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ZAWODOWCY 140 pozycji
Rozmowa z Renat Ciszewsk , prowadz c Dzieci c
Estrad Regionaln „Równica”
Praca z tak du grup dzieci kosztuje chyba sporo nerwów?
Zawsze praca z dziećmi w okresie dojrzewania to sporo nerwów.
To przyznam szczerze. Troch sukcesów w zespole jest, ale nie
wszystkie dzieci rozumiej , e to wynik ci kiej pracy. One do
zespołu przychodz małe, niewiele potrai . A poziom trzeba
utrzymać, wi c naprawd musz si wysilić. To, e dziecko
ma czysty głos nie znaczy, e umie piewać. Ono musi si tego
nauczyć. Np. malutka Martynka Franek jest kochanym małym
dzieckiem maj cym predyspozycje. Wierz , e b dzie kim
w tym zespole, ale przed ni ci ka praca.
Do tego potrzebna jest dyscyplina.
(dok. na str. 2)
2 pa dziernika 2008 r.

25 wrze nia odbyła si 25. sesja Rady Miasta. Obrady prowadził
przewodnicz cy RM Stanisław Malina.
STOWARZYSZENIA
Radnym przedstawiono informacj z działalno ci stowarzysze .
Miasto wspomaga 30 stowarzysze z Ustronia i 3 spoza naszego
miasta. Te trzy to „Być Razem” z Cieszyna, „ETOH – Bł kitny
Krzy ” z Bielska-Białej i Centrum Psychiatrii Oddział w Skoczowie. Stowarzyszenia te wspomagane były przez Miejsk
Komisje Rozwi zywania Problemów Alkoholowych na kwot
24.000 zł. Stowarzyszenia z naszego miasta otrzymały 395.500 zł
z Miejskiej Komisji RPA. Wi kszo ć rodków dla stowarzysze
pochodzi z bud etu miasta i w tym roku na działalno ć kulturaln
przeznaczono 293.000 zł, na działalno ć sportow 342.000 zł, na
działalno ć zwi zan z ochron rodowiska 5.000 zł. W sumie
wi c stowarzyszenia na ró norodne przedsi wzi cia otrzymały
1.035.500 zł.
(dok. na str. 4)
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ZAWODOWCY
(dok. ze str. 1)
I to du a. Dzi dzieci w szkole ucz si odpowiadać nauczycielowi, sprzeczać si , s aroganckie. U mnie tego nie mo e być.
Kiedy nasza redakcja s siadowała z sal , gdzie odbywali cie
próby, wi c co wiem o tej dyscyplinie. Sam słyszałem, jak
pani j utrzymuje.
Dzi ju nie ma takiej potrzeby. Co prawda dzieciom wydaje si ,
e im wszystko wolno, a jak ja ich nie uchwyc , to mi rozło cały
zespół. A ja nie mam tych mo liwo ci, stawiania stopni, karania,
co nauczyciele. S jakie sankcje, a ja nie mam nic. Dzi jednak
„Równica” ma dosyć wysok pozycj i dla wielu dzieci być w tym
zespole to zaszczyt. Poza tym na sto koncertów dziewi ćdziesi t
ko czy si owacj na stoj co. To przemawia do dzieci.
Pisali my o sukcesach „Równicy”, jak choćby koncert
w Spodku ze sławami polskiej sceny i estrady. To chyba te
wyró nienie dla dzieci?
Zaplecze za scen jest pot ne, z restauracj . Siedzieli my tam
i prosz sobie wyobrazić, e „Równica” nie była tam anonimowa.
Nagle który z braci Golców podchodzi i mówi: „Cze ć Równica”. Id inni młodzi ludzie i te to samo: „O! Równica!” Byłam
zaskoczona. Jacek Kuderski przyszedł do nas, rozmawiał z nami
jakby my si znali od lat, nawet po yczył sobie smyczek. Nie
mówi ju o zespole „ l sk”.
Ze „ l skiem” ju wcze niej wyst powali cie.
Tak. Witali si z nami. Okazuje si , e dziewczyny maj cisłe
kontakty przez internet. A za sukces uwa am, e z setek zespołów
amatorskich na l sku wybrano do tego koncertu wła nie nas.
Dzieci zdaj sobie z tego spraw , e nie ka dy mo e za piewać
w Spodku, nie ka dy b dzie miał okazj stan ć tam na scenie,

r. ciszewska z zespołem.

Fot. H. cie lar

swojego 60-lecia. Kształci si
w niej ponad 400 dziewcz t
i chłopców z Zaolzia.

Powiat cieszy ski ma najwi ksz infrastruktur turystyczn w województwie l skim.
W regionie naszym jest ponad
13 tysi cy miejsc noclegowych. Przykładowo Wisła ma
170 o rodków, domów wczasowych i hoteli.

*

*

*

Gimnazjum Polskie w Czeskim
Cieszynie zostało utworzone w
1949 roku. Placówka ta za kilka
miesi cy wejdzie w jubileusz

Gazeta Ustro ska 

*

*

*

*

*

*

Przed wiekami cieszy ski
region słyn ł z du ej liczby cisów. Dowodem nazwa
wsi Cisownica, przysiółków
Cisowa w Brennej i Cisowe
w Koniakowie.
Górki nale do najstarszych
wiosek na l sku Cieszy skim. Nazw Górki Wielkie
odnotowano po raz pierwszy
w 1305 roku, a Górki Małe
w 1506 roku.

*

*

*

cieki odprowadzane w Cieszynie do oczyszczalni na terenie Boguszowic, zamieniaj si

nie ka dy te b dzie mógł si pochwalić wspólnym koncertem
z takimi gwiazdami.
Co dzieci z zespołu najbardziej lubi ?
Nocne imprezy integracyjne. To jest pi kne i ja te to lubi . Jest
to wspólne piewanie. Nigdy nie zapomn jak na Kaszubach, ile
tam zespołów z ró nych cz ci wiata wspólnie piewało. Zespoły
portoryka skie, hiszpa skie, kaszubskie i my, a wszyscy piewaj
wspólnie a mury si trz s , a miasto si trz sie. Człowiek ju
pada z nóg, a nie mo e odej ć. Koncerty ko czyły si o dwunastej,
a galowy o drugiej w nocy, a potem wspólne piewanie. Były to
najlepsze zespoły z całego wiata.
Brakuje w zespole chłopców. Jak ich zach cić?
Dlatego apeluj : „Przyjd cie chłopcy do nas!”
Wol grać w piłk ?
Wsz dzie w zespołach jest tyle dziewcz t, co chłopców. Bardzo nam zale y na chłopcach, bo chcemy, by w zespole ka da
dziewczyna miała par , eby robić pi kne programy. Do tego
ka da dziewczyna chce ta czyć, a nie ma partnerów. To s niezapomniane chwile. Oczywi cie, bez pracy nie ma kołaczy, nie
tylko w zespole. A u nas ucz si pracy, poczucia obowi zku
i jest to powi zane z przyjemno ci , z atrakcjami, z cudownymi
chwilami, które pozostan w pami ci na całe ycie.
Mówi pani o wspaniałych prze yciach. Ale dajecie kilkadziesi t koncertów rocznie. Czy te pozostałe was nie nudz ?
Od maja dali my czterdzie ci koncertów, czyli rocznie około
osiemdziesi ciu. I odbywa si to tak, e zazwyczaj koncerty si
komasuj , jeden za drugim, nawet czasami wyst pujemy dwa
razy dziennie, a potem znowu luz.
Taka komasacja nie nu y dzieci?
Nie! Wła nie wtedy s w trybach, wtedy dopiero piewaj . Gdy
mamy przerw w wyst pach, to trzeba zaczynać prawie od pocz tku. A gdy jeste my w transie, to wszystko idzie jak burza.
W ilu konkursach brali cie udział?
W około osiemnastu. W tym pi ć razy otrzymali my grand prix
i raz wyró nienie specjalne w Baranowie. Wtedy to nie wiedzieli
jak nagrod nam przyznać, gdy tak przeskoczyli my poziom.
Stwierdzili, e jeste my zawodowcami i nie b d nas razem
z innymi klasyikować. Ostatnio zaj li my trzecie miejsce na
ogólnopolskim przegl dzie o Grand Prix CIOFF, instytucji skupiaj cej najlepsze zespoły z całego wiata. Wła ciwie powinnam być
zadowolona z trzeciego miejsca. Mój zespół był najmłodszy. Na
koncercie, gdy Równica za piewała, ludzi przestali rozmawiać.
Kompletna cisza i gromkie oklaski, dlatego zdziwiło mnie trzecie
miejsce. Nikt tak nie piewał jak my, a je eli chodzi o ta ce, były
dobre zespoły, ale Równica te fruwała. W reszcie konkursów
zajmowali my pierwsze miejsca.
Te dzieci to zawodowcy?
W szkole te sobie radz i nawet do pewnego stopnia pomaga im
dyscyplina w zespole. One potrai si uczyć na trasach koncertowych, w przerwach. To nie jest tak, e w autobusie sobie drzemi ,
tylko ka dy ma zeszyty, ucz si , pomagaj sobie wzajemnie. S
bardzo dobrze zorganizowani.
Dzi kuj za rozmow .
Rozmawiał: Wojsław Suchta
w niej na czyst wod i traiaj
z powrotem do rzeki Olzy.
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Cieszynowi nie grozi niedostatek wody. 24 studnie gł binowe
pracuj ce w Pogórzu zapewniaj
maksymalnie 750 m sze c. wody
na godzin . W ci gu doby wydajno ć ta wynosi 18 tys. m. sze c.
Od lat 90. zu ycie wody w nadolzia skim grodzie spada, podobnie
zreszt jak w całym regionie.
Profesor Włodzimierz Szturc
pochodzi z Wisły i ju ponad
25 lat wykłada na Uniwersytecie Jagiello skim w Krakowie.
Uko czył polonistyk , teatrologie i ilozoi . Napisał kilka
sztuk z kr gu dramatu, wydał
par ksi ek. Jako wykładowca

ceniony jest te na zagranicznych uczelniach.
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Cieszy ska słodka „Olza”
kupiona została na pocz tku
lat 90 (80 proc. pakietu akcji)
przez firm Jacobs Suchard.
Zakład nadal produkuje słynne
wafelki Prince Polo, ale doszło
do redukcji załogi i usuni cia
z logo firmy sympatycznego
nied wiadka. Dawna nazwa te
znikn ła.
Od ponad ćwierćwiecza wyst puje Chór Paraii Ewangelickiej
w Wi le Gł bcach. Pierwsza
dekada istnienia zespołu została
u wietniona wydaniem kasety,
zawieraj cej 21 pie ni, a zatytułowanej „ piewajcie Panu”. (nik)
2 pa dziernika 2008 r.

NA lUBNyM KoBiERCU STAN li:
Magdalena Kami ska z Ustronia i Benedykt Polok z Marklowic,
Danuta Remin ze Skoczowa
Gabzdyl z Ustronia.
* i Bartłomiej
* *
SPoTKANiE RoCZNiCoWE
Komisja Historii przy Stowarzyszeniu In ynierów i Techników
Przemysłu Hutniczego w Katowicach zaprasza na spotkanie
z okazji 10 rocznicy mierci Karola Gruszczyka, rodem z Ustronia, długoletniego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Bielsku Białej. Spotkanie odb dzie si w Muzeum Ustro skim
w czwartek 2 pa dziernika o godz. 11.

*

*

*

JAN WANTUłA, BiSKUP ANDRZEJ WANTUłA
- yCiE i TWóRCZo ć
T interesuj c wystaw poleca ustroniakom, zwłaszcza nauczycielom i uczniom ustro skich szkół Klub Propozycji przy
O/ Muzeum Ustro skiego – „Zbiory Marii Skalickiej”. Wystawa
czynna do 25 pa dziernika codziennie w godz. 11-16.

*

*

*

RADZili EKoNoMi Ci

4.09.008 r.
O godz. 8.35 na ul. Ja minowej
mieszkaniec Cieszyna uderzył

.09.008 r.
Z jednego z mieszka na os.
Manhatan starsza osoba wzywała
pomocy. Powiadomieni o tym
stra nicy miejscy wraz z pracownikiem administracji Spółdzielni
Mieszkaniowej „Zacisze” udali
si na miejsce. Powiadomili te
policj . Po wej ciu do mieszkania
okazało si , e nic si nie stało. Po
udzieleniu starszej osobie niezb dnej pomocy pozostawiono j pod
opiek członka rodziny.
.09.008 r.
Rano patrolowano tereny przy
szkołach. Na os. Cieszy skim
siedmiu uczniów ró nych ustro skich szkół paliło papierosy. Tylko
jeden był pełnoletni. Stra nicy
spisali dane personalne uczniów
i powiadomili dyrekcje szkół.
.09.008 r.
Podczas obitych opadów deszczu stra nicy kontrolowali luzy
i przepusty na potokach. Nie
stwierdzono zagro e mog cych
skutkować podtopieniami.

w Skod Octavi podczas cofania.
8.09.008 r.
O godzinie 10 z ul. Ogrodowej
mieszka cowi Ustronia skradziono ioletowy rower marki Kross.
6.09008 r.
Kontrola handluj cych na targowisko. W szczególno ci sprawdzano
zezwolenia sanitarne na handel
grzybami. Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.
6.09.008 r.
Po otrzymaniu wiadomo ci
o padni tej małej sarence na ul.
Ku niczej stra nicy udali si na
miejsce. Martwe zwierz oddano
do utylizacji.
7.09.008 r.
Padni t sarn na ul. Sanatoryjnej
przekazano do utylizacji.

20.30

co piątek muzyka na ywo

3.10

Piotr
Lemańczyk Trio

Jazz z najwy szej, polskiej półki.
Piotr Lemańczyk- kontrabas
Maciej Grzywacz- gitara
Jan Roth- perkusja
Gwiazdorskie, jazzowe trio w ANGEL’S!
Ju mo na rezerwować miejsca

10.10 Jesiennie
Jam session
w ANGEL’S
W ubiegłym tygodniu w hotelu jaskółka na zawodziu odbyła si
zorganizowana przez akademi ekonomiczn w katowicach konferencja na temat ryzyka w działalno ci inwestycyjnej. uroczyste
otwarcie odbyło si 23 wrze nia. Go ci witała kieruj ca katedr inwestycji prof. Halina Hanzel. okoliczno ciowe przemówienia wygłosili:
prorektor ds. nauki prof. krzysztof marcinek i prezes polskiego
Towarzystwa ekonomicznego prof. el bieta m czy ska. Burmistrz
ireneusz szarzec przybli ył ekonomistom walory naszego miasta.
Na zdjeciu: pierwsza od lewej e. m czy ska.
Fot. W. suchta

*

NAJlEPSZE
Emilia Chwastek
Urszula Czy
Józef Dubiel
Maria Ga
Adam heczko
Edward holeksa
Józef Kuczera
Emilia łukosz
helena Pilch
Jan Pod orski

*

*

yCZENiA DlA JUBilATóW:
lat 80
ul. Sikorskiego 7
lat 85
ul. Konopnickiej 34/9
lat 90
ul. Zabytkowa 16
lat 94
ul. Ko cielna 15
lat 90
ul. Konopnickiej 32/9
lat 80
ul. Wesoła 45
lat 80
ul. Jelenica 12a
lat 90
ul. Wczasowa 16
lat 97
ul. Belwederska 9
*lat 85* * ul. Cholewy 4

0 lAT ChóRU EWANGEliCKiEGo
Uroczyste nabo e stwo z okazji 110 - lecia działalno ci chóru
ko cielnego, odb dzie si 12 pa dziernika o godzinie 10.30
w ko ciele ewangelickim ap. Jakuba Starszego w Ustroniu.

*

*

*

Ci, KTóRZy oD NAS oDESZli:
Klara Nie piał
lat 88
ul. Słoneczna
2 pa dziernika 2008 r.

UZUPEłNiENiE

W artykule „Go cie ze Szwecji” w poprzedniej „Gazecie
Ustro skiej”, nieumy lnie pomin łam wa ne wydarzenie dotycz ce wizyty chóru szwedzkiego w Ustroniu. Otó w niedziel
21.09.br. go cie ze Szwecji piewali na Poranku Pie ni i uroczystym nabo e stwie z okazji pami tki po wi cenia ko cioła ap.
Mateusza w Ustroniu – Polanie.
Jeszcze raz serdecznie im dzi kujemy za pi kne koncerty!
Przepraszam wszystkich czytelników „Gazety Ustro skiej”,
a szczególnie paraian Filiału Polana za to niedopatrzenie.
Z wyrazami szacunku halina Szarowska
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(dok. ze str. 1)
- 50.000 zł – dochody z dzier awy,
Dotacje z kasy miejskiej odbywaj si
w ten sposób, e miasto ogłasza konkurs - 120.000 zł – wpływy z opłat za zezwona działania, które mog być realizowane- lenia na sprzeda alkoholu,
przez stowarzyszenia, a b d ce w kompe- - 7.500 zł – dochody z dzier awy potencjach gminy. Stowarzyszenia przymie- mieszcze w Szkole Podstawowej nr 5
rzaj si do działania w przyszłym roku, w Lipowcu.
M. Komadowska zaproponowała nast równocze nie trwaj prace nad bud etem
miasta. Ze wst pnych planów stowarzy- puj cy podział tych 203.762 zł:
sze wynika, e dotacje miasta na ró ne - 26.262 zł – na projekt MTB Beskidy,
działania powinny wynie ć 1.883.200 - 35.000 zł – na zakup parkomatów,
zł, czyli znacznie wi cej ni w tym roku. - 7.500 zł – na wydatki bie ce w SP-5,
- 20.000 zł – na wydatki zwi zane z realizaRadni głosuj c nad uchwał bud etow
i uchwalaj c konkursy na ró norodne cj Miejskiego Programu Proilaktyki i Rozzadania mog ce być realizowane przez wi zywania Problemów Alkoholowych,
stowarzyszenia, zdecyduj o tym, jakie - 100.000 zł – na II etap modernizacji
działania s w mie cie po dane i ile mo - monitoringu miasta – dodatkowe kamery
przy wej ciu na bulwary nad Wisł i do
na na nie przeznaczyć pieni dzy.
parku oraz na ul. Gra y skiego,
- 15.000 zł – na pomoc dla gminy BlachowPoMoC BlAChoWNi
Radni podj li uchwał o bezzwrotnej nia.
Radni podj li uchwał o zmianach
pomocy inansowej dla gminy Blachownia poszkodowanej w tr bie powietrznej. w bud ecie miasta.
Jak wyja niał burmistrz Ireneusz Szarzec
DZiER AWy
szczególnie ucierpiały gminy w powiatach
Naczelnik Andrzej Siemi ski przedstacz stochowskim, lublinieckim i gliwickim. Gmina Blachownia le y w powie- wił projekty uchwał dotycz ce dzier awy
cie cz stochowskim. Tr ba powietrzna terenów miejskich. Pierwsza uchwała
w przeci gu kilku minut sprawiła, e wiele dotyczyła dzier awy lub najmu do lat
rodzin straciło dorobek ycia. Uszko- trzech na miejskich terenach, zagospodzonych zostało ponad 100 budynków darowanych na ogródki przydomowe,
mieszkalnych i gospodarczych, nie licz c rekreacyjne, tereny rolne, pod gara ami,
tych, gdzie powybijane zostały tylko okna. obiektami handlowymi, gastronomiczNadal szacowane s straty. l ski Zwi zek nymi i usługowymi, mieszkaniowymi.
Gmin i Powiatów zaproponował na swym W wi kszo ci s to działki o powierzchni
posiedzeniu, by ka da gmina województwa od kilku do kilkuset m2. W sumie 140 pol skiego udzieliła pomocy w wysoko ci zycji. Radni podj li stosown uchwał .
Na okres powy ej lat trzech do wy1 zł od mieszka ca. Szczegółowe warunki
udzielenia pomocy i jej przeznaczenia dzier awienia przeznaczono działk o pookre lone zostan w umowie zawartej wierzchni 100 m2 przy ul. Gra y skiego.
Jest to nieruchomo ć poło ona pomi dzy
pomi dzy Ustroniem i Blachowni .
- B dzie to gest solidarno ci naszego sa- ogrodzeniem Banku l skiego a Młynówk ,
morz du, reprezentuj cego mieszka ców a zainteresowane dzier aw s dwie osoby.
Ustronia, z poszkodowan gmin - mówił Dlatego postanowiono ogłosić przetarg.
I. Szarzec.
lEKCJE REliGii
Pomoc zostanie udzielona w formie
Burmistrz I. Szarzec informował raddotacji celowej w kwocie 15.000 zł.
nych, e w gminie Skoczów w jednej z jej
szkół, prowadzone s lekcje religii dla dzieci
ZMiANy W BUD ECiE
Skarbnik Maria Komadowska zaprezen- z Ko cioła Adwentystów Dnia Siódmego.
towała uchwał o zmianach w bud ecie Ustawa o o wiacie mówi, e lekcje religii
miasta. Bud et zwi kszy si o 203.762 zł, mo na organizować, gdy ucz szcza na nie
co najmniej 7 dzieci. W Skoczowie ten wana co składaj si wpływy:
- 26.262 zł - rodki zewn trzne na projekt runek został spełniony i lekcje dla adwentyMTB Beskidy, utworzenie i promocja trans- stów s prowadzone, a uczestnicz w nich
dzieci z Ustronia. Dlatego zgodnie z rozpogranicznych tras kolarstwa górskiego,
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rz dzeniem Ministra Edukacji Narodowej
o organizowaniu nauki religii nale y zawrzeć ze Skoczowem porozumienie umo liwiaj ce cz ciowy zwrot wynagrodzenia
nauczyciela religii.
Radna Maria Jaworska pytała w zwi zku
z tym, ile dzieci z Ustronia ucz szcza na
te lekcje religii. Burmistrz odpowiadał, e
troje. Radni podj li uchwał o wyra eniu
zgody na zawarcie ze Skoczowem porozumienia.
Wy SZy BUDyNEK
Radni oddalili skarg inwestora osiedla Beskidzkie Ustronie na ul. M. Konopnickiej. Jak wyja niał burmistrz,
w projekcie uwzgl dniono dobudowy
pi tra w ostatniej kamienicy znajduj cej
sie na wysoko ci Przedsi biorstwa Komunalnego. Pozwolenie na budow mówiło o jednakowej wysoko ci wszystkich
kamienic, czyli do czwartej kondygnacji.
Nie wpłyn ł wniosek o zmianie planu,
inwestor te nie poinformował miasta
o swoich planach. W zwi zku z powy szym jest to samowola budowlana. Teraz
trzeba szukać wyj cia z tej kłopotliwej
sytuacji, a nie jest to koniec tej sprawy.
Radny Stefan Bałdys przestrzegał przed
pochopnymi decyzjami. Trzeba sprawdzić,
czy ostatnia kamienica nie jest zbyt blisko
planowanej w tamtym rejonie drogi „pod
skarp ”. Trzeba te zdawać sobie spraw
z siły przebicia inwestorów, a tu b dzie
walka o usankcjonowanie samowoli budowlanej.
- Oby my nie mieli kłopotów – mówił S.
Bałdys.
WyRó NiENiA i lAUR
W zwi zku z jubileuszem 20-lecia działania Estrady Ludowej „Czantoria”, wyró nienia „Za zasługi dla miasta Ustronia”
nadano zasłu onym członkom zespołu:
Gra ynie Pilch, Janowi Albrewczy skiemu, Rudolfowi Czy owi, Władysławowi
Andrzejowi Sikorze, Andrzejowi Szczeniewskiemu, Piotrowi liwce, Józefowi
W glorzowi.
Przyznano zasłu onemu pedagogowi
i działaczce samorz dowej Emilii Czembor
Laur Gmin Ziemi Cieszy skiej. E. Czembor była dyrektork Szkoły Podstawowej
nr 2, radn Ustronia w kadencjach od 1990
– 2006 r., w tym członkiem Zarz du Miasta
i przewodnicz c RM. Obecnie jest radn
powiatow i prezesem ustro skiego Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi.
Wojsław Suchta
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Zdaniem
Burmistrza
o ryzyku inwestycyjnym mówi burmistrz ireneusz szarzec.

*

Dziennikarze z czech w akcji.

Fot. W. suchta

CZESI W MOKATE
26 wrze nia do ustro skiej siedziby irmy Mokate zjechali dziennikarze
z czeskich mediów. Mokate jest firm
coraz lepiej znan na czeskim rynku, st d
te du e zainteresowanie. Po zwiedzeniu
zakładu odbyła si konferencja prasowa, podczas której na pytania dziennikarzy odpowiadała prezes Teresa Mokrysz
i jej córka, równie pracuj ca w Mokate,
Sylwia.
- Korzenie rodziny Mokryszów s z Dobrej
koło Frydku Mistku. Stamt d pochodził
dziadek mojego m a – mówiła na wst pie
T. Mokrysz. – Jeden z synów przyjechał
do Goleszowa. Zawsze była to rodzina
rzemie lnicza. Mokate tom osiem irm,
1200 osób.
Nie zabrakło aktualnych pyta , np. czy
Mokate ma problemy z siln złotówk .
- Tak jak dla ka dego producenta w Polsce
silna złotówka jest z jednej strony bardzo
dobra, a z drugiej strony bardzo trudna odpowiadała T. Mokrysz. - Mieli my wiele
kontraktów w dolarach, zwłaszcza w Rosji.
Du o pracowali my nad wyj ciem z tego,
przede wszystkim, by zamienić dolary na
euro. Nie ukrywam, e troch kontraktów nam wypadło, ale zamienili my to
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na inne kierunki. Do Rosji wysyłali my
półprodukty i zmienili my je na produkty
gotowe. Przede wszystkim patrzymy na
bilans pomi dzy importem i eksportem.
W tym momencie silna złotówka jest dla
nas w miar neutralna, a niejedna irma
w Polsce ma du e kłopoty. Trzeba te
patrzeć na sprzeda , eby nigdy, przynajmniej ja prowadz taka polityk , eksport
nie był wy szy ni sprzeda w kraju. Do
tego nie wolno dopu cić. Przez to poległa
niejedna irma
Pytano te , czy Mokate planuje wybudowanie nowej wie y i okazało si , e
tak. Okazało si te , e Mokate nie ma
nic wspólnego z chi skim mlekiem. Du e
zainteresowanie wywołał grzaniec Mokate
w saszetkach.
- Wiedzieli my, e grzane wino ludzie lubi wypić po je dzie na nartach – mówiła
S. Mokrysz. - Nie zawsze jest to mo liwe.
Dlatego chcieli my grza ca zamkn ć
w saszetce łatwej do przechowania. Udało
si alkohol zamkn ć w kapsułk i produkt
ma ju sporo nagród, przyj ł si na rynku
czeskim i jest tam bestselerem. Przyjemna herbatka rozgrzewaj ca ze szczypt
alkoholu. Jako ciekawostk podam, e
w dziale produkcji musieli my wprowadzić nadzór, gdy niektórzy chcieli próbować składników herbatki w czasie pracy.
Dziennikarzy od razu interesowało, czy
po wypiciu takiego grza ca mo na bezpiecznie prowadzić samochód i okazało
si , e tak, mimo zawarto ci alkoholu. Inne
irmy te produkuj grza ce oparte na mieszankach korzennych jednak bez alkoholu.
W produkcie Mokate jest to kapsułowany
aromat alkoholowy i jest to jedyny taki produkt na wiecie. Pracowano nad nim dwa
lata. Na rynku jest od zeszłego roku.
Z Ustronia dziennikarze udali si do
zakładu w orach.
Wojsław Suchta

*

*

Miałem okazj uczestniczyć w konferencji zorganizowanej na Zawodziu przez
Akademi Ekonomiczn w Katowicach,
a dotycz c ryzyka w działalno ci inwestycyjnej. Temat do niedawna niezbyt
popularny, ostatnio, w wietle wydarze
na wiecie, bardzo interesuj cy.
Gmina po powstaniu samorz du stała si
jednym z wi kszych graczy inwestycyjnych na rynku. Nie mam tu na my li rynku
kapitałowego, gdy moim zdaniem gminy
z takim potencjałem jak Ustro , nie s
w stanie emitować obligacji, czy inwestować w papiery warto ciowe.
Zmieniaj ce si otoczenie prawne, gospodarcze, polityczne stawia przedsi biorców cz sto w trudnej sytuacji. Poło enie
gminy jest jeszcze bardziej skomplikowane. Wymieni dwie regulacje prawne zaw aj ce mo liwo ci inwestycyjne
– to ustawa o inansach publicznych oraz
ustawa prawo zamówie publicznych.
Do tego dochodz komplikacje zwi zane
z monta ami inansowymi, gdy gmina stara
si pozyskiwać rodki zewn trzne z takich
ródeł, jak fundusze ochrony rodowiska,
fundusze unijne i inne wspieraj ce miasta
w ró nych działaniach inwestycyjnych.
O ile mo na powiedzieć, e prawo
o zamówieniach publicznych działa porz dkuj co, mobilizuj c samorz dy do wczesnego planowania, to procedury wymagaj
od gminy pełnej neutralno ci. Mam tu na
my li np. pozyskiwanie wykonawców na
realizacj zada . Dodatkowo procesy odwoławcze odbywaj si poza gmin . W tej
dziedzinie powstaj stale nowe regulacje
prawne, na co nakłada si zmieniaj cy si
rynek wewn trzny. Sprawia to, e powstaje
w ramach zamówie publicznych rynek
wykonawcy, co nie jest korzystne.
Wcze niej wymienione monta e inansowe te utrudniaj realizacje wielu zada .
Okres od wniosku do podpisania umowy
trwa niejednokrotnie kilkana cie miesi cy, co uniemo liwia realizacj pewnych
zada w danym roku bud etowym, co
skutkuje tym, e radni musz podejmować
decyzje zmieniaj ce bud et, a tym samym
zmieniać plany inwestycyjne. Dlatego ten
proces, na pierwszy rzut oka wydaj cy si
chaotycznym, musi być dynamiczny, bo
w innej sytuacji nie byliby my w stanie
sprostać oczekiwaniom zewn trznych
instytucji inansuj cych i monitoruj cych
przebieg procesów inwestycyjnych.
Ograniczenie rynku wykonawców, zmiany przepisów, zmieniaj ce si gwałtownie
ceny, wszystko to sprawia, e gmina jest
nara ona na wysokie ryzyko inwestycyjne.
Dodatkowo wymagana jest bezpieczna
polityka groszem publicznym. Stawia to
gminy cz sto w trudniejszej sytuacji ni
innych inwestorów.
Notował: (ws)
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Z dawnego poradnika

DOBRE ZACHOWANIE
Wpadła nam w r ce publikacja prawie sprzed wieku, a dotycz ca ludzi kulturalnych i dobrych manier. Niestety bez okładki i strony tytułowej. Nieznany jest wi c autor, ale je li ktokolwiek go zna, z
ch ci opublikujemy jego dane i tytuł ksi ki. Dzi
o go cinno ci.
Pi kne staropolskie przysłowie „Bóg w dom, go ć w dom”
pocz ło si w zamierzchłych czasach ustalonego dobrobytu i wielkiej pojemno ci mieszka . Dzi , wobec zasadniczo zmienionych
warunków gospodarczych, mieszkaniowych i inansowych, nie
mo na, a nawet nie wolno, powoływać si na nie, chc c uszcz liwić kogo swoj osob na dłu szy pobyt.
U innych narodów, niemniej z go cinno ci słyn cych ni my,
poj cia o niej s odmienne od naszych. Gospodarze i go cie
wiedz , czego mog oczekiwać nawzajem od siebie, a eby
przyjemno ć z odwiedzin była obopólna. We my jako przykład
Angli , kraj pełen kultu dla tradycji go cinno ci, sk d przyszedł
do nas zwyczaj zajazdów na week’endy, gdzie zaje d anie
w odwiedziny jest zwyczajem przyj tym nie tylko w sferach
uprzywilejowanych maj tkowo, czego najlepszym dowodem
s pokoiki go cinne, budowane ju przy dwuizbowych miesz-

Tradycyjnie wyst pi a. makowicz.

Fot. W. suchta

usTro ska jesie
muzyczNa 2008
Oj, b dzie jubileuszowo. Chocia 10-lecie UJM przypadnie
w 2009 r., to tej jesieni czekaj nas dwa – spo ród pi ciu proponowanych - koncerty jubileuszowe.
18 pa dziernika w sobot o godz. 18.00 Estrada Ludowa
„Czantoria” zaprasza na koncert z okazji 20-lecia istnienia zespołu. W tym jubileuszowym koncercie zaprezentuje si „Czantoria” w swoim obecnym składzie i repertuarze, ale wyst pi
te zaproszeni go cie, którzy niechaj dla Pa stwa pozostan
niespodziank .
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kaniach. Ale pomimo tak korzystnych urz dze nie odwa yłby
si tam nikt, chocia by z rodziny, na przyjazd bez uprzedniego
porozumienia si i bez wyra nych zaprosin. Mimo, e go ć
w Anglii nie wytr ca z równowagi porz dku domowego, jak si
to u nas przewa nie dzieje, nie staje si od razu najwa niejsz
w domu osobisto ci , około której musi si skupić uwaga wszystkich, któr trzeba bez ustanku zabawiać, zam czać przesadn
troskliwo ci , nie spuszczać z oka, przeładowywać jedzeniem –
a zdarza si , e i własnego łó ka ust pić, po yczyć bielizn , pi am , drobiazgi toaletowe zapominane w po piechu i nie wiadomo
co jeszcze. Mimo, e tam go ć podporz dkowuje si zwyczajom
domu, do którego przyjechał, bierze czynny udział w codziennym
trybie ycia i nie da specjalnych dla siebie wzgl dów, które by
go zapewne tylko kr powały.
Rado ć z przyjmowania i odwiedzania przyjaciół lub rodziny
mo e być tylko wtedy obustronna, kiedy ludzie potrai oprzeć
ycie o m dre i niekr puj ce zwyczaje, kiedy prawo go cinno ci
nie b dzie pretekstem do wyzyskiwania sytuacji. Bo to, co si
u nas dzieje z zajazdami, a raczej najazdami krewnych i znajomych
jest nadu ywaniem praw go cinno ci i skrajnym egoizmem.
Go cinno ć jest ozdob ka dego ogniska domowego i magnesem przyci gaj cym serca ludzkie, jest cnot , któr ka dy
człowiek powinien kultywować. Ale dać go cinno ci nie daj c nic z siebie w zamian i nie kieruj c si adnymi wzgl dami
wobec tych, z których uprzejmo ci si korzysta – jest z gruntu
fałszywym poj ciem o go cinno ci, które warto t pić. Trzeba
o tym mówić bez osłonek i wyra nie, a eby wreszcie otworzyć
oczy jednostkom grzesz cym przeciw prawu prawdziwej gocinno ci.
W sobot 25 pa dziernika, kontynuuj c cykl Koncert Młodych Talentów rozpocz ty ubiegłego roku, prezentować si
b d młodzi wokali ci z miast partnerskich Ustronia oraz nasze
rodzime perełki.
31 listopada zapraszam wszystkich na nastrojowy koncert
przy wiecach. Duet fortepianowo – skrzypcowy Joanna Bła ej
i Paweł Łukasik , zabior nas w podró dookoła wiata, prezentuj c muzyczne pami tki z dalekich podró y. Ciekawy program,
słowo uzupełniaj ce brzmienia – oto, co proponujemy Pa stwu
na pi tkowy wieczór.
I kolejny jubileusz – i to jaki ! Adam Makowicz przyjedzie do
Ustronia tym razem z Kanady, gdzie ostatnio si przeprowadził,
aby po raz dziesi ty zagrać charytatywnie, a dochód z koncertu
przeznaczyć dla dzieci z O rodka Edukacyjno–Rehabilitacyjno–Wychowawczego w Ustroniu Nierodzimiu. To zupełnie
wyj tkowy koncert wyj tkowego artysty, który nie zatracił
w blichtrze wiatowej kariery wra liwo ci na drugiego człowieka
i kieruje si w swoim yciu warto ciami zupełnie w obecnych
czasach niepopularnymi. Z Adamem Makowiczem zagra Bielska
Orkiestra Kameralna pod dyrygentur Anny Mróz i b dzie to
z pewno ci wielkie wydarzenie muzyczne w naszym mie cie.
Prosz zarezerwować sobie niedzielny wieczór 9 listopada na
prawdziw muzyczn uczt .
Ustro sk Jesie Muzyczn zako czymy 14 listopada ciekawym qui pro quo „Lata dwudzieste, lata trzydzieste…”.
W barwnym programie wokalno muzycznym z towarzyszeniem
tancerzy rewiowych Studia Bailamos wyst pi Ludmiła Małecka,
znana ustro skiej widowni z koncertów z Joachimem Perlikiem
w repertuarze Niemena i Grechuty.
Ta liczna i zdolna wokalistka z Teatru Muzycznego w Gdyni,
poruszać si b dzie w kr gu przebojów teatrzyków i kabaretów
przedwojennej Warszawy, wykonywanych przez takie sławy
jak Hanka Ordonówna, Tola Mankiewiczówna czy Eugeniusz
Bodo. W programie znajd si tak e wci aktualne hity ilmowe
z takich produkcji jak Halo Szpicbródka, Lata dwudzieste czy
Miło ć ci wszystko wybaczy. Przy fortepianie zasi dzie Artur
Grudzi ski, autor wszystkich aran acji, który równie udziela
swego głosu w niektórych utworach.
Wszystkie koncerty zaczynać si b d o godz.18.00. Có ,
drodzy Pa stwo. Miło mi b dzie go cić Pa stwa w „Pra akówce„ przez kolejnych 5 jesiennych wieczorów. Wspólnie
wysłuchamy, obejrzymy, powspominamy i ucieszymy si ze
spotka nie tylko z artystami, ale i znajomymi z widowni.
Zapraszam gor co!
Dyrektor MDK Barbara Nawrotek- mijewska
2 pa dziernika 2008 r.

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W USTRONIU Spółka z o.o.
ul. Rynek 4, 43-450 Ustro
tel/fax: 033 854 58 61

oGłASZA PRZETARG USTNy NiEoGRANiCZoNy NA SPRZEDA
przy ul. orzechowej /4 w Ustroniu o pow. u ytkowej 47.0 m².
Cena wywoławcza: 76 000 zł . Wadium: 7600 zł.

loKAlU

W celu indywidualnego uzgodnienia mo liwo ci obejrzenia
lokalu, osoby zainteresowane proszone s o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 033/854 58 61.
Cena sprzeda y lokalu stanowi jego wylicytowan kwot .
Cen sprzeda y nabywca zobowi zany b dzie ui cić najpó niej
w przeddzie umowy sprzeda y. Umowa sprzeda y zostanie zawarta w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez TBS
w Ustroniu Sp. z o.o. nie pó niej ni 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

Warunkami przyst pienia do przetargu s :
1. okazanie dowodu wpłaty wadium;
2. okazanie dowodu tozsamo ci.
Wadium nale y wpłacić przelewem na rachunek bankowy
TBS w Ustroniu Sp. z o.o. w Banku PKO o/Ustro , nr konta
72 1020 1390 0000 6702 0019 2039. Wadium nale y wpłacić
najpó niej do dnia 10.10.2008 r.Wadium przekazane w formie
przelewu uwa a si za zapłacone, gdy wpłynie na rachunek TBS
w Ustroniu Sp. z o.o. do dnia 10.10.2008 r.
Wadium osoby wygrywaj cej przetarg przeznacza si na poczet ceny. W odniesieniu do pozostałych uczestników przetargu
wadium podlega zwrotowi. W przypadku odst pienia osoby
wygrywaj cej przetarg od zawarcia umowy przeniesienia własno ci, wadium przepada.
Dodatkowe informacje dotycz ce przetargu mo na uzyskać
osobi cie w siedzibie TBS w Ustroniu, lub telefonicznie pod
nr tel 033/854 58 61. Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Ustroniu Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania lub
uniewa nienia przetargu w cało ci lub w cz ci w przypadku
zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Po raz kolejny fotograi udost pniła i opisała Henryka Chrapek, której za współprac serdecznie dzi kujemy. Przedstawia

ona uczniów Szkoły Podstawowej w Lipowcu, którzy wraz
z opiekunami w 1961 r. wybrali si na wycieczk do Chorzowa.
W pierwszym rz dzie od lewej: Helena Golik, Maria Bijok, Anna
Jaworska, Jan Jaszowski, Kazimierz Nowak, w drugim rz dzie:
Irena Targosz, Bronisława Ogrodzka, Maria Ferfecka, Halina
Ferfecka, Zoia Chrapek, Jan Pasterny, Gustaw mija, Stanisław
Moje cik, w trzecim rz dzie: Krystyna Nowak, Danuta Chrapek,
Danuta Kołder, Anna Jaszowska, Henryka Marianek, Stanisław
Balcarek, wychowawczyni El bieta Tyrna, Zbigniew Czerniewski.
lidia Szkaradnik

Lokal usytuowany jest na I pi trze w budynku wielomieszkaniowym, trzykondygnacyjnym, znajduj cym si przy ul.
Orzechowej 12 w Ustroniu.
Lokal składa si z 1 pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki
z wc o ł cznej powierzchni u ytkowej 47,10 m². Do lokalu
przynale piwnice pow. 34,50 m².

Przetarg odb dzie si w dniu 0.0.008 r. o godz 9.0
w siedzibie TBS w Ustroniu przy ul. Rynek 4.
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iNNoWacja
Gimnazjum nr 2 w Ustroniu kojarzone jest nie tylko z typow
szkoł , ale równie z miejscem, w którym mo na rozwijać swoje
zainteresowania. Czytelnik naszej gazety miał okazj zapoznać
si z sukcesami, jakie odnosili siatkarze, lekkoatleci, zespół Gama
2, Maski, plastycy, olimpijczycy i inni. Ponadto od trzech lat G2
realizuje projekt „ Klasy Frankofo skie na l sku”. W tym roku
szkolnym Kuratorium O wiaty w Katowicach wpisało innowacj
pedagogiczn zgłoszon przez Gimnazjum nr 2 do oicjalnego
rejestru. Innowacja ta dotyczy rozwi za metodycznych, a jej
nazwa brzmi: „Muzyka, teatr i sztuki plastyczne krajów Europy
Zachodniej, jako rodek w zdobywaniu mi dzynarodowych
certyikatów j zykowych FCE i DELF”. Program obejmuje 3letni cykl pracy. Według informacji udzielonej przez wizytator
Ann Stachewicz w Delegaturze KO w Bielsku-Białej (której
zasi g działania obejmuje powiat bielski, cieszy ski, pszczy ski
i ywiecki) zarejestrowanych jest 33 innowacji pedagogicznych,
w tym w gimnazjach tylko dwie. Autorami programu s nauczyciele: Joanna Iskrzycka-Marianek, Małgorzata Raszka,
Monika Rzeszótko, Tomasz Targowski i Katarzyna Siwiec.
Został on opracowany na bazie podstawy programowej j zyka

polskiego, angielskiego i francuskiego oraz muzyki i plastyki.
Innowacja b dzie realizowana w ramach zaj ć pozalekcyjnych
klubu uczniowskiego. Zostanie na to przeznaczone 13 godzin
w tygodniu uło onych tak, by uczniowie wszystkich klas danego
rocznika, mieli mo liwo ć ucz szczania na wybrane zaj cia.
W ten sposób zostanie owocnie zagospodarowany wolny czas
młodzie y. Ch tnych jest ju ponad sto osób. Celem tej innowacji
jest poszerzenie wiedzy o kulturze, ze szczególnym uwzgl dnieniem teatru, sztuk plastycznych i muzyki krajów Europy Zachodniej, posługuj cych si j zykiem angielskim i francuskim. Poprzez
pobudzenie wra liwo ci na sztuk i zach cenie do poszukiwa
artystycznych, uczniowie motywowani b d do nauki j zyka
angielskiego i francuskiego w rozszerzonym zakresie, tak aby
ko cz c gimnazjum mogli uzyskać mi dzynarodowe certyikaty
FCE oraz DELF. Po ka dym roku nauki uczniowie b d sprawdzali swoje umiej tno ci przyst puj c do wewn trzszkolnego
testu j zykowego, uczestnicz c w plenerze malarsko-wokalnym
i przedstawiaj c scenk kabaretow lub sztuk teatraln w j zyku
obcym. Przez cały okres trwania innowacji zaplanowana jest cisła
współpraca pomi dzy poszczególnymi zaj ciami pozalekcyjnymi.
Tak zaplanowane działania rozwin na pewno w młodzie y umiej tno ci praktyczne z zakresu malarstwa, graiki, fotograii, kabaretu, inscenizacji, piewu, gry na instrumentach oraz stworz mo liwo ci rozwoju w sferze j zykowej. Po trzech latach zobaczymy
efekty tak zaplanowanej innowacji.
Barbara Kaczmarzyk

opoWie ć GWar

Kim jest Milka ze Trze ni? Młod osob ,
która ponad pół wieku temu z beskidzkiego przysiółka musiała wyruszyć do du ego
miasta, by ocalić najcenniejsze warto ci
wpojone jej w ojczystym domu, prze ywaj c przy okazji zawirowania uczuciowe i wpisuj c si ze swoimi rozterkami
w rytm całorocznej wegetacji przyrody.
Około 1600-zwrotkowy poemat gwar
„Milka ze Trze ni. We sztyróch kónskach
roku wierszym”, autorstwa Katarzyny
Szkaradnik, mo na ju nabyć w Muzeum
Ustro skim w cenie 20 zł.
Opowie ć ta powstała dla o ywienia
wiata tworzonego przez niepowtarzalne
i cz sto nieprzetłumaczalne słownictwo
gwarowe. wiata, który wraz z odchodzeniem pewnych nazw do lamusa, nieuchronnie zamiera i w najlepszym razie
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pozostawia po sobie pojedyncze, suche
wyra enia w słowniku. Archaiczna gwara
w swym nieprzebranym bogactwie ma tu
jednoczyć region cieszy ski, oddawać
hołd sumienno ci i prawo ci, być wyrazem t sknot młodej adeptki pisarstwa
oraz swoistej ilozoii ziemi beskidzkiej.
We wprowadzeniu autorka czyni warte
namysłu wyznanie:

Kiel mogym sie nadować, chocio prawióm:„zbyte”,
I podporować inszych, co dech bieróm stela,
Jak móm nie dobrorzeczyć ziymi swojij istej?
Dyć mi łóna wszyckigo dycki do zatela.
Srómotno ga ba zabyć by mie było grunty,
Co sie smyczóm zarowno pod Pónbóczka łokiym,
Bo Łón sóm tak banowoł ło Beskid piekurny:
„Lepij wedla być człekiym, jako z wyrchu Bogiym”.

„Milk ze Trze ni” nale y polecić miło nikom „rzóndzynio po naszymu”, którzy nie boj si stawić czoła wyzwaniu
niełatwej lektury, a wtedy dostarczy im
ona satysfakcji poł czonej ze szczypt
nostalgii.

2 pa dziernika 2008 r.

karoliNa W BrNie

Weekend 19 – 21 wrze nia, podczas
którego na obiekcie wy cigowym w Brnie,
rozgrywana była kolejna runda Mistrzostw
Europy Strefy Centralnej, był bardzo
owocny dla zespołu Karolina Autosport,
w którego barwach wyst puje Karolina
Czapka. Zawodniczka, która zako czyła
bardzo mocno obsadzone zawody na 10
miejscu, zdobyła cenne punkty do klasyikacji generalnej tego cyklu.
W wy cigach pod wspóln nazw Jesienna Nagroda Brna, stanowi cych tak e
eliminacj Mistrzostw Czech, konkurencja była bardzo silna. Pokazały to ju
kwalifikacje, w których Polka czasem

2 pa dziernika 2008 r.

2.05,780 wywalczyła 14. pole startowe w
niedzielnym wy cigu Dywizji 4 powy ej
2000 ccm. Zawodniczka startuj ca Renault
Megane Trophy zmierzyła si z kierowcami takich samochodów, jak: Audi DTM,
Porsche 997 GT3 Cup czy Saleen.
Tu przed rozpocz ciem niedzielnego
biegu, pogoda spłatała zawodnikom małego igla, gdy spadł deszcz, który znacznie
uatrakcyjnił rywalizacj . W okolicznociach, kiedy mocniejsze auta nie miały ju
tak wielkiej przewagi, „Kaja” stan ła na
wysoko ci zadania i przy pomocy wietnie
przygotowanego samochodu przebiła si
o cztery miejsca do przodu, zostawiaj c w

tyle m. in. BMW M3 GTR czy Lamborghini Gallardo. T pozycj zawodniczka
z Polski utrzymała ju do ko ca wy cigu,
ostatecznie plasuj c si w punktowanej
dziesi tce rundy.
Wyst p w Brnie przyniósł Karolinie
Czapce kolejne punkty w punktacji CEZ.
Polka jest teraz pi ta, maj c na koncie 43
„oczka”. Jedynym Polakiem sklasyikowanym wy ej od niej jest Maciej Sta co. Zawodniczka zapowiada jednak ostr walk ,
wi c w kolejnych eliminacjach mo emy
spodziewać si du ych emocji. Nast pny
ju w najbli szy weekend na austriackim
Salzburgringu.
Karolina Czapka: - Jestem bardzo
zadowolona po Brnie. Mieli my troch
problemów z samochodem, ale tak to ju
jest na wy cigach – bez kłopotów si nie
ob dzie. Wy cig był ciekawy i dobrze mi
si jechało. Tor był mocno nagumowany
po poprzednim biegu, a dodatkowo było
dosyć lisko, gdy bezpo rednio przed
naszym wy cigiem zacz ło padać. Cały
team stan ł jednak na wysoko ci zadania
i byłam bardzo zadowolona z samochodu, co przeło yło si na satysfakcjonuj cy wynik. Moim bezpo rednim rywalem
w klasyfikacji, w której zajmuj teraz
pi te miejsce jest Maciej Sta co - bardzo
dobry i szybki zawodnik. Ci ko b dzie
mi dogonić go w punktacji i zwyci yć,
ale wiadomo, e wy cigi to loteria, wi c
nic jeszcze nie jest przes dzone. Dzi kuj
wszystkim sponsorom za umo liwienie mi
startu w tak mocno obsadzonych i wyrównanych zawodach.
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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, roda: 8.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypo yczalnia dla dorosłych: 8.00-12.00.
czyTELNiA OGóLNA ORAz WyPO yczALNiA dLA dziEci i MłOdziE y
Czytelnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 12.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00.
Wypo yczalnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 8.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00; so.: 8.00 - 12.00
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 - 15, we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 15
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 ksią ek tzw. „Cieszyniana”, starodruki, druki bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
- ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny eński
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
- oraz - „Walka o niepodległo ć w czasie II wojny wiatowej (1939-1945)”. (AK, PSZ na Zachodzie,
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich
.

Galeria „Pod Jodłą”:

„Motywy botaniczne” - mistrzowska wycinanka Marty Gołąb (Kraków) i Doroty Kędzior (Łód ) - do 10.10
„Jan Wantuła, biskup Andrzej Wantuła – ycie i twórczo ć” - wystawa czynna do 25.10.
kLUB PROPOzycJi: - klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi lud mi
OddziA£ czyNNy: codziennie w godz. 11-16.
GALERiA SzTUki WSPółczESNEJ „NA GOJAcH”
B&K Heczkowie - ul. B³aszczyka 19, tel. 854-11-00. Galeria czynna ca³y czas.
GALERiA SzTUki WSPółczESNEJ „zAWOdziE”
ul. Sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488.
Galeria czynna:
od poniedzia³ku do pi¹tku 9 - 16, w soboty 9 - 13.
BiURO PROMOcJi i WySTAW ARTySTyczNycH
Rynek 3A, tel. 854-54-58, e-mail: bpiwa @ poczta.onet.pl
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.

FUNdAcJA œW. ANTONiEGO
ul. koœcielna 21, tel. 854 17 72

- wtorek 9.00 -10.00;
- czwartek 16.00 - 17.00;
Psycholog - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca;
Wydawanie posi³ków - pon. - pt. 11.30 - 13.00.
EWANGELickiE STOWARzySzENiE „MARiA MARTA”
ul. Polańska 87a, adres kontaktowy: pl. ks. kotschego 4, tel. 854 11 29
Spotkania w trzecią sobotę miesiąca o godzinie 10.00.
MiEJSki OœROdEk POMOcy SPO£EczNEJ
ul. M. konopnickiej 40 - od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
Telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63.
STOWARzySzENiA i zWiĄzki:
zw. kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych - poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17
Polskich Si³ zbrojnych na zachodzie I i III wtorek miesi¹ca - 10.0012.00 sala nr 2.
zwi¹zek inwalidów Wojennych RP i zwi¹zek By³ych WiêŸniów Politycznych Hitlerowskich
Wiêzieñ i Obozów koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2.
Ko³o nr 2 w Ustroniu - œroda 10.00-12.00
sala nr 2.
œwiatowy zwi¹zek ¯o³nierzy Ak - pi¹tek 10.00-12.00.
Estrada Ludowa czantoria i Ma³a czantoria - wtorek 17.30-20.00.
zespó³ Wokalny „Ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.
STOWARzySzENiE POMOcy dziEciOM i ROdziNiE”MO NA iNAczEJ”W USTRONiU
- Oœrodek Pracy z dzieæmi i M³odzie¿¹ „Mo¿na inaczej”, ul. Rynek 4,
od poniedzia³ku do pi¹tku 8.00-18.00
biura Stowarzyszenia:
poniedzia³ek 8.00-10.00, sroda 8.00-10.00
- centrum Wolontariatu:
roda 15.00- 18.00
- Psychoterapeuta:
poniedzia³ek 14.00-18.00
Oddziały osrodka przy:
SP1 poniedziałek 12-15; SP2 czwartek 13-16; SP3 roda 11.30-14.30 (gr. młodsza), czwartek 13.3016.30 (gr. starsza); SP5 czwartek 13-16; SP6 poniedziałek 12.30-15.30.
Pogotowie naukowe: GIM 1 wtorek 13.20-15.50; GIM 2 roda12.30-15.00.
WiETLicA ROdOWiSkOWA dLA dziEci i MłOdziE y W HERMANicAcH
• poniedziałek (16 - 19) pomoc w nauce oraz zajęcia z informatyki
• wtorek (16 - 18) zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
• roda (16 - 18) - I i III w miesiącu to zajęcia z logopedą, II i IV to zajęcia z psychologiem. natomiast
w godzinach 18 - 19, w zale no ci od osoby prowadzącej zajęcia (psycholog lub logopeda i pedagog
rodziny) istnieje mo liwo ć konsultacji rodziców z danym specjalistą.
• czwartek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
• piątek (16 - 19) - j. niemiecki oraz pomoc w nauce, a tak e 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.
STRA MiEJSkA USTROñ
ul. Brody 16, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy: darmowy 986.

cHRzEœciJAñSkA FUNdAcJA „¯yciE i MiSJA”
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy
dla dzieci i m³odzie¿y „Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo „Koinonia”, czasopismo „Nasze Inspiracje”.

WySTAWA MOTOcykLi zAByTkOWycH - RdzAWE diAMENTy
Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.
czyTELNiA kATOLickA
dziedziniec przy koœciele p.w.œw. klemensa,
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00 i 17.00 - 19.00;
- niedziele: 7.00 - 13.00 i 17.00 - 19.00.
MiEJSki dOM kULTURy „PRA AkóWkA”
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 TRzE WOœci
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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jesienny spacer.

Fot. W. suchta
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Jako sie mocie ludeczkowie mili

jestem półroczn suczk dalmatynk . mieszkam pod schodami. jest
mi zimno i smutno, a czasami jestem głodna. idzie zima. człowieku
o dobrym sercu zabierz mnie do siebie. Tel. kontaktowy: 604-149668.
Fot. B. kaczorowska

Jo fórt nanikóm po wiecie. Byłach łoto w Cieszynie, bo roz za
czas wybiyróm sie do wielkigo miasta, coby łopłacić se PZU, abo
zó do dochtora, bo je ech nimocno na tarczyce, tó ponikiedy
zozdrzym do specjalisty, coby mi doł skierowani na badania. A, e
deszcz akurat nie padoł, bo przeca łostatni dwa tydnie loło ciyngiym, tó przeszłach se te do Czeskiego Cieszyna na tworuszki,
kiere móm strasznucnie rada, choć po nich mie łokropnie suszy
i potym zdo mi sie e wypiłabych cały amper wody jako baji kó ,
czy krowa. Tó dycki se łobiecujym, e ju tworuszek nie chcym
ani widzieć, a jak za sie tam za granice wybierym, to ni mogym
se łodmówić. Isto to móm taki nałóg, ale ludzie majóm te gorsze
nałogi, coch akurat tam prziuwa yła. Zaroziutko za granicóm je
taki sklep, kiery isto prosperuje jyny skwóli Poloków. Prowda, jo
te tam wlazła, bo wiym e tam je łacny kwit, a e szwagier niedłógo mo miano, tó kupiłach laszke. Ale musiałach czakać isto
z dziesiy ć minut, bo przedy mnóm dwóch hurtowników kupowało
i ładowało do taszek laszke za laszkóm. Zdało sie, e wszystko
wykupióm. Nie wiym, czy to na handel, czy majóm taki spust. Nic
mi do tego, ale ka dy wiy, e pijoków je moc. A jak kiery ni mo
umiaru, to je naprowde nieszczy ci.
Nó i jadym naspadek i dziwóm sie, e kole „Tesco” telkownych
aut stoi. A jo przeca zapómniała, e w czwortek akurat tyn nowy
moloch łotwiyrali. Dyć ju przez tydziy abo dwa nanikali z reklamóm po cestach wte i wewte, coby mieć klijyntów. Kamratka
prawiła, e chciała sie tam przijó ć do roboty aspó na pore
miesiyncy, coby na tyn opał na zime przirobić do emerytury, ale
jakosikej fórt rozmy lo, czy to werci. Osim stówek snoci dowajóm
na rynke, a w niedziele te trzeja robić i nosić tela towaru. Ni ma
to łatwy pinióndz.
Jak jyno bydzie pogoda, to te sie tam pujdym podziwać,
a mo ne aji co kupiym. Ale muszym sie z kimsikej przibrać, bo to
je daleko łod cyntrum. Ale tak se my lym, e pa dziernik je miesióncym łoszczyndno ci, a mo ne mie tam cosi pokusi i kupiym
byle dziorbo, bez kierego te bych wy yła. Bo jednakowo sóm
my wszyscy niewolnikami tej mamóny.
Hela

Urz d Miasta Ustro informuje,

e w dniu  wrze nia 008 r. na tablicy ogłosze
został wywieszony na okres  dni wykaz nieruchomo ci przeznaczonych do dzier awy, najmu na
okres do trzech lat niezabudowanych i zabudowanych obiektami nie zwi zanymi trwale z gruntem
a stanowi cych własno ć osób prawnych, izycznych
i jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej.
PoZioMo: ) bukowe na zboczu Równicy, 4) dłu sza od kilometra, 6) w sacz w stawie, 8) ona z wozu...,
9) znosi jajka, 0) odgłos silnika, ) myli si raz,
) bóg egipski, ) okazja, 4) czworono ny pracz,
) przegłos w j zyku niemieckim, 6) król stawu, 7) na kawior,
8) elazny wieszak, 9) furia, szał, 0) praca na prób .

krzy óWka krzy óWka krzy óWka
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

PioNoWo: ) swobodnie traktuje ycie, ) owoc jesionu,
) pogardliwie o kochanku, 4) ostoja zwierzyny, ) Indianin,
6) wiadek honorowego pojedynku, 7) składacz w tradycyjnej
drukarni, ) wiciowiec z jeziora, ) zwady, kłótnie.
Rozwi zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi zania
oczekujemy do 10 pa dziernika.

Rozwi zanie Krzy ówki z nr 38

JESiENNA PoRA BliSKo
Nagrod w wysoko ci 30 zł otrzymuje: Bronisław Dzida,
Ustro , ul. Długa 37. Zapraszamy do redakcji.
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Nie mam poj cia, czy kto kiedykolwiek próbował uło yć szcz cia i sporo umiej tno ci w rozró nianiu gatunków ptaków.
ranking najbardziej lubianych lub mo e wywołuj cych najmilsze Po pierwsze ptaki te trzymaj si zawsze g stwin krzewów albo
skojarzenia słów. Gdyby jednak kto po wi cił swój czas na tego koron drzew. Zwraca na to uwag łaci ska nazwa rodzajowa
typu zabaw , to moim zdaniem ogromn szans na zaj cie jednej pierwiosnków – Phylloscopus – pochodz ca od greckiego phýllon,
z czołowych lokat miałoby słowo pierwiosnek. Co bardzo sympa- czyli li ć oraz skopos, oznaczaj cego obserwatora b d szpiega,
tycznego i miłego przebrzmiewa w tym słowie – słychać tam co
a cało ć składa si na „obserwatora” czy te „przegl dacza li ci”. Po
o pierwsze stwie, o wio nie lub pierwio niu. Jest to wi c niejako drugie dla niewprawnego oka niezmiernie trudne jest odró nienie
zapowied ko ca zimy i nadchodz cego okresu sło ca i ciepła, pierwiosnków od spokrewnionych z nimi i łudz co do nich podobokresu kiedy wszystko wokół „przeci ga si ” po zimowym nie nych piecuszków. Znawcy tematu wskazuj na ciemniejsze, prawie
i budzi do ycia. Trudno nie lubić takiego słowa.
czarne nogi pierwiosnków i br zowe u piecuszków. Równie pierPierwiosnek do ć powszechnie kojarzy si z sympatycznymi, wiosnki wydaj si być bardziej szare od nieco bardziej ółtawych
ółto kwitn cymi wczesn wiosn ro linkami, jeszcze lepiej zna- piecuszków. Jak widać nie s to cechy łatwe do rozró nienia, nie
nymi jako kluczyki. Poza ornitologami chyba tylko co bardziej mówi c w ogóle o ich dostrze eniu podczas spaceru w lesie lub
wyedukowani miło nicy przyrody wiedz , e dokładnie tak sam
parku. Znacznie łatwiej rozpoznać pierwiosnki po ich charaknazw nosi malutki, poterystycznym piewie,
spolity i licznie wyst monotonie powtarzanym
puj cy w naszym kraju
clip-clap (czasem dylmptaszek – pierwiosnek
delm), przypominaj cym
wła nie.
ponoć odgłos wydawaPtaszek to rzeczyny przez przesypywane
wi cie lichutkich rozczy przekładane monety.
m i a r ó w, m n i e j s z y
Wła nie na głos zwraca
i delikatniejszej budowy
uwag łaci ska nazwa
nawet od takich ptasich
gatunkowa tych ptaszPIERWIOSNEK
mikrusów, jak wróble
ków – collybita. Pochodzi
czy sikorki. Dorasta do
ona od greckiego słowa
około 10-12 cm długokollybistés, oznaczaj ci ciała, ma skrzydła
cego kogo , kto zajmuje
o rozpi to ci około 18si wymian pieni dzy.
19 cm, a jego waga mieRównie nazwy angielci si pomi dzy 7 a 9
skie i niemieckie – odgramami. Pierwiosnki
powiednio „Chiffchaff”
s ubarwione praktyczoraz „Zilpzalp” – jednonie jednolicie – z wierzznacznie nawi zuj do
chu s szarooliwkowe,
głosu wydawanego przez
brzuch i spód ciała maj
pierwiosnki.
pokryty brudnobiałymi
Ciekawe s tak e
piórkami, a nad okiem
gniazda pierwiosnków,
widoczna jest niewyra budowane przez samice.
na, ja niejsza „brew”.
Ukrywane s z reguły
Samce nie ró ni si
w niskim krzewie, najod samic, a młode od
ch tniej iglastym (w jadorosłych – no, mo e
łowcu lub niskim wierw tym drugim przypadku), czasem w g stych
ku niektórzy twierdz ,
bylinach. Jest to gniaze młode pierwiosnki
do kuliste, zamkni te od
s nieco bardziej ółgóry, do wn trza którego
tawe na brzuchach ni
mo na si dostać przez
ich rodzice. Pierwiosnboczny, skierowany
ki zamieszkuj genenieco ku górze, otwór
ralnie obszar Europy
wej ciowy. Piecuszki,
(głównie północnej)
o których wspomniałem
i Azji, spotyka si je na
ju wcze niej, buduj
Wyspach Kanaryjskich
podobne gniazda, ale
i w północnej Afryce. To gatunek w drowny – na tak wyznaczonym na ziemi, po ród traw, czy pod krzewami. Ró nice pomi dzy
obszarze sp dzaj cy jedynie okres l gowy, a wi c wiosn i lato. tymi trudnymi do zauwa enia gniazdami s dwie – piecuszki
Na okres zimy natomiast „nasze” pierwiosnki przenosz si niezbyt szukaj miejsc nasłonecznionych, a pierwiosnki ocienionych;
daleko, gdzie na południe Europy lub północne kra ce Afryki gniazdo piecuszka jest wysłane włosiem i piórkami, których
(w tym czasie syberyjskie pierwiosnki zimuj w Indiach i na zwykle jest od 100 do 130, natomiast pierwiosnki nie u ywaj
Bliskim Wschodzie). Sezonowe w drówki nie wymagaj od jako wy ciółki włosia i a tylu piórek. Oczywi cie nikogo, kto
pierwiosnków przelatywania szczególnie długich tras, a wi c miałby szcz cie natraić na gniazdo jednego lub drugiego gatunwiosn ptaki te pojawiaj si w naszym kraju szczególnie szybko, ku, nie zach cam do sprawdzania tych wiadomo ci, zwłaszcza
czasem nawet ju pocz tkiem marca. St d zapewne bierze si ich w okresie l gowym (dwa w roku, na przełomie kwietnia i maja oraz
nazwa – pojawienie si pierwiosnków, podobnie jak zakwitanie w czerwcu). Po ywieniem pierwiosnka s drobne owady – g sienosz cych t sam nazw ro lin, wieszczy rychły koniec zimy nice motyli, larwy i jaja much, komary czy małe motyle.
i długo wyczekiwany powrót cieplejszych i słonecznych dni. Blisko
Nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek słyszał w pobli u
poło one zimowiska sprawiaj , e równie i odloty pierwiosn- mojego domu głos pierwiosnka. A tu nagle na parapecie okna
ków s stosunkowo pó ne i nast puj najwcze niej na przełomie pojawił si co najmniej dziwny i intryguj cy go ć. Mały ptaszek
wrze nia i pa dziernika, a dla wi kszo ci ptaków – pod koniec zachowywał si tak, jakby uparcie próbował sforsować szyb .
pa dziernika.
Wzi ty delikatnie do r ki nie okazywał strachu, tylko rozgl dał
Typowym dla pierwiosnków siedliskiem s wszystkie obszary si ciekawie dookoła. Zd yłem zrobić mu kilka zdj ć, zanim
poro ni te drzewami i krzewami, od lasów, poprzez ródpolne – zdegustowany widać tym, co zobaczył – odleciał w swoj
zadrzewienia, parki czy stare ogrody. Pierwiosnki mo emy na- stron . Dzi ki zdj ciom i pomocy zaprzyja nionych ornitologów
potkać na terenie całego kraju, nawet w wy szych partiach gór. wiem, e moim nietypowym go ciem był młody pierwiosnek.
Pisz – mo emy, bo eby zobaczyć pierwiosnka, trzeba mieć troch
Tekst i zdj cie: Aleksander Dorda
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KUlTURA

4.10

godz. 15.00

10.10

godz. 10.30

KINO

Spotkajmy si w Ustroniu, w gronie
przyjaciół Marii Skalickiej, w  rocznic powstania Muzeum jej imienia, Muzeum Marii Skalickiej.
Clive harris - spotkanie z uzdrowicielem,
MDK Pra akówka.

26.9-2.10 godz.19.00 Mał e stwa i ich przekle stwa, komedia,
15 lat, USA.
3-9.10 godz.18.45 ostro nie, po danie, sensacyjno - erotyczny, 18 lat, USA/Chiny.

sport ...

Fot. W. suchta

Promocja okien PCV F.H. „Besta”
Ustro , ul. Skoczowska 47e. Tel.
033-854-53-98.
Sprzedajemy Eko-Groszek pakowany w worki foliowe 20
kg.695-397-209, 518-201-189.
Fax.(33)8521647.
Pokój do wynaj cia. (33)85471-37.
Przyjm do pracy w biurze turystycznym w Ustroniu.602-190908.biuro@mea-travel.pl.

30.9 - 2.10 - centrum
3-5.10
- pod Najad
6-8.10
- Na szlaku

Hotel Tulipan zatrudni konserwatora na umow o prac - szczegóły
do omówienia w Hotelu - Ustro ,
Szpitalna 21, w godz. 9.00 - 12.00.
Naprawa komputerów z mo liwo ci dojazdu do domu Tel.
513-297-286.
O.R.W. Mulfon w Ustroniu poszukuje osób do pracy w gastronomii i w recepcji. Kontakt pod
numerem 33 854-27-11. Adres
e-mail administracja@orw-mulfon.com.pl.
Drewno kominkowe.(33)85415-58.

ul. Daszy skiego 8
ul. 3 maja 13
ul. 3 maja 46

tel. 854-57-76
tel. 854-24-59
tel. 854-14-73

Wieczorem dy ur rozpoczyna si z chwil zamkni cia ostatniej apteki.

dziesi ć lat temu
Okazj do wspomnie i wi towania był jubileusz 100-lecia
istnienia Chóru Ko cielnego Paraii Ewangelicko-Augsburskiej
w Ustroniu. W nabo e stwie wzi ł udział biskup Paweł Anweiller, przewodnicz cy Diecezjalnej Komisji ds.Chórów ksi dz
Janusz Sikora oraz ksi a okolicznych paraii. Nie zabrakło tak e
przedstawicieli władz lokalnych i samorz dowych (...). „Wszyscy
znamy powiedzenie: mowa jest srebrem, a milczenie złotem, czym
wi c jest piewanie? Na pewno czym szlachetniejszym ni mowa.
W nim bowiem wyra amy nasze uczucia, a piew ko cielny jest
szczególny, w nim bowiem chwalimy, prosimy i dzi kujemy. Za
trud mudnych prób i po wi cony czas chciałem dzi chórzystom
szczególnie podzi kować. Chc wam tak e yczyć, aby cie jeszcze
przez wiele lat piewali na chwał Bogu i ku rado ci ludziom”
– mówił burmistrz Kazimierz Hanus.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

26 wrze nia w Oddziale Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”
odbyła si miła uroczysto ć, podczas której wi towano 75.
urodziny Marii Skalickiej i 5. Oddział Muzeum (...). „To bardzo
pi knie, e pani Maria miała kiedy wizj , a Bóg dopomógł jej
w realizacji zamierzenia – mówiła Irena Dzier ewicz-Wikarek.
– Dzi wszyscy mo emy korzystać z tych dóbr i czerpać co dla
duszy, co co pozostanie, czego nam nikt nie odbierze”.
W pi tek i sobot 25 i 26 wrze nia, w budynku Centralnej Informacji Turystycznej, mówiło si głównie o komputerach. Wszystko
za spraw „Adax Road Show” organizowanego po raz kolejny
przez ustro sk irm „Haro”. Impreza ju od kilku lat cieszy
si du popularno ci szczególnie w ród młodzie y. W ci gu
dwóch dni mo na spotkać si na Rynku naszego miasta, wymienić
informacje o własnych „pecetach”, porozmawiać o nowinkach
komputerowych, a nawet pochwalić si swoj wiedz . Prowadzona jest tak e promocyjna sprzeda komputerów, akcesoriów
i oprogramowania, a tak e konkursy, w których mo na otrzymać
ciekawe nagrody. Bohaterem tegorocznego „show” były ilmy
DVD – czyli „CD-teka” na płytkach kompaktowych.

... i rekreacja.
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Wywiad z Czesławem Gluz , naczelnikiem Wydziału Spraw
Obywatelskich:
- W najbli sz niedziel odb d si wybory do rad miejskich,
rad powiatowych i sejmiku wojewódzkiego. Kto b dzie mógł
wzi ć w nich udział?
- Wybory samorz dowe odb d si 11 pa dziernika 1998 roku.
Lokale wyborcze zostan otwarte o godzinie 6.00 i czynne b d
do 20.00 Ka dy, kto w dniu wyborów b dzie miał uko czone 18
lat i stale zamieszkuje na terenie danej rady, mo e głosować na
swoich kandydatów. Oczywi cie nale y zabrać ze sob dokument
ze zdj ciem umo liwiaj cy stwierdzenie to samo ci.
(mk)
2 pa dziernika 2008 r.

FELIETON
Tak sobie my l

Zapu cić korzenie
W dawnych czasach, kiedy jeszcze nie
u ywano nazwisk, dla okre lenia to samoci poszczególnych osób dodawano nazw
miejscowo ci, w której kto si urodził lub,
z któr był zwi zany. Zreszt do dzisiaj
zdarza si , e do imienia i nazwiska dodaje
si nazw miejscowo ci, z któr jeste my
zwi zani. Bywa, e ta nazwa si zmienia,
wraz ze zmian miejsca zamieszkania
i pracy danej osoby. Sam tego do wiadczyłem. Kolejno mówiono o mnie, e jestem
z Pszczyny, potem przez krótki czas byłem
z Łodzi, aby z kolei przez kilkana cie lat
być młodym człowiekiem z Tomaszowa
Mazowieckiego, a w ko cu stałem si
kim z Ustronia.
Tak si składa, e w ko cu wrze nia min ło 25 lat od czasu, kiedy razem z rodzin
przeprowadzili my si do Ustronia. Dostałem słu bowe polecenie przeniesienia si
do Ustronia. I była to decyzja, od której nie
miałem prawa si odwołać… Trzeba nam
było w nowym dla nas miejscu zaczynać
niejako ycie od nowa. Delikatnie mówi c, nie było to łatwe. Choćby dla mojej

FELIETON
Bolko

W moim prze wiadczeniu Adolf „ Bolko” Kantor był najbarwniejsz postaci
XX wieku na l sku Cieszy skim. Od
dawna chciałem o nim co napisać. Tyle
słyszałem o nim historii. Wiele ze swego
ycia sam mi opowiadał podczas licznych
wizyt w mojej kancelarii adwokackiej
w Cieszynie, do której zachodził, aby
troch pogaw dzić o sporcie i o ochronie
przyrody. Bezpo redni przyczyn do
napisania tego felietonu stał si spektakl
teatru Cieszy skiego Stowarzyszenia Teatralnego „ Bolko Kantor”, który obejrzałem w niesamowitej scenerii zniszczonej sali teatralnej Hotelu pod Jeleniem
w Cieszynie. Po przedstawieniu wraz
z on Lusi długo byli my pod wra eniem, tego co przedstawili młodzi aktorzy.
Aby cokolwiek czytelnikom przekazać
z tego co zobaczyli my, najpierw przytocz jako wprowadzenie cytat z tekstu
o naszym bohaterze z programu, który
był wr czany przed spektaklem, autorstwa Bogusława Słupczy skiego re ysera
i zarazem odtwórcy głównej roli: „Dzisiaj,
kiedy analizujemy zachowania indywidualne i zbiorowe na przestrzeni XX wieku
w Polsce, okazuje si , e dokonywanie
wyborów prowadziło do historycznych
„pomyłek”. Kto zostawał „współpracownikiem”, kto oprawc w słu bie wrogiej
armii, a kto inny po prostu zachowywał
si konformistycznie... „Bolko” mówił:
„Nie”. Odruchowo. Je li trzeba było – to
nawet całemu wiatu. Bez kompromisu.
Jego wybory nie podlegały kalkulacji. To
2 pa dziernika 2008 r.

ony, która w Łodzi była pracownikiem
naukowym na Politechnice, w Tomaszowie była kierownikiem laboratorium
w nowoczesnym zakładzie włókienniczym,
a pó niej nauczycielem chemii w Technikum Chemicznym i Elektronicznym,
za w Ustroniu została nauczycielk
w szkole podstawowej. Zaiste, zrobiła przy
mnie zawrotn karier ! Czasem artujemy,
e pozostali my w Ustroniu, bo inaczej
musiałaby wyl dować w przedszkolu,
a tam dla chemika nie ma pracy…
Minione lata były czasem wrastania
korzeniami w t now ziemi , pracy
w Ustroniu i na rzecz jego mieszka ców,
uczuciowego wi zania si z miastem,
które w coraz wi kszym stopniu stawało
si tak e naszym miastem. Pocz tkowo
s dziłem, e nasz pobyt w Ustroniu nie
potrwa zbyt długo. Wykonam zadanie,
które mi zlecono i wreszcie sam wybior
sobie rodzaj i miejsce mojej pracy. Kiedy po latach powstała taka mo liwo ć,
okazało si , e nie mamy zamiaru z niej
skorzystać. Za bardzo zwi zali my si
z Ustroniem i wci mieli my tu jeszcze
co do zrobienia… I tak pewnie ju nie
ruszymy si z Ustronia.
W naszym odczuciu te dwadzie cia
pi ć minionych lat wystarczyło, aby my
tu zapu cili korzenie i mówi c j zykiem
profesora Jana Szczepa skiego, wro li
korzeniami w ustro sk ziemi . Tak przy

okazji; z rado ci przyj łem wiadomo ć,
e Gimnazjum Nr 1 b dzie nosić imi Profesora. To dobrze, kiedy kolejne pokolenia
pami taj o tych, którzy byli przed nami.
Czujemy si ustroniakami i uwa amy,
e przez te dwadzie cia pi ć lat naszego
mieszkania i działalno ci w Ustroniu,
stali my si lud mi „stela”. Jest to jednak
nasze subiektywne odczucie. Czy inni
mieszka cy miasta, mieszkaj cy tu od
pokole , tak e w ten sposób nas odbieraj ?
To pytanie zreszt dotyczy nie tylko nas,
ale tak e znacznej liczby mieszka ców
naszego miasta, którzy z ró nych stron
przyw drowali tu przed laty i z Ustroniem zwi zali swój los. Wła ciwie kiedy
kto obcy staje si swój, uznany zostaje
za człowieka miejscowej społeczno ci?
Czy trzeba do tego kilku pokole , kilkudziesi ciu czy kilku lat? I czy w ogóle,
w obecnym czasie, ma jeszcze sens podział
na tych „stela” i tych „niestela”? A mo e
liczy si przede wszystkim to, co si czuje
i co si zrobiło czy robi dla dobra naszego
miasta? Nas osobi cie cieszy, e w ci gu
tych minionych lat otrzymali my liczne
dowody na to, e zostali my w Ustroniu
zaakceptowani i uznani za swoich. Wielu
ju dawno zapomniało o tym, e przed
dwudziestu pi ciu laty byli my w Ustroniu
kim nowym i obcym… Proces naszego
zakorzenienia si w Ustroniu okazał si
udany i skuteczny.
Jerzy Bór

wła nie były odruchy. On wiedział, jak
ma post pić. Miał to zapisane w sobie.
Kodeks”. Dalej autor dodaje: „Walczył
z całym wiatem, z histori . Najpierw
z faszyzmem, potem z komunizmem,
a zawsze z ludzk niegodziwo ci i głupot . Walczył o zdrowe społecze stwo.
O prawd . Przede wszystkim był z krwi
i ko ci sportowcem, animatorem zdrowego trybu ycia, nauczycielem młodzie y.
Tworzył idealne pa stwo ze stolic , na
Równicy i Ostrym, w ród pa stw bezprawia i hipokryzji. Ten swój kraj nazwał
„Republik Kantora””. Tak, pami tam
dobrze, jak spotkałem go pierwszy raz.
Na Baraniej Górze, gdzie organizował
biegi narciarskie. Byłem tam na dy urze Górskiego Pogotowia Ratunkowego.
Dostałem wówczas od niego dyplom.
Zakupiłem cegiełk na budow pomnika
bohaterom z Monte Casino. Zrozumiałem,
e jako ołnierz spod Monte Casino le
czuł si , gdy ówczesne władze komunistyczne pozwalały czcić wył cznie ołnierzy spod Lenino. W spektaklu jest taka
scena, jak Bolko organizuje młodzie owy
wy cig kolarski na Równic . Na starcie
zjawia si dziennikarz. Bolka zwraca si
do zawodników, z zapytaniem: „Dzisiejszy
wy cig po wi cony jest komu? Uczestnicy wy cigu odpowiadaj okrzykiem:„Bohaterom spod Monte Casino i ...Lenino”
- szybko dodaj . Tak, Bolko próbował
ró nych sposobów, aby swój cel osi gn ć. Potem dowiedziałem si , e wbrew
wszystkiemu, wybudował na Równicy pomnik ku czci bohaterów z Monte Casino.
Miesi cami osobi cie wynosił kamienie
z Wisły na Równic , aby wybudować postument pomnika. Za sprzedane za cegiełki
i własne pieni dze zlecił w pa stwowej

„Celmie” w Cieszynie wykonanie odlewu
tablicy pami tkowej. W błyskawicznym
tempie wybudował ten pomnik. Na jego
odsłoni cie zaprosił przedstawiciela władz
sportowych powiatu cieszy skiego, harcerzy i ołnierzy z batalionu desantowego
z Bielska – Białej. Uczestnicy tej uroczysto ci porobili sobie zdj cia pami tkowe.
Okazało si , e SB-ecy te zrobili zdj cia
z odsłoni cia tego zakazanego pomnika.
Skutkiem tego kierownik wydziału sportu
po egnał si ze stanowiskiem, opiekunowie harcerzy dostali odsuni ci od szkolenia młodzie y harcerskiej, samego Bolka
próbowano umie cić w zakładzie psychiatrycznym. Dyrektorowi „Celmy” podobno
si upiekło, bo był nieobecny w czasie
odlewania pami tkowej tablicy. O karach
dla komandosów nic nie wiem, bo to zapewne tajemnica wojskowa. W spektaklu
jest taka scena, jak Bolko przychodzi do
władz powiatowych, a tu wszyscy na niego
krzycz , jak mógł im co takiego zrobić,
czyli wybudować pomnik bohaterom spod
Monte Casino. Bolko zdziwiony i zakłopotany zapytuje: „Co mam teraz zrobić, czy
rozebrać pomnik?” Na to błyskawicznie
odpowiada przedstawiciel władzy: „O to,
to ju zrobili my.” Wzniesiony przez Bolka pomnik na Równicy rozebrali SB-ecy
w jedn noc. W holu obok sali teatralnej
urz dzono wystaw pami tek po Bolku
Kantorze. W ród nich znalazłem jego szkic
przedstawiaj cy jego niespelnione marzenie. Rekonstrukcj bitwy o Monte Casino.
I urz dzenie tego widowiska na Równicy.
Tam kupiłem b d ce w sprzeda y koszulki
i znaczki z wizerunkiem naszego bohatera
i napisem: „Bolko Kantor – walka trwa”.
Wła nie to chciałem powiedzieć, e walka trwa.
Andrzej Georg
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luTNia oBroNNa
Nierodzim - lutnia Zamarski : (:)
W ostatni niedziel w meczu o mistrzostwo „A-klasy” Nierodzim podejmował
jedenastk z Zamarsk. Od pierwszych
minut wyra nie przewa a Nierodzim
i wydaje si , e b dzie to kolejne wysokie
zwyci stwo. Niestety w 18 min. bramkarz
Nierodzimia Jarosław Legierski podaje
r k do Arkadiusza Madusioka, ten tego
nie zauwa a, piłk przejmuje napastnik
Lutni i zdobywa gola. Nierodzim atakuje,
ale bezproduktywnie. Dopiero w 37 min.
udaje si wyrównać. Gdy przy piłce jest
A. Matusiok energicznie go atakuje zawodnik z Lutni. Wtedy kapitan Nierodzimia Szymon Holeksa krzyczy: „Aro!

Wywróć si !” I A. Madusiok si wywraca,
a s dzia dyktuje rzut wolny dla Nierodzimia. Z 25 m strzela Sz. Holeksa i zdobywa
gola. W drugiej połowie od pierwszych
minut Lutnia gra na czas, zawodnicy po
ka dym starciu wyleguj si na trawie,
s dzia dolicza pi ć minut, ale Nierodzim
nie potrai skutecznie zaatakować.
Po meczu powiedzieli:
Trener Lutni Tomasz Kł bek: - Praktycznie mam do dyspozycji jedenastu
zawodników. Bramkarz musi grać w polu,
wi c remis w Nierodzimiu jest dobrym
wynikiem. Tak gramy od pocz tku sezonu.
W czasie meczu nie mog przeprowadzić

kiepska muraWa
Ku nia Ustro - Podbeskidzie ii Bielsko-Biała 0:0

27 wrze nia w meczu o mistrzostwo
ligi okr gowej Ku nia podejmowała na
własnym boisku drug dru yn Podbeskidzia. Mecz nie nale ał do pasjonuj cych,
a sytuacje podbramkowe obu dru yn mo na zliczyć na palcach jednej r ki. Dwie
okazje bramkowe miał Marcin Piecha, ale
raz w sytuacji sam na sam z bramkarzem
strzelił anemicznie, a w drugiej połowie
traił w słupek. Choć piłkarze walczyli, to
z murawy wiało nud .
Po meczu powiedzieli:
Trener Podbeskidzia Wojciech Jarosz:
- Szkoda, e stracili my tu punkty. Nie
było widać, e gra wicelider z ostatni
dru yn . W drugiej połowie grali my na
jedn bramk , ale na pastwisku ci ko si

strzela, a tak wygl da boisko w Ustroniu.
Bardzo zła murawa i łatwo tu si bronić.
Ku nia zagrała bardzo ambitnie i zdobyła punkt. A dzi byli my wzmocnieni
zawodnikami z pierwszej dru yny. Dzi
dwie dru yny walczyły, ale niestety była
to tylko walka. Mało ładnej piłki.
Trener Ku ni Krzysztof Sornat: Trzeba si cieszyć z punktu zdobytego
z przeciwnikiem z wy szej półki. Dru yna
podj ła walk o ka dy metr boiska. Mecz
nie był jednostronnym widowiskiem. Do
tego s dzia nie zagwizdał ewidentnej r ki
obro cy Podbeskidzia w polu karnym. Nie
ukrywam, e grali my z zabezpieczeniem
obrony, bo przy tej klasie przeciwnika nie
mogli my si odkryć. Wojsław Suchta

zmiany. Moim zdaniem remis sprawiedliwy. Przy prowadzeniu mogli my wynik
podwy szyć, a wtedy Nierodzim nie zdobyłby nawet punktu. Była walka, zaangaowanie. W drugiej połowie grali my na
przetrwanie, ale inaczej si nie dało. Nie
był to wybitny mecz, poziom raczej przeci tny z optyczna przewag Nierodzimia.
Z tej przewagi jednak niewiele wynikało.
Trener Nierodzimia Rafał Dudela: Marna pociecha z tego, e dalej jeste my
dru yn bez pora ki. Dla mnie to jednak pora ka. Lutnia gra wiele lepiej ni
w zeszłym sezonie, ale dzi byli do ogrania.
Przede wszystkim skupili si na obronie
i robili to do ć skutecznie. Nie kalkuluj ,
wybijaj piłk . Ju w pierwszej połowie
powinni my wyra nie wygrywać. Niestety
stracona bramka wprowadziła nerwowo ć
w nasze poczynania. W drugiej połowie
czego nam brakowało. Powinni my grać
bardziej konsekwentnie i spokojniej. Mo e
to być równie wynik słabszej frekwencji
na treningach.
Wojsław Suchta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

LKS Orzeł Zabłocie
22
kS Nierodzim
19
LKS Tempo Puńców
18
LKS Wisła Strumień
18
KKS Spójnia Zebrzydowice 15
LKS Victoria Ha lach
14
LKS Lutnia Zamarski
12
LKS Błyskawica Kończyce W. 12
LKS Rudnik
12
LKS 99 Pruchna
10
LKS Beskid Brenna
9
LKS Kończyce Małe
7
LKS Ochaby 96
3
LKS Spójnia Górki Wielkie
1

1 TS Czarni-Góral ywiec
2 TS Podbeskidzie II BB
3 LKS Błyskawica Drogomy l
4 KS Wisła Ustronianka
5 MRKS Czechowice-Dziedzice
6 GKS Morcinek Kaczyce
7 TS Mieszko-Piast Cieszyn
8 LKS Radziechowy
9 LKS Zapora Wapienica
10 LKS Drzewiarz Jasienica
11 LKS Pasjonat Dankowice
12 RKS Cukrownik Chybie
13 KS Spójnia Landek
14 kS ku nia Ustroń
15 LKS wit Cięcina
16 LKS Sokół Zabrzeg

22
20
20
19
18
15
13
13
12
11
11
10
5
5
4
4

31:11
31:10
35:11
18:9
18:17
30:15
18:17
11:11
10:15
19:18
6:11
14:35
9:26
6:50
24:5
18:5
28:17
16:7
16:9
19:13
19:22
17:20
22:21
14:14
15:17
7:19
11:20
9:21
8:21
9:21
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