowej Polski.
Sobota 29 sierpnia obfitowała w wiele ciekawych imprez
w Ustroniu. Jedna z nich był festyn sportowy na stadionie KS
Kuźnia. Atrakcje rozpoczęły się już o godz. 11.

... i dużych chłopców.
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Fot. W. Suchta

Tradycyjnie już 1 września uczczono w Ustroniu rocznicę wybuchu II wojny światowej. Najpierw uroczyste złożenie kwiatów
miało miejsce przy pomniku bohaterskiego lotnika RAF-u Janka
Cholewy, potem delegacje przeszły do rynku.
(ws)
4 września 2008 r.

felieton

Tak sobie myślę

Jadą goście, jadą…
Miesiące letnie to czas wakacji i urlopów. Oczekiwany czas wolny od codziennego trudu, od rygorów związanych
z wykonywaną pracą czy nauką szkolną.
To oczekiwany czas wyjazdów nad morze,
w góry czy nad jeziora. To czas, gdy zapełniają się kurorty i miejscowości wczasowe.
To czas odwiedzania rodzin mieszkających
w ciekawych okolicach…
Tak to już jednak jest, że nie wszyscy
mogą odpoczywać i wyjeżdżać ze swoich domów w tym samym czasie. Wszak
muszą być w domu ci, którzy przyjmują
gości i zajmują się nimi. Czas wakacji
jest okresem wyjazdów i wypoczynku dla
mieszkańców miast, a równocześnie czasem intensywnej pracy dla mieszkańców
miejscowości wczasowych. Dla wielu
z nich jest to okres, w którym zarabiają na
swoje całoroczne utrzymanie. Nic więc
dziwnego, że swoje wyjazdy i swój odpoczynek planują na czas po sezonie, po
wakacjach. Tak jest w miejscowościach
wczasowych na całym świecie. Pootwierane tam są, i często do późnej nocy, sklepy
i restauracje. Trwają przez cały okres liczne
imprezy. Miejscowi są do dyspozycji swo-

felieton
Apteczka

Wieczorem, w dożynkową niedzielę
wracałem z żoną Lusią i moją suczką
Lolą ze spaceru niosąc dużych rozmiarów
bukiet kwiatów i ziół. Gdy mijał mnie,
znany mi, Wiktor Pasterny, były radny z
Lipowca, od razu wykrzyknął w moją stronę: „Już wiem, następny felieton będzie
o ziołach”. No, cóż! Czytelnik - nasz Pan!
Szczególnie, że inni mijani znajomi zaglądali mi do tego bukietu. A pewien pan,
jak wynikało z rozmowy, czytelnik GU,
(przez skromność nie powiem, że czytelnik moich felietonów), patrząc na bukiet,
sprawdzał: „Co też tu mamy: dziurawiec,
rumianek, mięta.., A to co? Osty!”- wykrzyknął. Następnie pokręcił głową i poszedł dalej. Muszę wyjaśnić, że zielarzem
amatorem, zostałem w tym roku. Od lat
szykowałem się do tej roli. Już na wiosnę
wyszukałem wszystkie książki o ziołach,
które do tej pory leżały bezużytecznie
w domu. Potem zakupiłem, jak zawsze piszą
w wydawnictwach o ziołach, dwa światowe bestsellery. Najpierw „Apteka Pana
Boga. Porady i praktyka stosowania ziół
leczniczych” – Marii Treben. „Wydanie
oryginalne. Światowy bestseller ... ponad
9 milionów sprzedanych egzemplarzy.”
Ostatnio zaś otrzymałem: „Zielona apteka. Ziołowe leki na popularne choroby
i dolegliwości poleca światowy autorytet
w dziedzinie leczniczych ziół. Dr James
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ich gości. I to nie tylko ci, którzy pracują
w branży turystycznej, ale także ci, którzy
w tym czasie goszczą u siebie krewnych
i znajomych.
Fakt, że mieszkamy w miejscowości
turystycznej, będącej zarazem uzdrowiskiem sprawia, że większość mieszkańców
Ustronia odkłada swoje wyjazdy urlopowe
na czas poza sezonem. Bywa zresztą i tak,
że znaczny procent Ustroniaków wyjeżdża
stąd rzadko albo wcale. Dotyczy to głównie
starszej generacji. Często nie widzą potrzeby, ani nie mają możliwości, aby wyjechać
z Ustronia na wczasy… Przecież u nas
jest tak pięknie, że naprawdę nie trzeba
wyjeżdżać…
Tym bardziej, że w tym czasie przyjeżdżają do nas goście. Przyjeżdżają dzieci
i wnuki. Odwiedzają nas siostry i bracia
z rodzinami. Gości u nas dalsza rodzina.
Nie omijają też naszych gościnnych domów znajomi i przyjaciele. Nasze domy
i mieszkania zaludniają się. Liczba osób
przebywających w domu powiększa się
znacznie, czasem nawet wielokrotnie. Tam,
gdzie w innym czasie, mieszkają tylko
starzejący się rodzice, teraz dom pełen jest
dzieci, wnuków i dalszych krewnych.
Tak sobie myślę, że z owym wakacyjnym przyjazdem gości do naszych domów
przeżywamy dużo radości. Najpierw jest to
oczekiwanie na gości. Nadzieja, że nie zawiodą. Och, jak bardzo chcieliśmy znowu
mieć przy sobie naszych ukochanych. Jak
dobrze będzie znowu zasiąść do stołu, przy

którym wszystkie krzesła będą zajęte…
A potem goście przyjeżdżają. Witamy
ich z otwartymi ramionami i sercami przepełnionymi radością, że mamy przy sobie
tych, których kochamy. W naszych cichych
zwykle domach zaczyna być głośno i tłoczno. Wszystkie pokoje są zajęte. Do łazienki
codziennie ustawiają się kolejki. Trzeba
przygotować posiłki nie na dwie, trzy osoby, ale na siedem czy dziesięć osób… Jest
tak jak było kiedyś, gdy wszystkie dzieci
były jeszcze w domu. Gdy żyli jeszcze nasi
rodzice i dziadkowie. Ileż radości mamy
z tego, że znowu mamy przy sobie liczną
rodzinę i przyjaciół…
A czas mija i w końcu goście wyjeżdżają.
Z żalem przychodzi się z nimi rozstać…
Kiedy jednak wyjadą i w domu zrobi
się pusto ze zdziwieniem stwierdzamy,
że oddychamy z pewną ulgą. Bo prawdę
powiedziawszy odzwyczailiśmy się od pełnego domu. Przyzwyczailiśmy się do ciszy
i spokoju, i do nowego uporządkowanego
trybu życia. I ten rozgardiasz spowodowany przez pobyt gości, choć miły, trochę
nas już zmęczył… I choć nigdy naszym
gościom się do tego nie przyznamy, to
cieszymy się, że znowu będziemy mogli
być naprawdę w domu…
Inna rzecz, że kiedy minie trochę czasu, znowu zaczynamy tęsknić za swoimi
gośćmi. Zaczynamy liczyć czas do ich
ponownego przyjazdu i z góry cieszyć się
z tego, że znowu do nas przyjadą…
Jerzy Bór

A. Duke.” I dalej: „ Bestseller sprzedany w milionowych nakładach na całym
świecie...” Więc zbieram zioła. Potem je
suszę. Już nie mieszczą mi się w domu.
Wszędzie pachnie ziołami. Na herbatki
i napary przyjdzie czas.
Ale zielarstwo, to nie jedynie moje tegoroczne hobby. Doszły jeszcze do tego
przetwory „ na zimę”. Do tej pory nieśmiało z żoną Lusią robiliśmy niewielkie ilości
podstawowych przetworów z grzybów,
trochę ogórków kiszonych, marynowanej
papryki. Co do robienia przetworów, to
ktoś powiedział; „Nic tak nie cementuje
małżeństwa jak wspólne robienie przetworów”. Może to i prawda, ale u mnie,
w małżeństwie, to nie wychodzi. Zakupione przez nas owoce czy warzywa, dzielimy więc na dwie równe części i każdy
przetwory robi według przepisów swoich
babek i prababek, które pochodziły z Kresów Wschodnich. Ja, czynię to na sposób
lwowski, żona, zaś, na sposób wileński.
W tym roku, za poradami Macieja Kuronia
zawartymi w czterech jego książeczkach,
zacząłem robić nowe przetwory, takie
współczesne, bardziej wyszukane, jak:
bakłażany po ormiańsku, papryka z miodem, konfitury z czerwonej cebuli, itp. Do
tego nalewki. Najpierw, na zielonych orzechach, którą popijam od dwóch tygodni.
Tak mi smakuje, że niedługo się skończy.
Na nalewkę jałowcową muszę czekać cały
kwartał. Co za męka.
W cytowanej książce Macieja Kuronia
„Przetwory z warzyw” przeczytałem:
„Apteczka w staropolskim domu była
szczególnym skarbczykiem kryjącym
różne tajemnicze ingrediencje. Były wśród

nich obowiązkowo kosmetyki dla pań,
zarówno sok ogórkowy do wybielania
rąk i twarzy, jak i konwie źródlanej wody,
różne maści, mazidła i olejki. Były zapasy lekarstw, ziół, przypraw, przetworów
i korzeni. Zarówno suszone grzyby, suszone zioła, ziarna kawy, jak i własnego
wyrobu octy, soki, konfitury, smażone
i kandyzowane owoce i ciastka. Takie
na przykład aromatyczne pierniczki czy
makowce. Oczywiście zależnie od mody
i możliwości finansowych gospodarza nie
mogło w apteczce zabraknąć zamorskich
przypraw: cynamonu, goździków czy
szafranu. U powały suszyły się pęki własnoręcznie zbieranych ziół, a w woreczkach
i pudełeczkach piętrzyły się najprzeróżniejsze mikstury w rodzaju sadła borsuka,
wilka, nawet niedźwiedzia, kopyta łosia,
sproszkowanych gadów i płazów oraz
mazideł z ziół: lawendy, mięty i hyzopu.
( ...) Nie mogło zabraknąć specyfików
kupowanych u wędrownych handlarzy
i w aptekach, czyli wosku, skrawków
materiałów do robienia galaret, wody
różanej czy środków przeciw robactwu.
Ukoronowaniem tych tajemniczych zapasów były własnoręcznie przyrządzane
likiery i nalewki: anyżówki, piołunówki,
jarzębiaki, cynamonki i ratafie. Czegoż
tam nie było.” Właśnie, a jaka jest nasza
współczesna apteczka? Czy też potrafimy
pochwalić się jeszcze swoimi apteczkami.
W mojej apteczce brakuje mi niewiele,
jedynie sproszkowanych gadów i płazów,
sadła borsuka, wilka i niedźwiedzia. Bo za
kopytami łosia już się rozglądam.
Napiszcie drodzy czytelnicy o waszych
apteczkach!
Andrzej Georg
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Trener Nierodzimia Rafał Dudela: - Poprzednie wyniki przeciwnika wskazywały,
że powinniśmy wygrać. Z góry wiedziałem, że ten mecz nie będzie dla nas łatwy.
Z Górkami i Brenną gramy derby, a takie
mecze rządzą się swoimi prawami. Dlatego początek był ciężki i dopiero wszystko
ustawiła trzecia bramka. Poza tym boisko
nie jest tu zbyt duże i łatwiej się bronić.
W drugiej połowie przespaliśmy pierwsze
dwadzieścia minut i przy lepszej skuteczności Spójni mogło być ciężko. Mieli takie
sytuacje, że mogli wyrównać i zaczęłaby
się nerwówka. Niewykorzystane sytuacje
się zemściły, dostali trzecia bramkę i stracili ochotę do gry. Z tego co dziś zagrali
widzę, że na własnym boisku, odbiorą niejednej drużynie punkty. Przed nami ciężki
mecz ze Strumieniem, a dwaj podstawowi zawodnicy Adam Brudny i Gabriel
Wawronowicz wyjechali do pracy. Byli oni
motorem napędowym naszej drugiej linii.
                                      Wojsław Suchta

Takich sytuacji było kilkanaście.

				

Fot. W. Suchta

Sparing w Górkach
Spójnia Górki Wielkie - Nierodzim 0:7 (0:2)
- Chcieliśmy wygrać 1:0 i zdobyć trzy
punkty. Sam nie wiem dlaczego tyle nastrzelaliśmy – żartował po meczu zawodnik Nierodzimia Bartłomiej Matuszka.
Spójnia przez 28 minut meczu w „Aklasie” potrafiła się bronić i kontratakować. Wtedy to na pozycję sam na sam
z bramkarzem wychodzi Janusz Ihas
i strzela pierwszego gola. W cztery minuty
później bramkę strzela Mateusz Bralewski.
Jedną z ładniejszych bramek strzela po
przejściu całej obrony, zresztą bardzo dziurawej, Wojciech Kawulok. Kolejne bramki
zdobywają: Krystian Wawrzyczek do pustej bramki po podaniu J. Ihasa, z pozycji
sam na sam J. Ihas, w podobnej sytuacji
nie pudłuje W. Kawulok i na zakończenie
z rzutu karnego Błażej Bulowski.
Kibice z Górek, jako tako wszystko to
wytrzymywali do stanu 0:4. Potem jedni
wychodzili przeklinając, inni twierdzili, że
z drużyną trzeba być na dobre i złe.
Po meczu powiedzieli:
Trener Spójni Tomasz Dybczyński:
- Po zakończeniu sezonu w „B-klasie”
i awansie paru zawodników odeszło. Zamiast wzmacniać szeregi osłabiliśmy się
i w ogóle nie możemy złapać rytmu gry.
Tak jak w poprzednich meczach tracimy
dwie-trzy bramki po indywidualnych błędach zawodników, drużyna załamuje się

i kończy się tak jak dzisiaj. A przy stanie
0:2 mieliśmy szansę na bramkę kontaktową i mecz można było rozstrzygnąć
inaczej. Niestety psychika niektórych zawodników nie wytrzymuje i nie jesteśmy
w stanie nawiązać walki.

nareszcie
Cukrownik Chybie - Kuźnia 1:5 (0:4)

Piłkarze Kuźni w końcu wygrali
w lidze okręgowej i to na wyjeździe.
Mecze z Cukrownikiem zawsze należały
do trudnych, ale tym razem wszystko
rozstrzygnęło się w ostatnich dwudziestu minutach pierwszej połowy, gdy to
bramki zdobywali Marcin Piecha, potem Robert Haratyk, Łukasz Kisiała
i do szatni ponownie R. Haratyk. W drugiej
połowie Cukrownik strzela honorowego
gola, ale szybko odpowiada Michał Nawrat, ustalając wynik spotkania.
Z kręgów zbliżonych do klubu z Chybia
można usłyszeć, że porażka to wynik występu w pięciu nowych zawodników, którzy oczwiście przyszli wzmocnic drużynę.
Nie jest to pierwsza drużyna przekonująca
się, jak bolesne są wzmocnienia lokalnymi
gwazdorami.
Wojsław Suchta

1 LKS Orzeł Zabłocie
13 21:4
2	KS Nierodzim
13 21:6
3 LKS Wisła Strumień
10 13:6
4 LKS Tempo Puńców
9 23:8
5 LKS Victoria Hażlach
9 17:7
6 KKS Spójnia Zebrzydowice 8 11:11
7 LKS Błyskawica Kończyce W. 7
7:7
8 LKS Lutnia Zamarski
7 9:11
9 LKS Rudnik
7
7:9
10 LKS Kończyce Małe
7 12:17
11 LKS Beskid Brenna
4
3:8
12 LKS 99 Pruchna
2 9:15
13 LKS Ochaby 96
2 6:14
14 LKS Spójnia Górki Wielkie 0 2:38
1 TS Czarni-Góral Żywiec
2 MRKS Czechowice-Dziedzice
3 TS Podbeskidzie II B-B
4 LKS Błyskawica Drogomyśl
5 KS Wisła Ustronianka
6 LKS Radziechowy
7 LKS Zapora Wapienica
8 TS Mieszko-Piast Cieszyn
9 RKS Cukrownik Chybie
10 GKS Morcinek Kaczyce
11 LKS Drzewiarz Jasienica
12 LKS Pasjonat Dankowice
13 LKS Sokół Zabrzeg
14 KS Spójnia Landek
15	KS Kuźnia Ustroń
16 LKS Świt Cięcina
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