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NIE  TYLKO  LICEA
Rozmowa z Ewą Matuszyńską, dyrektorką
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu
Wszyscy pamiętamy tę szkołę jako technikum kuźnicze. Obecnie Kuźni Ustroń już nie ma, więc kogo kształcicie?
Faktycznie dotychczas szkoła była kojarzona wyłącznie z Kuźnią. Obecnie kształcimy techników mechaników m.in. obróbki
skrawaniem pracujących na obrabiarkach w tym sterowanych numerycznie. Na warsztatach są dwie nowoczesne obrabiarki CNC,
dzięki czemu nasi uczniowie mogą iść do każdego zakładu pracy
gdzie są różne maszyny. Zapotrzebowanie na nich jest duże. Od
tego roku szkolnego uczymy również techników informatyków,
a w roku szkolnym 2009/10 będzie klasa licealna z rozszerzeniem
językowo-informatycznym oraz technikum uzupełniające dla
uczniów po zawodówce.
(dok. na str. 2)
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Fot. W. Suchta

koncert  
mazowsza
Przed rokiem gościliśmy „Śląsk”. W tym roku w majowy weekend Fundacja św. Antoniego w Ustroniu zaprasza na koncert charytatywny Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Koncert odbędzie
się w amfiteatrze w sobotę 2 maja o godz. 17.00. Sprzedawane
będą cegiełki w cenie 15 zł.
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NIE  TYLKO  LICEA

(dok. ze str. 1)
Czy kształcicie kowali?
Kształcimy, choć w tym roku szkolnym po raz pierwszy od niepamiętnych czasów nie było naboru. Znalazło się tylko trzech
chętnych.
Może kowale mają problemy ze znalezieniem pracy?
Po skończeniu szkoły nie ma problemu, by pracowali w swoim
zawodzie. Są zakłady kuźnicze szukające kowali. Co prawda
Kuźnia w Skoczowie ostatnio nie potrzebowała pracowników,
ale moim zdaniem utworzy się nisza i kowali będzie brakować,
podobnie jak obecnie tokarzy i ślusarzy, którzy są poszukiwani.
Ale gdy chcieliśmy kształcić ślusarzy, też nie było chętnych. Od
tego roku szkolnego powrócili do naszej szkoły elektromechanicy
a dla dziewcząt w szkole zawodowej mamy kierunek kształcenia
sprzedawca.
Ta szkoła ma tradycje, zawsze związane z kuźnictwem. Warto
chyba taką tradycję podtrzymywać?
Tak, dlatego też myślę o otwarciu klasy wielozawodowej. Wtedy
będziemy mogli kształcić nawet kilku kowali. Może trochę mylące
jest to, że obecnie kowal zwie się operatorem maszyn i urządzeń
do obróbki plastycznej. Nasz warsztat z chęcią przyjmie uczniów
chcących kształcić się w tym zawodzie.
Rodzice jednak najchętniej posyłają dzieci do liceów.
A przedsiębiorcy przychodzą i chcą uczniów np. ślusarzy, a w tym
zawodzie nie ma chętnych. Generalnie w zawodach technicznych
brakuje pracowników. Zakłady chętnie przyjmują uczniów mających już wcześniej kontakt z przemysłem, mających za sobą praktyki. Po liceum trzeba się uczyć zawodu od podstaw. Nasi uczniowie
mają praktyki w firmie Kubala, w Lys Fusion, w Ustroniance oraz
kuźni Karola Grelowskiego, a do tego mamy własne warsztaty.

E. Matuszyńska.

Fot. W. Suchta

elektorów. Nadto nasz krajan
zasiada w Senacie krakowskiej
uczelni.

*

W Brennej działa radio internetowe. Stacja ma profil
muzyczno-informacyjny i nie
jest „spokrewniona” z gminą.
To całkowicie prywatna inicjatywa.

*

*

*

Grzegorz Krzempek z Pierśćca, absolwent cieszyńskiego
„Osucha”, jako student IV roku
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
wybierał... rektora. Był jednym
z 30 żaków w gronie blisko 170
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Adam Małysz ma kilkunastoarową działkę na Gubałówce w Zakopanem. Otrzymał
ją od góralskiego samorządu
w zamian za działkę, którą
kupił parę lat temu naprzeciwko Wielkiej Krokwi. Kiedy
okazało się, że na tym gruncie
nie można postawić domku letniskowego, miasto zamieniło
się działką z mistrzem. Działkę
A. Małysza rzeczoznawca wycenił na 900 tys. zł.

*

*

*

Były premier Jerzy Buzek stara
się nie tylko o ponowny wybór
do Parlamentu Europejskie-

Moim zdaniem kilka lat temu popełniono błąd kładąc taki nacisk
na kształcenie licealne. A do liceów powinna iść młodzież zdecydowana później dalej się kształcić na wyższych studiach.
Idąc do liceum ma się czas na wybór zawodu, a jak ktoś się
kształci jako kowal, to już raczej nim zostaje.
Mamy spośród absolwentów szkoły typowych techników, ale też
profesora, księdza. Technikum nie zamyka drogi. Po szkole zawodowej oczywiście ma się zawód, ale można dalej się kształcić.
A jakie macie kłopoty z młodzieżą? Zapewne jest ich sporo.
Młodzież nie potrafi szanować wspólnego mienia. Jak w każdej
szkole zdarzają się uczniowie trudni. Przy dobrej współpracy
z rodzicami wiele można zrobić. Są też sytuacje...
...gdy trzeba się ucznia pozbyć.
Tylko w przypadkach, gdy nie chodzi do szkoły. Za problemy
wychowawcze nie usuwamy, chyba że sami rezygnują, gdy jest
większa kontrola ze strony wychowawcy i pedagoga. Dla nas
każdy uczeń jest ważny.
Jaki procent z pierwszoklasistów kończy te szkołę?
Są klasy, gdzie rozpoczyna naukę 30 uczniów i kończy 29. Mamy
też klasę, w której po roku pozostało 70%. Było to jednak w trudnym dla szkoły roku, gdy były problemy z naborem. W obecnym
roku otworzyliśmy dwie klasy technikum, do których przyszli
uczniowie mający więcej punktów z egzaminu i świadectwa,
a przede wszystkim którym zależy na nauce. Pierwsza klasa
w zawodzie technik informatyk jest najlepsza w szkole. Uczą się,
startują w konkursach i chcą to robić. To od razu widać, czy ktoś
trafia do szkoły przypadkowo, czy chce się uczyć.
Liczy się wizerunek szkoły, a wasza nie miała ostatnio najlepszego. O przyszłości gimnazjalisty decydują rodzice, a oni
niechętnie posyłają dzieci do słabych szkół.
Opinię traci się w pięć minut, a odzyskuje długo. Myślę, że jako
szkoła techniczna mamy się czym pochwalić a poziom nauczania
nie odbiega od innych szkół. Na razie większość rodziców wybiera
licea. A może lepiej posłać dziecko do szkoły zawodowej - to
w niczym nie zamyka drogi. Później dla nich są technika i licea
uzupełniające. Problemy zaczynają się, gdy dziecko nie daje sobie
rady w liceum. Bywa, że ambicje rodziców są zbyt wygórowane. Myślę jednak, że pomalutku odbudujemy dawny wizerunek
szkoły. Naszą zaletą oprócz bardzo dobrych wyników egzaminów
zawodowych jest brak anonimowości. Znamy uczniów.
Macie własne warsztaty. Pamiętam, że w tych warsztatach
można było zamawiać konkretne wyroby wykonywane przez
uczniów.
Dalej mamy rewelacyjne siekiery, oskardy, młotki. Robimy też
różne rzeczy na zamówienie zakładów.
Jak można kupić siekierę?
W warsztacie.
A zamówienia na rzeczy nietypowe?
Oczywiście przy elementach nietypowych trzeba się liczyć
z większymi kosztami. Dzięki swym wyrobom warsztat się finansuje
i nawet pomaga szkole. Na dzień dzisiejszy nasz warsztat dobrze
prosperuje pomimo kryzysu i mniejszej liczby zamówień.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
go, ale prowadzi też kampanię mającą pomóc w objęciu
stanowiska przewodniczącego
tego europejskiego gremium.
Szanse pochodzącego z Zaolzia
parlamentarzysty są podobno
duże.

*

*

*

Od ubiegłej wiosny w zbiorach Muzeum im. G. Morcinka
w Skoczowie, znajduje się komplet dokumentów związanych
z kilkunastoletnią batalią o utworzenie na Kaplicówce zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego.
Dokumenty zostały zalakowane
i zamknięte w skrzynce.

*

*

*

Udana ubiegłoroczna akcja
pod hasłem „Artystyczne lato
u Kossaków”, która trwała

przez całe wakacje na terenie parku przy Muzeum im.
Z. Kossak w Górkach Wielkich, zachęciło organizatorów do kontynuowania akcji.
Dobra wiadomość jest taka,
iż Urząd Marszałkowski przyznał pokaźną dotację. Jest zatem nadzieja, że dokończone
zostanie malowanie panoramy
„Zdobycie Konstantynopola”, która powstaje na płótnie
o powierzchni 200 m kw.

*

*

*

Na Kotarzu w Brennej ma powstać Ołtarz Europejski. Do
jego budowy posłużą kamienie
z całego Starego Kontynentu.
Pomysłodawcą jest pastor Jan
Byrt, proboszcz pomocniczy
parafii w Białej.
(nik)
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Na ślubnym kobiercu stanęli:
Agata Cieślar z Ustronia i Andrzej Śliwka z Ustronia
Magdalena Kubień z Ustronia i Mariusz Pasterny z Ustronia
Aleksandra Poloczek z Ustronia
Chmiel z Gumnej
* * i Mirosław
*
Metamorfozy
24 kwietnia o godz. 17.30 w Hotelu Belweder odbędzie się
wernisaż prac Grzegorza Michałka, rzeźbiarza z Koniakowa.
Owocem jego pracy jest autorski cykl wystaw pt. „Metamorfozy”,
który w 2008 r. prezentowano w Istebnej i w Wiśle, a w tym roku
eksponowany był już w Cieszynie.
* * *
oddaj krew
27 kwietnia na parkingu przy rynku w godzinach od 10 do 16
odbędzie się akcja honorowego krwiodawstwa. Krew mogą odać
osoby zdrowe w wieku między 18 a 65 rokiem życia, legitymujące
się dowodem osobistym. W dniu przed oddaniem krwi należy
zjeść lekki posiłek. Honorowym dawcom przysługuje dzień
wolny od pracy, ekwiwalent
* kaloryczny
* * i odpis od podatku.
dzień regionalny
25 kwietnia o godzinie 9.00 w murach Szkoły Podstawowej nr
3 w Ustroniu odbędą się uroczyste obchody 40 - lecia istnienia
szkoły w ramach IX Dnia Regionalnego.
Zapraszają: Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 3
* * *
POZYSKIWANIE FUNDUSZY
Towarzystwo Miłośników Ustronia wraz z Fundacją „Arteria”
z Zabrza zapraszają na szkolenie dotyczące organizacji imprez
kulturalnych, w ramach którego przewidziane są m.in. warsztaty
z zakresu pisania projektów oraz pozyskiwania funduszy dla
stowarzyszeń kulturalnych. Dwudniowe bezpłatne szkolenie
będzie miało miejsce w Muzeum Ustrońskim, 28 i 29 kwietnia
(wtorek i środa) w godz. od 16.00 do 19.00. Organizatorzy zapewniają również darmowy catering. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt e-mailowy: tmubkubien@op.pl
Bożena Kubień,
* Towarzystwo
* * Miłośników Ustronia.
OPISANO DOCHODY
Nakładem Urzędu Miasta wydano kolejny Informator Budżetowy, w którym szczegółowo opisano dochody, przychody, wydatki,
rozchody miasta. Ekonomiczne dane ilustrowane są rysunkami,
wykresami, tablicami. Przejrzysta konstrukcja książeczki pozwala zrozumieć jak zarządza się miejskimi finansami. Dobre dla
uczniów, ale i dla każdego, kto interesuje się funkcjonowaniem
samorządu. Informator będzie dostępny na stronie www.ustron.pl
w Biuletynie Informacji Publicznej.
(mn)
* * *
Ci, którzy od nas odeszli:
Tadeusz Cholewa
lat 70 ul. Wiślańska 3
Marta Kamieniorz
lat 76 os. Manhatan 7/6
Józef Kisiała
lat 51 ul. Lipowska 90
Jan Plinta
lat 59 ul. P. Stellera 1
Janina Chałaj
lat 74 os. Cieszyńskie 2/28
Hermina Hanas
lat 83 ul. Sikorskiego 6

13.4.2009 r.
O godz. 10.20 na skrzyżowaniu ul.
Katowickiej z ul. Drozdów kierujący fordem modeno mieszkaniec
Ustronia wymuszał pierwszeństwo przejazdu i zajechał drogę
kierującemu oplem corsą mieszkańcowi Tarnowskich Gór.
13.4.2009 r.
O godz. 11 na ul. 3 Maja kierujący
oplem corsą mieszkaniec Pawłowic wymuszał pierwszeństwo
przejazdu i doprowadził do kolizji
z samochodem bmw 525, kierowanym przez ustroniaka.
14.4.2009 r.
O godz. 9.25 na skrzyżowaniu
ul. Wczasowej z ul. Katowicką
kierujący scanią nieprawidłowo
wykonał manewr skrętu uszkadzając sygnalizatory świetlne.

14.4.2009 r.
Straż miejska została poinformowana o zdemolowanych przez
wandali dwóch sygnalizatorach
świetlnych na Polanie. Poinformowano odpowiedzialne służby
i w krótkim czasie naprawiono
sygnalizację.
14.4.2009 r.
Przedstawiciel SM uczestniczył
w zebraniu Rady Osiedla Poniwiec.
16.4.2009 r.
Przeprowadzono rozmowę z osobą
odpowiedzialną za utrzymanie
porządku na jednym z osiedli przy
ul. Konopnickiej. Ukarano ją mandatem w wys. 200 zł i wyznaczono
termin zaprowadzenia porządku.
16.4.2009 r.
Rekontrola wcześniej wydanych
poleceń porządkowych. Strażnicy
wraz z pracownikiem Urzędu Miasta patrolowali wszystkie dzielnice
Ustronia.
17.4.2009 r.
Interweniowano w sprawie padniętej sarny na Poniwcu. Powia-

Meble na
wymiar

kuchnie, szafy...
dojazd i pomiar
gratis

15.4.2009 r.
O godz. 11.50 na skrzyżowaniu ul.
Katowickiej z Cieszyńską kierujący scanią mieszkaniec Rudnicy
najechał na tył poprzedzającego
pojazdu renault twingo kierowanego przez obywatela Niemiec.
16.4.2009 r.
O godz. 22 na ul. Daszyńskiego
z koszyka znajdującego się na rowerze złodziej ukradł dokumenty
mieszkańcowi Ustronia.
17.4.2009 r.
O godz. 19 na ul. Cieszyńskiej
kierujący hondą mieszkaniec
Cieszyna zjechał z drogi uderzając
w płot posesji.
19.4.2009 r.
Około godz. 20 na ul. Szerokiej
zatrzymano ustroniaka kierującego rowerem w stanie nietrzeźwym
– 2,02 prom. oraz mieszkańca
Bładnic Dolnych w podobnym stanie – 2,12 prom.
(mn)
domiono firmę, z którą miasto
podpisało umowę na utylizację
martwych zwierząt i jej pracownicy zabrali ciało.
19.4.2009 r.
Podobna interwencja. Tym razem
sarnę znaleziono w rzece. Strażacy z JRG PSP z Ustronia Polany
wyłowili zwierzę, a zabrał je pracownik firmy prowadzącej utylizację.
(mn)

20.30

co piątek muzyka na żywo

1.05
Ustrońsky

Premiera w Angel’s!

Tel. 508-509-177

Promocyjne pakiety reklamowe

w Gazecie Ustrońskiej
4 emisje w kolorze
5,8 x 5 cm
200 zł
3 emisje w kolorze
5,8 x 7 cm
250 zł
3 emisje w kolorze
12,2 x 4 cm
300 zł
3 emisje w kolorze
12,2 x 6 cm
400 zł
Reklamy czarno-białe: 		1 zł za cm2
Reklamy kolorowe: 			2 zł za cm2
Ogłoszenia drobne: 			
0,60 zł za słowo
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Widok na Poniwiec z Zawodzia.

                                                              Fot. M. Niemiec

wodociągi i kanalizacja

14 kwietnia odbyło się zebranie Osiedla Poniwiec, podczas którego wybrano
nowy zarząd. Żeby wybory były prawomocne musiały być obecne 24 osoby.
Przyszło 25. Mieszkańców i gości: radną
Marzenę Szczotkę, burmistrza Ireneusza
Szarca, przewodniczącego Rady Miasta
Stanisława Malinę powitał dotychczasowy przewodniczący Zarządu Osiedla Roman Siwiec. Do Komisji Uchwał
i Wniosków wybrano Jana Linerta i Czesława Nogawczyka, a następnie wysłuchano sprawozdania z działalności
Zarządu od marca 2005 roku do kwietnia
2009 roku.
Był to okres intensywnych robót na
Poniwcu. Mieszkańcy wielu ulic doczekali się kanalizacji, wodociągów, nowej
nawierzchni drogi. Powstały przejścia
dla pieszych w newralgicznych miejscach
drogi szybkiego ruchu i przystanki autobusowe. Niektórych rzeczy nie udało się
zrobić z powodu niespodziewanych wydatków z budżetu miasta takich jak zakup
stawów w Hermanicach, czy przychodni
przy ul. Mickiewicza. B. Siwiec podkreślił
bardzo dobrą współpracę z radną dzielnicy
i władzami miasta.
Wybrano komisję skrutacyjną w składzie: Janina Siwiec, Marzena Szczotka,
Andrzej Sągajłło, która przygotowała karty do głosowania na przewodniczącego.
Kandydatów było dwóch: dotychczasowy
przewodniczący oraz poseł Jan Szwarc.
W tajnym głosowaniu 5 osób poparło
J. Szwarca, a 20 – R. Siwca, który stanął
na czele zarządu dzielnicy.
Burmistrz mówił na temat planowanych
inwestycji w dzielnicy.
- Przyjęliśmy zasadę, że każdego roku
realizujemy jakąś poważną inwestycję
w każdej dzielnicy – drogę, kanalizację,
oświetlenie. Chcielibyśmy jakoś zamknąć
cykl podstawowych prac na osiedlu Poniwiec, ale prawdopodobnie nigdy nie uda
się tego zrobić, bo zawsze pojawią nowe
rzeczy. Muszę powiedzieć, że mieszkańcy
innych dzielnicy zazdroszczą Poniwcowi
i czasem zarzucają nam, że na najmłodszym osiedlu najwięcej się robi. To nie do
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końca prawda, ale faktem jest, że dużo się u
was dzieje. Jest w tym duża zasługa przedstawicieli mieszkańców, którzy skutecznie
walczą o swoje podwórko na sesjach
i w komisjach.
W tym roku wybudowany zostanie
wodociąg dla mieszkańców górnej części ul. Akacjowej. Pompownia stanie
koło parkingu, jest już podpisana umowa
dzierżawy. Projekt również jest gotowy,
niedługo ruszą procedury przetargowe
i prace powinny się zacząć w połowie
roku. W tym samym czasie startuje remont
mostu na ul. Akacjowej.
O Poniwcu miasto nie zapomni też przy
podziale pieniędzy z tak zwanej dotacji
uzdrowiskowej. Kiedy dotrą do miasta, zostaną podzielone na poszczególne zadania
i w lipcu lub sierpniu rozpoczną się prace
na ul. Cisowej i Słowików. Za pieniądze
z dotacji ma być również zainstalowane
oświetlenie na ul. Drozdów.
Środki z puli przeznaczonej na remonty
cząstkowe będą w tym roku mniejsze niż
zazwyczaj, bo bardzo ciężka zima i związana z nią akcja odśnieżania pochłonęły
dużo pieniędzy. Mimo to prawdopodobnie
uda się dokończyć remont ul. Drozdów.
I. Szarzec zwrócił uwagę na to, że teren
osiedla jest bardzo trudny. Mogłoby się
wydawać, że spadki pomogą w budowie

kanalizacji, jednak tak się nie stało. Trzeba
było budować pompownie, a to sprawiło,
że inwestycje były bardziej skomplikowane i droższe. To samo będzie z wodociągami. Burmistrz wyraził zadowolenie, że udało się wybudować przystanki
i że korzysta z nich bardzo wielu mieszkańców, bo niektórzy twierdzili, że są
niepotrzebne.
Mieszkaniec ul. Grabowej pytał, czy
jest szansa na budowę chodnika przy jego
ulicy i dowiedział się, że niestety nie. W
mieście pamięta się, że jest konieczny
i na pewno w końcu powstanie, ale na
pewno nie w tym roku. Inny mieszkaniec
mówił, że ul. Limbowa wygląda właściwie
jak miedza, a nie droga. Kiedy na przełomie
lutego i marca przejechał tamtędy samochodem, wyglądała, jakby cały dzień kilka traktorów na niej jeździło. Burmistrz mówił, że
z pieniędzy przeznaczonych na remonty
cząstkowe zostanie zrobiona tymczasowa
nawierzchnia, która pozwoli jeździć i chodzić tamtędy suchą nogą. Poważniejszy
remont ul. Limbowej będzie robiony wraz
z ulicą Kalinową w kolejnych latach.
Pytano także o kanalizację na ul. Akacjowej. Zebrani usłyszeli, że najpierw trzeba
zrobić wodociąg, a dopiero potem można
rozmawiać o kanalizacji. Zwłaszcza, że
mieszkańcy partycypują w kosztach inwestycji opłacając przyłącza do domu.
Trzeba się zastanowić, czy będzie ich stać
na kolejne wydatki. W tym roku na pewno
kanalizacji nie będzie się robić, natomiast,
jeśli mieszkańcy są chętni, muszą sprawę
przedyskutować i zgłosić się do urzędu
z konkretnymi informacjami, ile osób zapłaci za przyłącze, czy wszyscy pozwolą
na przejście kanalizacji przez ich działki.
Prowadzenie rur tylko w drodze nie ma
sensu, to tylko marnowanie pieniędzy.
S. Malina podziękował członkom Zarządu Poniwiec za dotychczasową pracę
i podkreślił, że jest jak najbardziej za prężnie działającymi jednostkami. Wytłumaczył, że postrzegany był jako przeciwnik
rad osiedli, twórca progów wyborczych.
On tylko nie chciał tworzyć fikcji. Tam
gdzie jest zainteresowanie mieszkańców,
tam wybory się odbywają.
Na Poniwcu wybory odbyły się do końca, a członkami Zarządu Osiedla zostali:
Halina Zwardoń, Jan Linert, Czesław Nogawczyk, Kazimierz Wawrzyk.
		
Monika Niemiec
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Zdaniem
Burmistrza

O ustrońskich szlakach mówi burmistrz
Ireneusz Szarzec.

*

Dr G. Studnicki w Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”.

Fot. M. Niemiec

czary mary
nad kołyską

Człowiek zawsze chciał poznać przyszłość, co więcej chciał na tę przyszłość
wpływać. Służyły po temu obrzędy magiczne. Ile ich stosowano w rodzinach na
Śląsku Cieszyńskim, dowiedzieć się można
było z wykładu dr. Grzegorza Studnickiego. Przez ponad godzinę prelegent właściwie wymieniał jedne za drugim obrządki
mające zapewnić zdrowie, powodzenie
w życiu, miłość, pieniądze. Niektóre stosowane są do dzisiaj, inne, choćby ze względów higienicznych, zostały zarzucone.
Jedne wynikały z niewiedzy i w miarę postępu nauki, musiały odejść w niepamięć.
Drugie, mimo iż opierały się tylko na mądrości ludowej, zostały potwierdzone przez
współczesne odkrycia. Dzisiaj wiemy, że
całowanie osoby zmarłej może być niebezpieczne dla zdrowia, ale z kolei sześciotygodniowy okres odizolowania od społeczeństwa kobiety po urodzeniu dziecka ma
sens, gdyż chroniona jest przed kontaktem
z bakteriami.
Prelekcja Wykładowcy Uniwersytetu
Śląskiego pt.: „Obrzędowość rodzinna od
kolybki do trówły” odbyła się w ramach
cyklu „Beskidzkie dziedzictwo kulturowe”. Realizuje go Irena Maliborska
w Klubie Propozycji działającym w Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”. Przedstawione obrzędy mogły chwilami śmieszyć, jednak jest to nasze dziedzictwo
i mimo industrializacji, komputeryzacji,
a może właśnie na przekór postępowi, wiara
w zabiegi magiczne ma się dobrze.
Dr Studnicki tłumaczył, że dzieciństwo
to współczesny wynalazek. W krótkim życiu na dzieciństwo nie było czasu. Dzieci
największym skarbem? Tak – bo pomagały
w gospodarstwie, zajęły się młodszym rodzeństwem. Dlatego kobieta w ciąży miała
obowiązek swoim zachowaniem zapewnić
potomkowi jak najlepsze życie. Nie patrzeć
na brzydkich, umarłych, nie jeść z dużych
garnków, nie stawać pod okapem.
A na to, żeby poznać, jakiej płci będzie
potomek, istniało wiele sposobów. Na
przykład z obrączki zawieszonej na włosie
przyszłej mamy. Gdy rusza się po linii – on,
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gdy po okręgu – ona. Dr Studnicki zwierzył się, że gdy jego żona spodziewała się
dziecka, koleżanki z jej biura postanowiły
wywróżyć płeć właśnie z ruchu obrączki.
Wyszło, że będzie córa i wykładowca został
ojcem ślicznej dziewczynki.
O ilu rzeczach trzeba było pamiętać,
żeby przez złą pielęgnację nie zmarnować
dziecka, to głowa boli. Znaczenie miała
pierwsza kąpiel i woda z pierwszej kąpieli.
Włosy, paznokcie, pieluchy, ubrania, miejsce, gdzie się je kładzie, co je, gdzie śpi.
Skoplikowane były też sposoby na poznanie i utrzymanie przy sobie partnera.
Trzeba było patrzeć, gdzie mężczyzna
kładzie kapelusz, którą nogą przekracza
próg, podrzucać mu kosmyk włosów,
korzeń macierzanki.
Najwięcej z dawnej obrzędowości pozostało chyba w ceremoniach ślubnych
– wykupywanie panny młodej, oczepiny,
rzucanie bukietu, poznawanie świeżo poślubionej małżonki po kolanach, to nie
wymysł współczesnych wodzirejów, ale
nasze dziedzictwo. Na obyczajach piętno
odcisnęła również odwieczna wojna płci
o dominację w małżeństwie.
Dawniej w domu się rodziło
i w domu umierało. I odchodzeniu towarzyszyły znaki przepowiadające śmierć
i zabiegi mające pomóc w przejściu na
drugą stronę, ale też ustrzec pozostałych
domowników przed podążaniem za zmarłym. Ciało członka rodziny leżało w domu,
modlono się i żegnano bliskiego razem
z sąsiadami i przyjaciółmi. Teraz przepisy
zakazują takich praktyk.
Starsi ludzie wyczuleni są na pewne
znaki, które ich zdaniem mówią nam wiele
o przyszłości.
- Ja tych znaków nie czytam, bo już nie
wychowałem się w magicznym świecie
– mówił na koniec G. Studnicki. Czy wyrażał tęsknotę za dawnymi czasami? Raczej
nie, bo któż dzisiaj opierałby swoje życie,
powiedzmy sobie otwarcie, na zabobonach. Myślę, że żal może być staranności
i nabożności, z którą podchodzono do
życia.
Monika Niemiec

*

*

Maj to miesiąc rozpoczynający wzmożony wiosenny ruch turystyczny. Od lat
przygotowujemy przed sezonem ścieżki rowerowe, szlaki spacerowe, trasy
turystyczne. Mamy w naszym mieście
dość bogatą ofertę związaną z rekreacją
i turystyką, począwszy od rodzinnej, bardzo bezpiecznej i najmniej uciążliwej,
a skończywszy na szlakach trudniejszych
dla wytrawnych turystów i rowerzystów. Od lat ze stowarzyszeniem „Olza”
i Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju
Ustronia oznakowujemy różnego rodzaju
trasy i ścieżki. Wydawane są przewodniki, w tym dotyczący tras spacerowych
w naszym mieście, gdzie opisane są szlaki:
Źródlany, Sanatoryjny, Nadwiślany, Jeleniczka, Leśny, Miejski, Zabytkowy, Do
Jaszowca, Widokowy. Funkcjonuje ścieżka
ekologiczna wytyczona i przygotowana
przez ustrońskie Nadleśnictwo łącznie
z piękną ekspozycją lokalnej przyrody
w „Leśniku”. Oczywiście funkcjonują
profesjonalne szlaki turystyczne utrzymywane wspólnie z Polskim Towarzystwem
Turystyczno-Krajoznawczym, a biegnące
przez ustrońskie góry. Nowszym produktem turystycznym jest opracowana
i zorganizowana przez miasto wspólnie
z Nydkiem na Zaolziu „Ścieżka Rycerska”
biegnąca po zboczach Czantorii po obu
stronach granicy. Wszystkie te ścieżki,
szlaki są oznakowane, dokładnie opisane
w przewodnikach i innych wydawnictwach, więc nie ma najmniejszego kłopotu
w korzystaniu z nich. Dodatkową zachętą
jest prowadzona w Uzdrowisku szkółka
nordic walking, organizowane są też tradycyjnie marszobiegi na Czantorię i Równicę.
Obok spacerów i wędrówek bardzo chętnie uprawiana jest w Ustroniu turystyka
rowerowa. Sami staramy się promować
spędzanie wolnego czasu na rowerze,
a najlepszym tego przykładem Rodzinny
Rajd Rowerowy, w tym roku wiodący do
Dobki. Do jazdy na rowerze po Ustroniu
i okolicznych górach przygotowany został
specjalny przewodnik wydany przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju. Są również bardziej wymagające formy - sporty
rowerowe, jak chociażby maraton górski
czy jazda na czas na Równicę.
Co roku coraz więcej osób przyjeżdża do
Ustronia, by korzystać z naszych tras, szlaków i ścieżek. Nasze miasto to atrakcyjne
miejsce, można powiedzieć przedsionek
Beskidów, gdzie wiele osób chętnie zdobywa pierwsze szlify turystyczne, nie brak
też turystów zaawansowanych. Widzimy
to w każdy weekend przy dobrej pogodzie.
Jest to zasługa wielu osób, pasjonatów
turystyki pieszej i rowerowej jak również
wielu przedsiębiorców związanych z turystyką. 			
Notował: (ws)
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Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.
Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25,
poz. 219 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XIX/171/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz granic i numerów obwodów głosowania z wykazem wyznaczonych siedzib
obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 47, poz. 1461 z późn. zm.) oraz uchwałą nr XXXI/360/2009 Rady
Miasta Ustroń z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie utworzenia trzech obwodów głosowania w szpitalach na terenie miasta Ustroń
w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
Burmistrz Miasta Ustroń podaje do wiadomości publicznej, informację o 12 obwodach głosowania, w których zostaną przeprowadzone wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.
Nr obwodu
głosowania
1		
		
		
		
		
2		
		
		
3		
		
		
4		
		
		
		
		
		
5		
		
		
		
		
		
		
		
6		
		
		
		
		
		
		
		
7		
		
		
		
8		
		
		
		
		
		
9		
		
		
		
		
10		
		
11		
		
12		
		

Granice obwodu
ulice: Baranowa, Beskidek, Chabrów, Furmańska., Grzybowa, Jastrzębia, Jaworowa, Jodłowa, Orłowa, Palenica, Polańska, Papiernia, Pod Grapą, Równica, Stroma, Sucha, Ślepa, Świerkowa, Turystyczna, Wczasowa, Wiślańska, Wysznia, Złocieni, Żarnowiec, 3 Maja (od nr 118 po stronie prawej i od nr 77 po
stronie lewej).
ulice: Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa,Drozdów,
Grabowa, Głogowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kalinowa, Klonowa, Katowicka
II nr 78, Limbowa, Lipowa, Słowików, Topolowa,Wiązowa.
ulice: Andrzeja Brody, Cieszyńska (od nr 7 po stronie lewej) M.Konopnickiej,
Ks.Ludwika Kojzara, Katowicka II od nr 8 do nr 24, Os.Centrum, Os.Manhatan,
Pasieczna, Piękna, Jana Wantuły, Widokowa.
ulice: Asnyka, K.I.Gałczyńskiego, Grażyny, Hutnicza, Jelenica, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kluczyków, 9 Listopada, 3 Maja (do nr 116 po stronie
prawej i do nr 71 po stronie lewej), Mickiewicza, Miedziana, Myśliwska, Olchowa, Pana
Tadeusza, Parkowa, Partyzantów, Reja, Rynek, M.Skłodowskiej, Skowronków,
Słoneczna, Spacerowa, Srebrna, Staffa, Wierzbowa, Tuwima, Zielona, Złota,
dr Michała Grażyńskiego po stronie prawej(za wyjątkiem nr 12).
ulice: Bema, Jana Błaszczyka, Cieszyńska (V, VI, VII i od nr 22 po stronie prawej), Os.Cieszyńskie, Jana Cholewy, Ignacego Daszyńskiego, Długa (do
nr 33 po stronie lewej i do nr 34 po stronie prawej), Dworcowa, Dąbrowskiego,
Fabryczna, dr Michała Grażyńskiego po stronie lewej (za wyjątkiem nr 27, 31),
Katowicka (do nr 46), Komunalna, Kościelna, Kuźnicza (do nr 5), Krzywa,
Pawła Lipowczana, Obrzeżna, Ogrodowa, Polna, Plac Ks.Karola Kotschego,
Spółdzielcza, Pawła Stalmacha, Stawowa, Sportowa, Strażacka, Sikorskiego,
Tartaczna, Traugutta, Wybickiego,Wiosenna.
ulice: Agrestowa, Beskidzka, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Choinkowa,
Dominikańska, Długa (od nr 37 po stronie lewej i od nr 40 po stronie prawej),
Folwarczna, Jabłoniowa, Jasna, Jaśminowa, Katowicka (od nr 100 do nr 178 po
stronie prawej i od nr 101 do nr 201 po stronielewej), Kwiatowa, Laskowa, Malinowa, Miła, Nad Bładnicą, Osiedlowa, Owocowa, Orzechowa, Porzeczkowa,
Różana, Sosnowa, Siewna, Jana Sztwiertni, Skoczowska (do nr 99 po stronie
lewej i do nr 98 po stronie prawej), Pawła Stellera, Wodna, Wspólna,Wiśniowa,
Urocza.
ulice: Bernadka, Działkowa, Górecka, Górna, Kamieniec od nr 9, Kręta, Krzywaniec, Leśna od nr 10, Lipowski Groń, Lipowska (od nr 22 po stronie prawej
i od nr 23 po stronie lewej), Mokra, Nowociny, Przetnica, Podgórska, Spokojna,
Szkolna, Wesoła, Wałowa.
ulice: Boczna, Bładnicka, Cicha, Chałupnicza, Czarny Las, Dobra, Gospodarska,
Graniczna, Harbutowicka, Katowicka (od nr 200 po stronie prawej i od nr 203
po stronie lewej), Józefa Kreta, Krótka, Lipowska(do nr 16 po stronie prawej
i do nr 21 po stronie lewej), Łączna, Potokowa, Skoczowska (od nr 107 po stronie
lewej i od nr 110 po stronie prawej), Szeroka, Wąska, Wiejska, Wiklinowa,
Zabytkowa, Zagajnik, Żwirowa,
ulice: Armii Krajowej, Belwederska, Gościradowiec, dr Michała Grażyńskiego
nr 12, 27, 31, Kamieniec od nr 1 do nr 8, Kuźnicza od nr 6, Lecznicza, Liściasta., Leśna od nr 1 do nr 7, Nadrzeczna, Okólna, Radosna, Sanatoryjna, Skalica,
Solidarności, Szpitalna, Wojska Polskiego, Uzdrowiskowa, Uboczna, Zdrojowa,
Źródlana,
Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. Gen. Jerzego Ziętka

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej (adres)
Szkoła Podstawowa Nr 3
43-450 Ustroń
ul. Polańska 25
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Ustroń
43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 108
Przedszkole Nr 7
43-450 Ustroń, ul. K.I. Gałczyńskiego 16
Szkoła Podstawowa nr 1
43-450 Ustroń
ul. Partyzantów 2
Lokal dostosowany do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Szkoła Podstawowa Nr 2
43-450 Ustroń
ul. Ignacego Daszyńskiego 31

Przedszkole Nr 4
43-450 Ustroń
ul. Wiśniowa 13

Dom Strażaka OSP
43-450 Ustroń
ul. Lipowska 116
Szkoła Podstawowa Nr 6
43-450 Ustroń
ul. Józefa Kreta 6

Gimnazjum Nr 2
43-450 Ustroń
ul. Ignacego Daszyńskiego 31
Śląski Szpital ReumatologicznoRehabilitacyjny im. Gen. Jerzego Ziętka
43-450 Ustroń, ul. Szpitalna 11

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A. – budynek Sanatorium i Szpitala
Uzdrowiskowego „RÓWNICA”

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń”
S.A. – budynek Sanatorium i Szpitala
Uzdrowiskowego „RÓWNICA”
43-450 Ustroń, ul. Sanatoryjna 5.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Śląskie Centrum Rehabilitacji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
ZdrowotnejŚląskie Centrum Rehabilitacji
43-450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 7 czerwca 2009 r. między godziną 8.00 a 22.00.
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śWIĘTA MAJOWE

3 maja godz. 10.30
		
Msza ekumeniczna w kościele rzymskokatolickim św.
Klemensa w Ustroniu z kazaniem ks. Marka Twardzika
godz. 11.40
		
Przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych, uczestników uroczystości pod pomnik Pamięci Narodowej przy Rynku
		
godz. 12.00
		
Uroczystość słowno-muzyczna i złożenie kwiatów przy
pomniku Pamięci Narodowej
IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
Ustrońska majówka
1 maja godz. 9.00
		
23. Mistrzostwa Ustronia w skoku o tyczce kobiet
i mężczyzn „O puchar burmistrza miasta Ustroń” – SP-5
		
godz. 11.00
		
Jarmark Ustroński – rynek
godz. 11.00 Jarmark przy muzyce mechanicznej
godz. 14.00 Orkiestra Dęta Jana Gruchela z Cieszyna
godz. 15.00 Występ kapeli „Parzęczewiacy” z Parzęczewa
godz. 18.00 Biesiada Polska „Discofull”
2 maja godz. 17.00
		
Koncert Charytatywny Państwowego Zespołu Ludowego
Pieśni i Tańca „Mazowsze” – amfitetar
3 maja godz. 13.30
		
II Ustroński Festiwal Sztuki Ulicznej – rynek

Klasa siódma Szkoły Powszechnej nr 2 w 1936 r. W pierwszym
rzędzie od lewej: Józef Brancek, Władysław Cholewa, Plinta,
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Ciepły kwiecień.

Fot. W. Suchta

Jan Kubica, Śliwka, Adam Gomola, Emil Szturc, Jan Drózd.
W drugim rzędzie: Aniela Czyż, NN, Czyż, NN, Janina Kołder,
kierownik szkoły Paweł Lipowczan, nauczyciel Paweł Kurus,
Elżbieta Jauernik, Helena Wacławik, Maria Sztwiertnia, Marta
Hudzieczek, Julia Miczko. W trzecim rzędzie: Morżoł, Pawełka
Kowala, Aniela Cicha, Gluza, Bronisława Niedoba, Gajdacz,
Maria Heinrich, Aniela Szarbert, Edyta Holeksa, Helena Śliż,
Niedoba, Anna Korcz. W czwartym rzędzie: Jan Podżorski, Oton
Windholz, Gluza, NN, Henryk Steffek, Łamacz, Jan Małysz,
Ludwik Niemczyk, Jan Cieślar, NN. Fotografię opisał Oton Windholz – Winecki.
Lidia Szkaradnik
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M. Piechowiak w swoim ogrodzie.

                                                              Fot. M. Niemiec

kilka  worków
Jesienią zeszłego roku w miesięczniku
„Murator” ogłoszono konkurs pt. „Nakręć
się na ekologię”. Redaktorzy zachęcali:
„Napisz nam co zrobiłeś, by żyć bardziej
ekologicznie. Zaprezentuj swoje pomysły
na lepszą współpracę ze środowiskiem.”
Odpowiedziała Magdalena Piechowiak,
na co dzień pracująca w Muzeum Ustrońskim. Otrzymała jedną z głównych nagród,
czyli dwa miejskie rowery dobrej klasy.
Poinformowano o tym w marcowym numerze „Muratora”.
- Od razu wiedziałam, że muszę napisać, bo
w gronie przyjaciół uchodzę za zakręconą
na punkcie ekologii – tłumaczy M. Piechowiak. – Na łamach „Muratora” najczęściej
promowane są poważne inwestycje ekologiczne - pompy cieplne, ogrzewanie za
pomocą baterii solarnych, oczyszczalnie
ścieków itd. Pomyślałam, że równie ważne
jest systematyczne segregowanie śmieci.
W tej dziedzinie pani Magda jest prawdziwą specjalistką, robi to od 15 lat.
Wszystko dokładnie opisała w artykule, choć nie było jej łatwo zmieścić się
w regulaminowej liczbie 3600 znaków.
Dołączyła także zdjęcia.
- Wiem, że w Warszawie tak się nie segreguje, więc może przy okazji czegoś
się od nas nauczą – śmieje się laureatka.
– Uważam, że Ustroń ma wyjątkowo
zorganizowany recykling i zupełnie nie rozumiem ludzi, którzy go nie stosują. Mnie
segregowanie weszło w krew. Na początku
trzeba się trochę zastanawiać, co, do czego,
ale potem robi się to automatycznie.
Poszczególne opakowania wykonane
są z metalu, plastiku, szkła, papieru, to
każdy wie. Ale M. Piechowiak opanowała
już wyższą szkołę jazdy. Opakowanie
z jogurtu rozdziela i pudełko wędruje
do plastików, a wieczko do aluminium.
Z puszek zdejmuje papierki, a nawet dzieli
na części zepsute długopisy, bo oprócz
plastikowej obudowy znajduje się w nich
jeszcze metalowa sprężynka.
Specjalistce od segregacji zadaję pytanie, które mnie, jako amatorkę segregacji
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zawsze nurtuje: Gdzie tu ekologia, skoro trzeba zużyć dużo wody i to ciepłej,
żeby te wszystkie odpady wyszorować?
M. Piechowiak odpowiada:
- To nie jest tak, że zjemy jogurt i pędzimy,
żeby specjalnie, pod bieżącą jeszcze, nie
daj Boże wodą, umyć opakowanie. Odkładamy je i przy codziennym zmywaniu,
już po wszystkich naczyniach myjemy pudełka, butelki. Każda pani domu znajdzie
sobie sposób, żeby segregować i wody nie
marnować.
Pani Magda dodaje, że dzięki recyklingowi można zrobić coś dobrego. Przyłączyła się do akcji zbierania plastikowych
zakrętek z tzw. PET-ów. Zbierają je studenci Akademii Rolniczej w Krakowie, bo
podpisali umowę z firmą, która za zakrętki
kupuje wózek inwalidzki dla potrzebującego dziecka. Za wysłanie pełnej koperty
formatu A-3, pani Magda płaci na poczcie
około 2 zł. Za dużą liczbę przekazanych
zakrętek otrzymała dyplom od organizatorów akcji.
Monika Niemiec

*

*

*

Poniżej drukujemy nagrodzony artykuł:
Moja przygoda z segregowaniem śmieci
rozpoczęła się jakieś 15 lat temu. W mieście pojawiły się kolorowe kontenery do
recyklingu, w których ustroniacy – w tym
i ja, umieszczaliśmy odpady. Wyglądało
to tak, że po zgromadzeniu odpowiedniej
ilości papieru, plastikowych butelek, czy
niepotrzebnych słoików - oczywiście
pustych i czystych wywoziliśmy je do
kontenerów.
Minęło kilka lat i władze Ustronia postanowiły akcję rozszerzyć. Mieszkańcy opodatkowali się i każde domostwo otrzymało
worki do segregacji. Mój świat stanął do
góry nogami, a ja rozpoczęłam walkę ze
śmieciami i produkującymi je domownikami. W domu było nas wówczas czworo:
przedszkolak, dwoje dorosłych powoli
ale nieuchronnie zbliżających się do trzydziestki i Dziadek, który mniej więcej tyle
samo odmierzał do setki. Przedszkolak

- ku mojemu zdziwieniu nauczył się dość
szybko chociaż czasami udawał, że nie
wie gdzie dany surowiec trzeba wrzucić.
Starszy Pan również znalazł w tej akcji
pewną zabawę – najpierw zbierał gazety,
listy i papiery na stosie, który rósł tak długo
aż zaczynał się przechylać, potem darł to
wszystko na mniejsze kawałki. Co prawda
czasami wrzucił do kosza pod zlewem
papiery ale, z racji wieku, można mu to
było wybaczyć. Najgorzej było z Młodszym Panem, który stwierdził, że jak chcę
segregować to on nie ma nic przeciwko
temu ale jego do tego mam nie mieszać,
więc ten przyjemny obowiązek wzięłam
na swoje barki.
Po 10 latach segregacji na „własnym
podwórku” akcja trwa nadal i obecnie wygląda tak: w kuchni pod zlewem znajduje
się kubeł, do którego wrzucamy śmieci,
których nie da się umieścić w workach i są
tam przede wszystkim różnego rodzaju „foliaki”. Obok znajdują się dwa mniejsze, do
których po dezynfekcji przeprowadzanej
przy okazji mycia naczyń trafiają tymczasowo plastik, szkło i złom. Tymczasowo
ponieważ po wypełnieniu kubły rozpoczynają swoją wędrówkę do piwnicy. Papiery, tektury lądują w niebieskim worku,
w żółtym – opakowania plastikowe po
napojach i produktach spożywczych, szkło
bezbarwne – stare słoiki, butelki w białym,
a kolorowe w zielonym, natomiast puszki po
konserwach, napojach, sokach oraz puszki
po karmie dla zwierząt - w różowym. Drobny złom aluminiowy odkładam. Dwa razy
do roku wywożę go na tzw. skup złomu,
a z uzyskanych pieniędzy kupuję karmę
dla zwierząt. Dodatkowo, stare gazety, prospekty, katalogi odkładam dla córki, która
zanosi je do szkoły uzyskując w ten sposób
tzw. dodatkowe punkty. Podobnie zresztą
jak zużyte baterie. Odpadki z domowego
stołu wrzucam do termokompostownika.
Tam również składuję od wiosny do jesieni
biotony a więc trawę, liście i gałązki. W ten
sposób uzyskuję bezcenny nawóz, który
wykorzystuję w ogrodzie.
Puszę się jak paw gdy przychodzi czwarta środa miesiąca i we wtorek wieczorem
wynosimy nasze zasoby przed bramę.
I tu muszę pochwalić mojego małżonka,
który z nieziemską cierpliwością wynosi
z piwnicy jeden worek po drugim. Stoją
równiutko w rzędzie i czekają na dalszy
ciąg wydarzeń. Rano przyjeżdżają odbiorcy z Przedsiębiorstwa Komunalnego,
a worki jadą w siną dal… z jednej strony,
łza się w oku kręci, a z drugiej mam nowe
worki do zapełniania. I znów ochoczo
biorę się do pracy i… jestem z siebie
dumna, że prowadzę walkę z tą epidemią
XX wieku.
Piętnaście lat temu mój mikrokosmos
zmienił się nie do poznania odtąd patrzę
na wszystko z punktu widzenia ekologa
– segregatora. Jesteśmy przeciętnymi
producentami odpadów, ale w 75 % udaje
nam się je zrecyklingować. Te procenty to
zasługa moich towarzyszy broni. Segregacja naprawdę nie jest trudna. W cywilizowanym świecie śmieci się segreguje,
u nas robią to tylko zapaleńcy – i ja do nich
należę i dobrze mi z tym!
Magdalena Piechowiak
23 kwietnia 2009 r.

Przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach zapadło
rozstrzygnięcie w sporze z powództwa Nestle przeciwko Mokate.
Przedmiotem roszczeń ze strony Nestle było zaniechanie przez
Mokate używania kilku wersji opakowań jako nadmiernie
zbliżonych wizerunkiem do opakowań Nestle. Orzeczenie Sądu
okazało się korzystne dla polskiej spółki Mokate. Zarówno
firma Mokate jak i wybitni polscy eksperci z zakresu praw
niematerialnych, od początku sporu uważali, że roszczenia
koncernu szwajcarskiego są całkowicie nieuzasadnione
i – jak się wydaje – są próbą pozarynkowych oddziaływań
na konkurenta. Mokate jako jedna z niewielu firm krajów
Europy Środkowej i Wschodniej od wielu lat skutecznie
konkuruje z firmą Nestle zwłaszcza w kategorii kaw zabielanych
a przede wszystkim cappuccino. Polska firma na rynku polskim
legitymuje się około 80% udziałami zaś Nestle nie jest w stanie
przekroczyć 10% (dane Membr 2008).

Wpływowe
kobiety Śląska

Wybrano najbardziej wpływowe panie w województwie
śląskim. Na Gali zorganizowanej przez „Dziennik Zachodni”,
której patronowała Telewizja Silesia, 50 paniom dyplomy wręczał wojewoda Zygmunt Łukaszczyk w towarzystwie marszałka
województwa Bogusława Śmigielskiego. Wśród pań, których
wpływ na życie publiczne w regionie był największy, znalazła
się prezes Teresa Mokrysz. W imieniu nieobecnej – dyplom
i gratulacje odebrała córka, Sylwia Mokrysz. Jej zdjęcie, w gronie
nagrodzonych pań, ukazało się w „Dzienniku Zachodnim” razem
z obszerną relacją z uroczystości, która dzień wcześniej odbyła
się w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca.

PRZEPISY MOKATE
Tort Cappuccino Milano

Składniki:

4 całe jajka, 4 łyżki wody,
3/4 szklanki cukru kryształu,
1/2 szklanki mąki pszennej, 1/2
szklanki mąki ziemniaczanej,
1/2 szklanki kawy Cappuccino
Milano orzechowej, 1 łyżeczka
proszku do pieczenia. Składniki
do masy: 1/2 l śmietany 30%, 2
łyżki zwykłej kawy cappuccino
sypkiej, 1 galaretka cytrynowa,
2 łyżki cukru pudru.

*

*

*

Białka ubić z cukrem. Dodawać żółtka wymieszane z wodą.
Dodać mąkę zmieszaną z kawą
i proszkiem do pieczenia. Delikat-

nie wymieszać, podzielić na pół
i wlać do dwóch foremek. Piec
w temperaturze 180-200 stopni C
przez ok. 20-30 min. Po upieczeniu oba placki przekroić. Masa:
galaretkę rozpuścić w 1/2 szklanki
gorącej wody. Śmietanę ubić,
dodając cukier, kawę cappuccino i tężejącą galaretkę. Placki
nasączyć roztworem z kawy cappuccino, rozpuszczonej w wodzie
z dodatkiem spirytusu. Szybko
przekładać placki masą.
(Opracowano na podstawie
„Przewodnika po świecie kawy”
wydanego staraniem wydwnictwa Pascal i firmy Mokate)
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mokate w Pałacu
Prezydenckim
Mokate jako jedyna firma branży herbaciano-kawowej
miała swoje stoisko degustacyjne podczas Gali AgroLigi
2008 w Pałacu Prezydenckim z udziałem Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marka Sawickiego. Serwowane w przepięknej sali, zwanej
Zimowym Ogrodem, napoje cieszyły się dużym wzięciem
uczestników tej wyjątkowej uroczystości. Delektowano się
zwłaszcza naszymi herbatami owocowymi z serii Grzańców
i Kompocikami Babci Jagody oraz cappuccino. Gościliśmy
też w naszym stoisku firmowym Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

HISTORIA MOKATE
Rok 1990

Kazimierz Mokrysz wnuk
pierwszego właściciela, przekazuje firmę małżonce. Teresa
Mokrysz zmienia nazwę na
MOKATE (czyli MOkryszKAzimierz-TEresa). Zmienia
też profil firmy, która produkuje teraz śmietankę do kawy.
Wszystko to dzieje się już
w Ustroniu.

Rok 1992

Na rynek wkracza nowy
produkt MOKATE Cappuccino. Nie bez problemów, dla konsumentów to
zupełna nowość. Przełom
przynosi dopiero jesienna kampania telewizyjna
z instruktażowym filmem:
jak przyrządzać cappuccino.
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Galeria Ustrońskiej to prezentacja przede wszystkim fotograﬁi, wykonanych przez naszych czytelników i współpracowników. Galerię będziemy chcieli publikować raz na miesiąc. Oczywiście w dzisiejszym świecie trudno ograniczyć
się tylko do fotograﬁi, więc będą też prezentowane prace
plastyczne, a być może ciekawa graﬁka komputerowa.
Dziś, gdy prawie wszyscy robią zdjęcia, atrakcyjność tej
strony jest chyba murowana, bowiem dobrych zdjęć wszyscy mamy aż nadto. Dlatego od razu musimy się zastrzec,
że zapewne będziemy musieli wybierać poszczególnych
autorów spośród kilku ofert.
Osoby zainteresowane publikacją w Galerii Ustrońskiej
prosimy o wcześniejszy kontakt z naszą redakcją.

Tomasz Targowski urodził się w 1963 roku w Sosnowcu.
Studiował na Uniwersytecie Śląskim Filia w Cieszynie, dyplom
u Jerzego Wrońskiego zrobił w 1994 roku. Wystawy indywidualne: 1993 r. – Galeria Zderzak, Kraków; 1993 r. – Galeria
Uniwersytecka BWA, Cieszyn; 1995 r. – „Inskrypcje”, Galeria
„Miejsce” w Cieszynie; 1995 – „Puste/pełne. Gołębniki głębi”,
Galeria Kronika, Bytom (razem z Katarzyną Raczyńską); 1997
– „Obiekty” – Galeria BWA Bielsko-Biała. Brał też udział w wystawach zbiorowych m.in. w Cieszynie, Bielsku-Białej, Bytomiu,
Krakowie. T. Targowski jest nauczycielem plastyki w Gimnazjum
Nr 2 w Ustroniu. Mieszka w Puńcowie z żoną i dwoma synami.
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Projekt uzdrowiskowej pijalni wód.

siła płynie z unii

W świątecznym wydaniu GU pisaliśmy
o budowie pijalni wód i inhalatorni na
Zawodziu. Inwestycja będzie realizowana
z udziałem pieniędzy z Unii Europejskiej
w ramach projektu „Rozwój współpracy
między dwoma największymi miastami
uzdrowiskowymi Euroregionu TS/ŚC:
Karwiną i Ustroniem w zakresie kultury i
turystyki”. Projekt złożyły wspólnie dwa
miasta Ustroń i Karwina, co było konieczne,
żeby móc skorzystać ze środków Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita
Polska 2007-2013. Wśród ustrońskich
piramid powstanie park zdrojowy, pijalnia
wód, fontanna zasilana wodą solankową
wraz z otwartym inhalatorium wokół niej,
ścieżki spacerowe, ścieżki zdrowia i edukacyjno-przyrodnicze. Zagospodarowane
będą tereny zielone i wykonane elementy
małej architektury. Z Unii Europejskiej
otrzymamy na ten cel 3.757.277 zł, miasto
dołoży 824.723 zł. Prace ruszą w sierpniu
tego roku. Prezentujemy projekt pijalni
wód i inhalatorium.
W sumie na inwestycje z wykorzystaniem środków unijnych wydamy prawie 18
milionów zł. Żeby je mieć, w większości
wypadków musimy zapewnić wkład własny. Wyniesie on 7.140.046,36 zł. Poniżej wymieniamy wszystkie realizowane
w tym roku programy z udziałem pieniędzy z UE, zamieszczone w Informatorze
Budżetowym Miasta Ustronia na rok 2009.
Niektóre są w trakcie realizacji, inne dopiero się rozpoczną.
Najbardziej kosztowna jest modernizacja amfiteatru za 6.302.530 zł, w tym
z UE: 3.414.180 zł, z budżetu miasta:
2.888.350 zł. Prace już się rozpoczęły, na
razie dotyczą parku, później m.in. przebudowana będzie widownia i budynki przy
scenie. Zakończenie prac planuje się na
maj 2010 roku.
Również ponad 6 milionów złotych
kosztować będzie budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1, dokładnie 6.200.000, w tym z UE: 5.270.000 zł,
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z budżetu miasta: 930.000 zł. Budowa
ruszy w tym roku.
2.976.521 zł to koszt modernizacji
ośrodka zdrowia przy ul. Mickiewicza. Z
Unii otrzymamy 1.441.580 zł, z budżetu
miasta dołożymy: 1.441.941 zł.
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 będzie kosztować 1.570.000 zł,
w tym z UE: 1.054.000, z budżetu miasta:
524.000 zł.
Rewitalizacja Miejskiego Domu
Kultury „Prażakówka” kosztować będzie724.952,69 zł, w tym z UE: 423.952,33
zł, z budżetu miasta: 301.000,36 zł.
„Siła płynie z gór” to zakrojona na
szeroką skalę kampania promocyjna Beskidzkiej Piątki, w tym Ustronia. Na ten
cel wydanych zostanie 600.000 zł, z UE:
510.000, z budżetu miasta: 90.000 zł. Spoty reklamowe ukażą się w ogólnopolskiej
telewizji, z wizytą pod Czantorię przyjadą

ekipy programów śniadaniowych, wydane
zostaną foldery oraz przeprowadzona internetowa akcja informacyjna o miastach
Beksidzkiej Piątki.
Pod hasłem „Internet dla mieszkańców”
zainstalowane zostaną łącza internetowe,
z których będzie można korzystać na terenie miasta. Koszt projektu: 288.267 zł,
w tym z UE: 245.000 zł, z budżetu miasta:
43.267 zł.
Remont Muzeum Ustrońskiego przy ul.
Hutniczej kosztować będzie 250.000 zł,
w tym z UE: 174.033 zł, z budżetu miasta:
75.967 zł.
„Nowe możliwości dla twojej przyszłości” to nazwa projektu realizowanego
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
z funduszu „Kapitał Ludzki”. Ma pomóc
osobom pozostającym na marginesie życia społecznego, powrót do pracy, awans
poprzez szkolenia i kursy. Projekt pozwala
wykorzystać 148.800 zł, w tym z UE:
126.480 zł, z budżetu miasta: 22.320 zł.
Na projekt: „MTB Beskidy – utworzenie
i promocja transgranicznych tras kolarstwa
górskiego” przeznaczone jest 82.655 zł,
w tym z UE: 70.257, z budżetu miasta:
12.398 zł. W ramach projektu wyznaczone zostaną trasy do uprawiania kolarstwa
górskiego na terenie Ustronia oraz innych
beskidzkich gmin. Pieniądze pochodzą
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu
Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko.
Wytyczanie tras odbywać się będzie latem,
koordynatorem jest Andrzej Nowiński.
Projekt „Nowoczesna i powszechna
oświata” jest całkowicie finansowany
z pieniędzy unijnych. Będą go realizować
wspólnie Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum Nr 1, które otrzymają 374.110 zł na
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
Nie potrzeba również wkładu własnego
do programu „Nasze miejsce w Europie”.
Gimnazjum Nr 1 otrzyma 24.000 euro,
które przeznaczy na kontakty i wymianę
międzynarodową młodzieży.
Monika Niemiec

Projekt inhalatorium, które powstanie na Zawodziu.
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Strona z rękopisu „Optyki” z miniaturą przedstawiającą Witelona.
Manuskrypt z końca XIII w.

nieznany witelon

Pochodzący z Ustronia profesor Ryszard Demel, światowej
sławy artysta ma iście renesansowe zainteresowania. Najbardziej znany jako twórca witraży, jest też działaczem polonijnym
i badaczem śladów Polaków w Padwie, gdzie od kilkudziesięciu
lat mieszka. Jako wykładowca związany z uniwersytetem padewskim stara się rozpowszechniać wiedzę o tym, ilu jego rodaków
studiowało i pracowało na tej najstarszej uczelni w nowożytnej
Europie. Obecnie bada życie i twórczość Erazma Ciołka, znanego
jako Witelon. Trudno się dziwić, gdyż Witelon był prekursorem
badań nad zjawiskami optycznymi i światłem, a Ryszard Demel
wykorzystuje światło w swojej sztuce. Do naszej redakcji przysłał
swój artykuł, który ukazał się w czasopiśmie „Polonia Włoska”
(Nr 4 (49)/2008/2009). Przedstawiamy jego streszczenie, bo
traktuje o bardzo ciekawym człowieku. Przy okazji pomożemy
panu profesorowi propagować wiedzę o naszym wybitnym
rodaku. Warto jeszcze dodać, że tajemnicza postać Witelona
stała się źródłem rozmaitych legend, plotek oraz inspiracji literackich. Łódzki prozaik Witold Jabłoński napisał cykl powieści
pt.: Gwiazda Wenus, gwiazda Lucyfer, którego bohaterem jest
ten właśnie uczony.
Erazm Witelo (Witelon) pierwszy polski filozof i jeden
z najwybitniejszych uczonych europejskiego Średniowiecza – to
postać ciekawa, choć praktycznie dziś nieznana. Na temat jego
życia nie ma dokładnych informacji. Dowiadujemy się o nim
głównie z jego własnych dzieł oraz z drobnych wzmianek pojawiających się w różnych XIII-wiecznych dokumentach. Napisał
wiele traktatów po łacinie, ale tylko dwa przetrwały do naszych
czasów – „O podstawowej przyczynie żalu za grzechy u ludzi
i o naturze demonów” oraz „Perspectivorum libri decem” przetłumaczone na język polski jako „Perspektywa” lub „Optyka”. Ta
ostatnia praca, najobszerniejsza jak na owe czasy encyklopedia
optyki geometrycznej, cieszyła się wielkim uznaniem w Europie
aż do XVII wieku.
Witelo urodził się około 1230 r. w Borku koło Wrocławia. Zmarł
najprawdopodobniej w Legnicy około 1314 r. Uczył się najpierw
w Legnicy, potem studiował na paryskiej Sorbonie, następnie wrócił
do Legnicy, otrzymał święcenia kapłańskie. W 1262 roku Witelo
jako wychowawca i nauczyciel najmłodszego z synów Henryka
II Pobożnego, późniejszego arcybiskupa Salzburga, wyjechał ze
swoim podopiecznym do Padwy. Na tamtejszym uniwersytecie
studiował prawo kanoniczne i wygłaszał wykłady z astronomii
i geometrii. To właśnie podczas pobytu w Padwie zainteresował
się optyką. W trakcie wycieczki do pobliskiej groty zaobserwował,
a następnie opisał pewne zjawiska dotyczące światła słonecznego.
W 1268 r. arcybiskup Wrocławia wysław go do Viterbo na
dwór papieża Klemensa IV. W
Viterbo miał okazję uczestniczyć w pracach Studium Curiae, najważniejszego ośrodka
naukowego owych czasów.
Tam poznał wielu wybitnych
uczonych m.in. św. Tomasza
z Akwinu, św. Bonawenturę,
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św. Alberta Wielkiego, Dunsa Szkota, Henryka Bate z Malines
i Aleksandra z Halles. Ale największy wpływ na prace badawcze
i dalszy rozwój polskiego uczonego wywarła przyjaźń z dominikaninem Wilhelmem z Moerbecke, spowiednikiem papieża
i tłumaczem dzieł greckich.
Podczas pobytu w Viterbo Witelonowi udało się wyjaśnić
zjawisko tęczy, którą obserwował nad źródłami termalnymi.
Swoje dzieło dotyczące światła i optyki geometrycznej ukończył w latach 1270-1273. Zawarł w nim całą ówczesną wiedzę
o matematyce, optyce, astronomii, wzbogacając o własne obserwacje, doświadczenia i tablice geometryczne. Skonstruował
niektóre przyrządy optyczne. Jako filozof widział powiązanie
między światłem, a życiem duchowym człowieka. Dzięki jego
rozważaniom filozoficznym po raz pierwszy uczeni polscy
mogli zaznajomić się z awerroizmem, teorią dwóch sposobów
poznawania: przez rozum i przez wiarę.
Traktaty Witela były unikatem w łacińskiej literaturze średniowiecza. Zawierały nawet rozważania psychologiczne, wprowadzając pojęcia podświadomości i skojarzeń. Stąd uważa się go
za prekursora nowożytnej psychologii. Traktat o optyce uchodził
za podstawowy podręcznik z tej dziedziny. Korzystał z niego
Leonardo da Vinci, Mikołaj Kopernik, Johanes Kepler. 		
					
Monika Niemiec

Strona tytułowa jednego z wydań Vitellonis Thuringopoloni opticae
libri decem.
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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
Czytelnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 12.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00.
Wypożyczalnia: 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.
„Zbiory Marii Skalickiej” OddziaŁ Muzeum USTROŃSKIEGO
ul. 3 Maja 68, tel. 033 858-78-44,
e-mail: ustron@skalickamuzeum.pl, www.skalickamuzeum.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”

„Cieszyńskie niebo”- wystawa plakatu teatralnego, filmowego i regionalnego Władysława Szpyrca
- wystawa czynna: 1.04 - 15.05
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 pn do pt 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 w prażakówce
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 8.00-18.00
biura Stowarzyszenia:
poniedzia³ek 8.00-10.00, sroda 8.00-10.00
- Centrum Wolontariatu:
środa 15.00- 18.00
- Psychoterapeuta:
poniedzia³ek 14.00-18.00
Oddziały osrodka przy:
SP1 poniedziałek 12-15; SP2 czwartek 13-16; SP3 środa 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 środa12.30-15.00.
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W HERMANICACH
• poniedziałek (16 - 18) - zajęcia sportowe oraz komputerowe
• wtorek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz co dwa tygodnie zajęcia komputerowe
• środa (16 - 18) - zajęcia plastyczne
W drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach 19 - 20 konsultacje z psychologiem.
• czwartek (16 - 18) - dzień nauki, III czwartki miesiąca zajęcia psychoedukacyjne
• piątek (16.30 - 18.30) - program regionalny oraz gry i zabawy
W drugi i czwarty piątek miesiąca w trakcie zajęć istnieje możliwość konsultacji z logopedą oraz zajęcia
logopedyczne dla chętnych
• sobota (9 - 12) - gry i zabawy, zajęcia teatralne oraz bajki
Od poniedziałku do piątku istnieje możliwość odrobienia lekcji oraz otrzymania pomocy w nauce.
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.
Aerobik - poniedziałek i czwartek - 18.00 - 19.00 oraz 19.00 - 20.00; środa i piątek - 19.00 - 20.00.

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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Ludeczkowie złoci

Wiosenna pielęgnacja.

       

        Fot. W. Suchta

Co sie to robi na tym świecie? Dyć już isto ponad trzi
tydnie nie padało! A tu wiosna, wszystko sie budzi do życio,
a przeca żyć nielza bez wody! Jo jyno chodzym do zogródki
rano a wieczór z giskanóm i podlywóm. Ale co gichnym
wodóm pod przisade, abo wiosynne kwiotki, to tak jyno
zasyczy i ani bardzo śladu nie widać po tej wodzie. Jo na
szczyńści wody nie muszym przesadnie szanować, bo mómy
jeszcze studnie, tóż chłop mi dycki napómpuje do rozmaitych buciorów, a jak mu sie chce, to aji mi to powynosi
na grzóndki, ale co to je za robota? Ledwo podlejymy,
a zaroziutko zaś by trzeja loć. Taki suchej wiosny już downo
nie było! Jo aji na kierchów chodzym kwiotki podlywać,
boch tam na rodzinnych grobach przed Wielkanocóm bratki
posadziła.
Jedny świynta już za nami, a drugi przed nami. Świynta majowe to trzi dni laby, tóż isto moc ludzi prziżynie
do Ustrónio. My też sie spodziywómy lufciorzy i jednóm
izbeczke już przirychtowałach przed Wielkanocóm, a takóm
niełogrzywanóm dlo młodzioków dziepro kapke poukludzóm. Dycki przijyźdżajóm chłapcy łod moji przocielki,
a jo jim potym śniodania robiym, tóż muszym se kapke wajec prziszporować, bo łoni by wajecznice jedli każdy dziyń,
a na łobiod kapuśniónke.
Ni mogym sie już doczakać aż tyn torg przeniesóm na stare, ale łodnowióne miejsce. To doista bydzie teraz szumne.
Poszłach tam roz kole „Wrzosu”, ale zaroziutko było widać,
że to prowizorka, nó i sklepikorzy też mało przijyżdżo. Isto
tam ni ma żodnego interesu. A jo by se rada kupiła łoto pół
dómowego kurczoka na polywke, abo sztwiertke masła. Ponikiedy se rada tak pomaszkiecym. Nó, ale muszym jeszcze
kapke poczakać, a możne na ty świynta majowe łodewróm
to targowisko?
Jewka

Urząd Miasta Ustroń informuje,

że w dniu 14 kwietnia 2009r. na tablicy ogłoszeń
został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu na
okres do trzech lat niezabudowanych i zabudowanych obiektami nie związanymi trwale z gruntem
a stanowiących własność osób prawnych, fizycznych
i jednostek nie posiadających osobowości prawnej.
POZIOMO: 1) pożyczka do oddania, 4) srebrzystobiały
metal, 6) bieg sprawy, 8) polska ciężarówka, 9) gruby kij,
10) kwiczy w chlewie, 11) ma symbol Sc, 12) zarośla,
13) rywalka prawicy, 14) kochanka Nerona, 15) główna
siedziba firmy, 16) sposób zwoływania wojów, 17) ruiny,
18) piwo Anglika, 19) sztuka G. Zapolskiej, 20) imię żeńskie.

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

PIONOWO: 1) życzenia z piosenką, 2) pamiątka zetknięcia
ze żmiją, 3) skrzydlata ekipa, 4) spisuje dzieje, 5) nasz Bałtyk,
6) idzie po śladach, 7) rosyjska piękność, 11) papugoryba
z tropików, 13) ostra potrawa, 14) morskie żyjątka.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 4 maja.

Rozwiązanie Krzyżówki Wielkanocnej

wesołego alleluja

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje: Bożena Chmiel, ul.
Porzeczkowa 16, Irena Wawrzyk, ul. Drozdów 28. Zapraszamy do redakcji.
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Wiosna pod względem fenologicznym już w pełni. Od kilku
tygodni nasz wzrok przyciągają pięknie kwitnące rośliny leśnego runa. Jest chyba w nich coś niezwykle dla nas urokliwego
i pociągającego, bowiem wiele z tych gatunków jest powszechnie
znanych i rozpoznawanych. Są wśród nich gatunki bardzo przez
nas cenione i często sadzone w przydomowych ogródkach, żeby
wspomnieć choćby o najpopularniejszych śnieżyczkach przebiśniegach, kluczykach, czyli pierwiosnkach, przylaszczkach lub
o wawrzynkach wilczełyko. Tak się akurat składa, że są to wszystko gatunki objęte ochroną prawną, a jednym z powodów ochrony
jest właśnie nasze pożądanie, aby rośliny te zdobiły ogrody
i skwery. Dawniej ten głód upiększania swego otoczenia był zaspakajany w sposób najprostszy z możliwych – kto chciał mieć
przed domem pięknie kwitnący krzew wawrzynka bądź „dywanik” z przebiśniegów, ten
brał łopatę lub kopoczke
i szedł do lasu. Wystarczyła chwilka niezbyt intensywnej pracy fizycznej i już kwitnący „przedmiot pożądania” stawał
się czyjąś własnością,
a w lesie pozostawało
po nim tylko wspomnienie, zmaterializowane
w formie dziury w ziemi.
Dziś chyba – mam przynajmniej taką nadzieję
– nie jest to powszechnie
spotykana praktyka, ale
i tak te wczesnowiosenne
rośliny nadal zasługują
na ochronę, choćby tylko ze względów czysto
estetycznych.
Oprócz wspomnianych
powyżej gatunków, wiosną kwitnie jeszcze całkiem spora grupka roślin,
które także są dobrze
wszystkim znane. Ich nie
chroni już prawo, a chyba
jedynie człowieczy zdrowy rozsądek, a przede
wszystkim ogromna
liczebność. Można by
wręcz rzec pogardliwie,
że są to gatunki pospolite (pospoliciaki, jak mawiają niektórzy przyrodnicy), rosnące z reguły
w bardzo licznych grupach, tworzące miejscami gęste i rozległe kobierce. Do tej grupy
gatunków zaliczyłbym przede wszystkim zawilce gajowe. Powszechność i masowość występowania nie oznaczają jednak, że
zawilce gajowe nie zasługują na odrobinę naszego zainteresowania,
a w konsekwencji na szacunek dla ich piękna i ochronę.
Zawilec gajowy, dawniej nazywany także niestrętkiem, to
roślina charakterystyczna dla lasów liściastych, które wczesną
wiosną przyozdabia zwartymi, biało-zielonymi łanami. Zawilce
pojawiają się już w marcu, kiedy dno lasu jest jeszcze szare
i bure, nieciekawe. Wówczas to z podziemnego „czołgającego”
się brunatnoczerwonego kłącza z licznymi nitkowatymi korzonkami, wyrasta niezbyt wysoka (około 20-30 cm), naga i nierozgałęziona łodyga. Kłącze to nic innego, jak roślinna spiżarnia,
w której nagromadzone substancje odżywcze muszą wystarczyć
w okresie kiełkowania, aż do pełnego rozwoju liści. Na pierwszy
rzut oka zawilec gajowy to roślinka nadzwyczaj skromna i uboga
w liście i kwiaty. Liści ma ledwie cztery – jeden liść odziomkowy
na długim ogonku wyrasta z kłącza i maksymalnie trzy liście
łodygowe, osadzone w okółku blisko szczytu łodygi. Aby opisać
kształt liści, trzeba użyć słów nieco dziwnie brzmiących dla laika.
Liście zawilców są bowiem dłoniastodzielne lub dłoniastosieczne, czyli podzielone na 3-5 odcinków, a każdy z odcinków liścia
jest w dodatku podwójnie lub potrójnie wcięty, z piłkowanym

brzegiem. Na zielonym tle liści, na szczycie łodyżki, rozwijają
się pojedyncze kwiaty. Nie są one zbyt duże, ani jakoś specjalnie
barwne – na tle 6-8 białych płatków, jedynym kolorystycznym
akcentem jest kępka licznych żółtych pręcików. Dopiero, gdy się
im przyjrzymy z bliska, okazuje się, że płatki na wewnętrznej
stronie mają delikatne, różowawe smużki, a na zewnątrz ich biel
ma różowawy lub fioletowawy odcień.
Kwiaty zawilców gajowych pojawiają się w marcu, ich
optimum kwitnienia przypada na kwiecień, a maj oznacza już
powolne więdnięcie i zawiązywanie owoców. Mimo swego
niezbyt atrakcyjnego wyglądu, zawilce przyciągają nasz wzrok,
bowiem są doskonale widoczne w bezlistnych jeszcze lasach,
a i początkowo rośliny te nie mają zbyt wielkiej, kwitnącej lub
zieleniącej się konkurencji. Kwiaty przyciągają nasz wzrok, ale co
dla nich zdecydowanie
ważniejsze, także rzesze
wygłodzonych owadów
– przede wszystkim
pszczół i trzmieli. Nie
oferują im nektaru, gdyż
kwiaty zawilca nie mają
miodników. Nagrodą dla
pracowitych owadów są
natomiast ogromne ilości wytwarzanego pyłku. Owocem zawilców
są szorstko owłosione
niełupki, czyli drobne
orzeszki, z wygiętym
dzióbkiem, zabrane
w zwisający owocostan.
Zawilec gajowy to
roślina półkuli północnej. Występuje w lasach
zrzucających liście na
zimę, spotkać go więc
możemy w całej Europie, ale bez północnych
i południowych krańców,
w północnej i wschodniej Azji po Japonię
i Kamczatkę, w Ameryce Północnej od Alaski
po Kalifornię. W naszym kraju to roślina pospolita od niżu po góry,
w które jednak za wysoko się „nie zapuszcza”.
Preferuje lasy o świeżej
i wilgotnej, a nawet
wręcz podmokłej glebie.
Rośnie również w zaroślach, chętnie towarzyszy zadrzewieniom
rosnącym wzdłuż potoków i strumieni.
Zawilec gajowy należy do dużej rodziny jaskrowatych. Rośliny wszystkich gatunków z tej rodziny zawierają trujący glikozy
– ranunkulinę, o gorzkim i piekącym smaku. Dodatkowo zawilec
gajowy zawiera także trujące i drażniące alkaloidy zwane anemoniną i protoanemoniną. Spożywanie zawilców „na surowo”
– gdyby komuś wpadł do głowy pomysł zjedzenia liści czy nasion – jest wręcz niebezpieczne dla zdrowia. Także ich zrywanie
może wywołać pęcherze i zaczerwienienia wrażliwej skóry. Tak
zwana medycyna ludowa stosowała świeże ziele zawilców do
wyrobu medykamentów polepszających ukrwienia narządów
wewnętrznych. Nalewka sporządzana na zawilcach można nacierać bolące stawy. O trujących i leczniczych właściwościach
zawilców wspominają już starożytne teksty medyczne, autorstwa
między innymi Hipokratesa.
Bliskim krewnym zawilca gajowego jest zawilec żółty, który
zgodnie ze swą nazwą ma żółte kwiaty. Oba gatunki często tworzą
mieszańce. Rodzajowa nazwa zawilców - Anemone - pochodzi od
greckiego słowa anemos, czyli wiatr. Gdy nawet lekki wietrzyk
zawieje, „zawieszone” na długich szypułkach kwiaty zawilców
kołyszą się, a płatki łatwo odpadają.
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda

Zawilec
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Śmieciowe umowy

Od początku kwietnia strażnicy miejscy systematycznie kontrolują, czy właściciele prywatnych domów i właściciele firm
wywożą śmieci. Sprawdzają podpisanie umowy z firmą zajmującą
się oczyszczaniem, która ma pozwolenie na działanie na terenie
Ustronia oraz rachunki za korzystanie z usług tej firmy. Większość
umów w Ustroniu podpisana jest z miejskim Przedsiębiorstwem
Komunalnym, ale wybór należy do nas. Ważne, żeby śmieci trafiały na wysypiska a nie do lasu. Dlatego strażnicy sprawdzają
osoby, które rezygnują z usług Przedsiębiorstwa Komunalnego.
Czesto zdarza się, że nie podpisali umowy z żadną firmą, a to
znaczy, że nikt nie wywozi śmieci z posesji. Bywa też, że umowa jest podpisana, to nic nie kosztuje, ale odpady ani razu nie
zostały wywiezione. Funkcjonariusze SM najpierw sprawdzają,
a gdy nie zostały dopełnione obowiązki, mówią, co trzeba zrobić
i przyjeżdżają drugi raz, żeby sprawdzić, czy wszystko jest już
w porządku. Oporni karani są mandatami.
(mn)
Rywale nie przejmowali się atakami Kuźni.

        Fot. W. Suchta

cenny punkt
Kuźnia Ustroń - Cukrownik Chybie 0:1 (1:1)

Nie był to porywający mecz
o mistrzostwo ligi okręgowej.
Obie drużyny w całym meczu
nie stworzyły zbyt wielu sytuacji podbramkowych. Pogoda
bardzo ładna, troszkę jednak
mógł przeszkadzać piłkarzom
wiatr. Zresztą obie drużyny
niezbyt przejmowały się pogodą i wiatrem biegając zwartą kupą za piłką. Praktycznie
nie grano skrzydłami. Mimo
wszystko Kuźnia mogła prowadzić, gdy to po zagraniu
ręką sędzia podyktował rzut
karny przeciw Cukrownikowi.
Wykonawca Krystian Romejko
strzelił mocno, ale w słupek.
Później boisko musiał opuścić
kontuzjowany Tomasz Czyż.
W 41 min. piłkarze z Chybia z pomocą obrony Kuźni
wypracowują sytuację sam na
sam z bramkarzem i ją wykorzystują. W drugiej połowie
niewiele się zmienia. W jednej
z nielicznych dobrych akcji
Łukasz Kisiała, wbrew temu
co grają wszyscy na boisku,
przechodzi skrzydłem i celnie podaje na piąty metr do
Michała Czyża, a ten pewnie
strzela wyrównującą bramkę
w 58 min. Później Kuźnia nieco przyciska, ale jej akcje kończą się przed polem karnym.
Piłkarze, zgodnie z regułą tego
meczu, podają zawsze piłkę
w największy gąszcz, a nie
do kolegi stojącego samotnie
w dogodnej pozycji.
Kuźnia wystąpiła w składzie:
P. Macura, M. Pszczółka (od 57
min. R. Haratyk), R. Podżorski,
S. Wojciechowski, S. Bujok, K.
Romejko, Ł. Kisiała, M. Czyż,
T. Czyż (od 37 min. T. Graczyk), D. Madzia, M. Nawrat
(od 72 min. M. Piecha).

Po meczu powiedzieli:
Trener Cukrownika Roman
Klasa: - Obie drużyny są nieźle zaawansowane technicznie
i gdyby nie wiatr, ten mecz
byłby inny. Widowisko przeciętne, poziom wręcz słaby.
Dużo walki, ale zawody słabe,
a oba zespoły zasłużyły na remis. Wynik adekwatny do tego,
co się działo na boisku.
Trener Kuźni Krzysztof
Sornat: - Trzeba się cieszyć
z jednego punktu. Apetyty były
większe, niemniej nie umiemy się przełamać. W końcówce trzy sytuacje bramkowe.
A w pierwszej połowie jedna
kontra Chybia kończy się bramką. Do tego nie wykorzystany
rzut karny, a mógł ustawić mecz.
Ale jak się karnych nie strzela,
to potem jest horror. Drużyna
trochę rozbita, bo nie ma czterech zawodników z pierwszego
składu. Dostali szansę dublerzy
i jedni to wykorzystali, inni
nie.
Wojsław Suchta
1 MRKS Czechowice
45 40:19
2 TS Podbeskidzie II BB 39 37:17
3 TS Czarni-Góral Żywiec 35 37:13
4 KS Wisła Ustronianka 30 30:17
5 LKS Błyskawica Drogomyśl 30 37:28
6 GKS Morcinek Kaczyce 29 29:28
7 RKS Cukrownik Chybie 28 23:31
8 LKS Drzewiarz Jasienica 26 22:19
9 LKS Radziechowy
22 26:35
10 LKS Pasjonat Dankowice 21 29:36
11 LKS Zapora Wapienica 20 36:45
12 LKS Sokół Zabrzeg
19 30:37
13 KS Spójnia Landek
18 23:29
14	KS Kuźnia Ustroń
16 22:33
15 TS Mieszko-Piast Cieszyn 15 25:45
16 LKS Świt Cięcina
14 21:35
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DOCENIONE
UZDROWISKO
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wyznacznikiem wysiłku całej załogi Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A. włożonego w roku 2008 w tworzenie
wizerunku uzdrowiska przyjaznego kuracjuszom – w tym
podjęcie działań mających na celu zarówno podniesienie
poziomu medycznego, jak i kultury organizacyjnej Spółki
– jest uznanie opiniotwórczych środowisk medycznych
i biznesowych, co przełożyło się na przyznanie w ostatnim
czasie szeregu prestiżowych nagród i wyróżnień, z których
najważniejsze stanowią:
• I Nagroda w konkursie „PERŁY MEDYCYNY 2008”
– Warszawa 2008 r.,
• Laur „EUROPRODUKT” – Warszawa 2008 (patronat
m.in. Ministerstwa Gospodarki),
• Laur „QUALITY INTERNATIONAL” – Jakość
Roku 2008 – Warszawa 2008 r. (patronat m.in. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Klubu Polskiego
Forum ISO 9000),
• Laur „JAKOŚĆ ROKU” – Warszawa 2008 r. (patronat
„Gazety Prawnej”),
• Tytuł i wyróżnienie w konkursie „LIDER DOBREJ
MARKI” – Tychy 2008 r.
Uzyskanie wyżej wymienionych nagród i wyróżnień jest
wyraźnym sygnałem i dowodem prawidłowości polityki
prowadzonej przez Spółkę oraz osiągnięcia i utrzymywania
bardzo wysokiego poziomu usług, co tym samym stanowi
wyznacznik działań na przyszłość.
Dla podkreślenia wagi i prestiżu tych wyróżnień należy
przedstawić fakt, iż prawdziwy deszcz w/w laurów P.U.
„Ustroń” S.A. uzyskało jako jedyne wśród wszystkich polskich spółek uzdrowiskowych.

Zarząd
Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A.

Gazeta Ustrońska 17

www.ustron.pl

SPORT		

godz. 16.00 Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń
- LKS Pasjonat Dankowice - stadion Kuźni.
28.4
godz. 11.00 		Miejskie Zawody Latawcowe, Stadion KS
									 „Kuźnia” Ustroń.
25.4

KINO

Do wyznaczania właściwego kierunku ...

Promocja okien PCV f.h. „Besta”
Ustroń, ul. Skoczowska 47e.
Tel. 033-854-53-98.
KOMANDOR - Ustroń, ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny
pomiar. Tel. 728-340-518, 33-85422-57. www.komandor-ustron.pl.
Węgiel Eko-groszek, pakowany,
transport. Drewno opałowe 1m3
- 50zł, transport. 0518-201-189.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny, itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Klocki Lego. 607-912-559.

23-24.4
25-26.4
27-28.4
29-30.4

-	Centrum
- Venus
-	Na Zawodziu
-	Elba

Fot. W. Suchta

Kupię antyki, starocie, itp.
790-467-020.

17-23.4 godz. 17.20 OPOWIEŚCI NA DOBRANOC, kino
									 familijne w polskiej wersji językowej, b/o,
										USA.
17-23.4 godz. 19.00 KOCHAJ I TAŃCZ, muzyczno - taneczny,
									 12 lat, Polska.
24-30.4 godz.19.00 POPIEŁUSZKO. Wolność jest w nas.
										biograficzno - historyczny, 12 lat, Polska.

Pokój do wynajęcia.
033-854-71-37.
PIT-y za 2008r. rozliczamy. Agencja Pocztowa, Ustroń - Poniwiec,
ul. Bażantów 4, tel. 507-385375.
Tanio sprzedam nową wannę akrylową z obudową o wym. 150cm x
75cm. tel. 0509-781-622.
DJ. Obsługa imprez, wesel.
0602-704-384.
Dywanoczyszczenie,
(33) 854-38-39, 0602-704-384.

ul. Daszyńskiego 8
ul. Grażyńskiego 2
ul. Sanatoryjna 7
ul. Cieszyńska 2

tel. 854-57-76
tel. 858-71-31
tel. 854-46-58
tel. 854-21-02

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

dziesięć lat temu
Z rozmowy z księdzem Antonim Sapotą, przeprowadzonej
z okazji 20-lecia posługi kapłańskiej: Do seminarium nie szedłem
zaraz po maturze, choć myślałem o tym od najmłodszych lat. Tak
jak każdy młody człowiek miałem wiele myśli, wiele pragnień,
wszystko przechodziło ewolucję. Zawsze, co dzisiaj odkrywam,
byłem człowiekiem praktycznym, więc chodziłem do szkół pozwalających rozwijać mi tę cechę charakteru. Nigdy jednak nie
miałem zdolności manualnych i chyba dlatego nie mogłem być
robotnikiem, a konkretna decyzja o wstąpieniu do seminarium
powstała, gdy pracowałem już na kopalni. Wtedy uzyskałem
pewność, że to tak ma być i do dnia dzisiejszego nie mam żadnych
wątpliwości.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Fragment wywiadu z burmistrzem Neukirchen-Vluyn oraz szefem Stadtepartnerschaftsverein z okazji nadania nazwy Ustrońska
jednej z ulic w NV:
- Co będzie się znajdować przy tej ulicy?
- Przy ul. Ustrońskiej powstanie bardzo ładne osiedle mieszkaniowe.
- Ile kosztuje tu m2 parceli budowlanej?
- 300 DM.
- A gdyby jakiś ustroniak chciał tu kupić działkę budowlaną, czy
będzie miał jakieś preferencje.
- Niestety nie przewidziano takich usług.
W piątek, 9 kwietnia odbył się w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa wernisaż wystawy malarstwa Iwony Konarzewskiej. […] Do
Ustronia artystka przyjechała wraz z jednym z synów, którego
zapytaliśmy, jak pracuje mama. – Lubi malować w samotności
i najbardziej portrety, o czym świadczą prace tu zgromadzone.
Gdy pracuje, istnieje dla niej model i własny świat. Nie czujemy
się zaniedbani w takich chwilach. Mama, jak to mama, kontroluje
wszystko, wolimy jednak nie przeszkadzać.

... konieczne są precyzyjne urządzenia.

Gazeta Ustrońska 18

Fot. W. Suchta

Z kroniki policyjnej: O godz. 16.30 na ul. Nadrzecznej zatrzymano znajdującego się w stanie nietrzeźwym mieszkańca Ustronia, kierującego fiatem 126p. Badanie alkomatem wykazało 3,15
prom. Tego dnia mężczyzna popełnił kilka wykroczeń: prowadził
pojazd bez uprawnień i bez zgody właściciela, uszkodził płot
prywatnej posesji i uciekał przed policjantami.
(mn)
23 kwietnia 2009 r.

felieton

Tak sobie myślę

Wbrew tradycji
Kiedy przed laty zamieszkaliśmy
w Ustroniu w nocy budził nas miarowy
stukot rozchodzący się po całej dolinie.
Nasza Babcia podczas jednej z pierwszych
nocy szukała po całym domu… włamywacza. Uważała, że ktoś nieproszony chodzi
po naszym domu. Uspokoiła się dopiero,
kiedy jej wytłumaczyliśmy, że ten hałas,
który słychać, nie pochodzi z naszego
domu, ale z kuźni. To pracowały ciężkie
młoty w ustrońskiej kuźni budząc tych
wszystkich, którzy jeszcze nie przyzwyczaili się do odgłosów nocnej pracy w kuźni.
Miejscowym ten hałas nie przeszkadzał.
Tak to już bowiem jest, że przyzwyczajamy się do hałasów, które znamy i które
powtarzają się o stałych porach. I tak po
pewnym czasie i nam nie przeszkadzały
odgłosy pracy młotów w ustrońskiej kuźni.
Podobnie zresztą jak nie budził nas zegar
wybijający głośno kolejne godziny czy
dzwony kościelne ogłaszające początek
kolejnego dnia. A nawet było wręcz przeciwnie; budziła nas cisza, gdy ustawała

felieton
W kręgu filozoficznej
refleksji (40)
1. W felietonie zamieszczonym w świątecznym numerze „Gazety Ustrońskiej”
zwracałem uwagę na refleksję filozoficzną
Stefana Swieżawskiego (1907-2004).
W tym felietonie chcę – w oparciu o myśl
religijną Swieżawskiego – zastanowić nad
duchowością czasu świąt.
2. Czas świąt sprawia nam współcześnie kłopot w wymiarze duchowym. Czas
ten okazuje się przede wszystkim czasem
wzmożonej konsumpcji, a czas go poprzedzający bywa okresem intensywnego
zabiegania o dobra służące konsumpcji.
W dzisiejszej kulturze zanikają cechy
swoiste „czasu świąt” i staje się on bardziej „czasem odświętnym”.
2.1. Duchowość chrześcijańska, którą
Swieżawski uznaje dziś za pożądaną,
ufundowana być powinna na przeświadczeniu o istnieniu obiektywnego porządku moralnego, który człowiek odkrywa
w swej refleksji i respektuje w swym
postępowaniu. Jednak nie oznacza to, że
człowiek – w imię ładu absolutnego – wi23 kwietnia 2009 r.			

praca w kuźni, przestawał chodzić zegar
czy zepsuły się dzwony. Wtedy budził się
niepokój, czegoś nam brakowało…
Minęły lata i przyszły spokojne, ciche noce. Nocnej ciszy nie przerywa już
rytmiczny stuk kuźniczych młotów. Nie
słychać ich zresztą nie tylko w nocy, ale
także w ciągu dnia. A w ciągu kilku dni po
świętach wielkanocnych poranki stały się
jeszcze cichsze. Dzwony kościoła ewangelickiego przestały ogłaszać całemu miastu
o godzinie szóstej rano, że rozpoczyna się
kolejny, nowy dzień…
Na to milczenie porannych dzwonów
zwróciła mi uwagę znajoma, o której
wspominałem w jednym z moich poprzednich felietonów. Od dzieciństwa mieszka
w pobliżu kościoła ewangelickiego i choć
jest katoliczką przywiązana jest do tradycji
związanych z kościołem ewangelickim.
Przynajmniej do tych, które są słyszalne
w okolicy. Przed laty zwróciła nam uwagę,
że tradycją związaną z obchodami pamiątki poświęcenia kościoła ap. Jakuba, było,
że w sobotę przed tymi uroczystościami
o godzinie 20. z wieży kościelnej grane
były kościelne pieśni. Powróciliśmy do
tej tradycji. I po kilku, nie zawsze udanych próbach, znaleźliśmy znakomitego
trębacza, który co roku swą grą na trąbce
z wieży na cztery strony świata, przypomina o zbliżającym się święcie. Zapewne też
słucha tego zawsze nasza sąsiadka…
Tym razem, za moim pośrednictwem,
chciała przypomnieć o zwyczajach doty-

czących porannego, codziennego dzwonienia. Najwyraźniej jej tego dzwonienia
brakowało. Było to dla niej zawsze sygnałem do rozpoczynania nowego dnia.
Budziło do codziennej aktywności, napełniało radością jej serce. Było znakiem, że
wszystko toczy się zwykłym, normalnym
torem…
Przyznam, że trochę zdziwiła i ucieszyła
mnie jej reakcja. Wszak zazwyczaj słyszy
się skargi mieszkańców mieszkających blisko kościoła, na zbyt głośne, zbyt wczesne,
zbyt późne czy zbyt częste bicie dzwonów.
Od czasu do czasu nawet słychać o akcjach zmierzających do ograniczenia bicia
dzwonów. Tu tymczasem mamy do czynienia z inną reakcją. Naszym sąsiadom brak
było nie tylko tych porannych dzwonów,
ale także nie podoba się im ograniczenie
bicia dzwonów, ogłaszających kolejny
pogrzeb w parafii. Kiedyś w wypadku
kilku zmarłych, wydzwaniano dla każdego
osobno, a teraz dzwoni się tylko raz, bez
względu na to, czy zmarły jest jeden czy
jest ich więcej.
Te rozmowy w sprawie dzwonów uświadomiły mi, jak wielkie bywa przywiązanie
mieszkańców naszego miasta do tradycji.
A także to jak różne elementy składają się
na tę tradycję. W wypadku porannego bicia
dzwonów okazało się, że mieliśmy do czynienia tylko z kilkudniową przerwą. Powód
był dość prosty; zapomniano zaprogramować dzwony na poranne dzwonienie…
		
Jerzy Bór

nien negować konieczność dokonywania
przez siebie i na swą odpowiedzialność
wyboru w tej konkretnej sytuacji, w jakiej
przyszło mu działać.
2.2. Człowiek – jak stwierdza Swieżawski – „powinien żyć chwilą obecną (bo
najważniejsze jest ‘teraz’) i robić swoje”. W codziennym życiu powinno się
praktykować postawę określoną mianem
„postawy ‘teraz’” (termin Czesława Miłosza). Swieżawski stwierdza: „Owo ‘teraz’ implikuje dopiero autentyczną wizję
historyczną. To nie jest odcięcie się, ale
uświadomienie sobie, że jest się w jakimś
nieprzerwanym ciągu czasowo-przestrzennym, który najbardziej wyraża ‘teraz’, które równocześnie jest najbardziej
związane z wiecznością”. Konsekwentne
przyjęcie „postawy ‘teraz’” pozwala na
urzeczywistnianie pełni życia.
2.3. Duchowość chrześcijańska powinna być – wedle Swieżawskiego – przede
wszystkim ukierunkowana na osiągnięcie
pełni życia, czyli na „autentyczną świętość”. Na świętości ma się koncentrować
aktywność chrześcijan. W wezwaniu do
świętości nie chodzi „o jakąkolwiek zmianę chrześcijaństwa, lecz po prostu dojście
do jego sedna!”. Dążenie do świętości
wiąże się z uznaniem niezbywalnych
praw ludzkiego rozumu i koniecznością
rozwoju sprawności intelektualnych,
a nie ma w nim dominować dewocyjne
spojrzenie na wiarę.

2.4. Za „ideał wiary i jednocześnie
ubóstwa” uznaje Swieżawski postawę
Franciszka z Asyżu. Wskazuje na ubóstwo, bowiem uważa je za istotne znamię
rzeczywistego chrystianizmu. Chodzi
przede wszystkim o ubóstwo ducha, które
„przeciwstawia się dążeniu do sytości intelektualnej i do pełnego wypowiedzenia
się”. Z franciszkańskim ideałem wiary
i ubóstwa wiąże się filozofia kontemplacyjna, która ukazując głębię i wymagając
subtelności dociekań, zwalcza w człowieku pychę, podsycaną przez „namiastki
i okruchy wiedzy”, i „otwiera zarazem
umysł człowieka na przyjęcie pełniejszej, bardziej dogłębnej prawdy”.
Pożądana w duchowości chrześcijańskiej prostota postawy ludzkiej opiera się
także na wierze, że to, „co jest pozytywne
w doczesności, będzie trwało wiecznie”.
Postępowanie w danej chwili nabiera kosmicznego wymiaru: „Od tego czy moje
najprostsze choćby obowiązki – którymi
może być zamiatanie ulicy, czy ścieranie
kurzu – spełnię, dobrze czy źle, zależy
w pewnym sensie równowaga świata”.
3. Zarysowana powyżej koncepcja
duchowości chrześcijańskiej pozwala
lepiej zrozumieć duchowość czasu świąt.
Otóż, właściwie pojęte święto – a nie
tylko „czas odświętny” – ma być obecne
w codzienności, ma być stałym sposobem
przeżywania ludzkiej egzystencji.
Marek Rembierz
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Kolejna niewykorzystana akcja Nierodzimia. Zabrakło centymetrów.
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gorzka pigułka
Ochaby 96 - Nierodzim 1:2 (1:1)

Mecz zaczyna się zgodnie z oczekiwaniami kibiców Nierodzimia, wszak gramy
z drużyną z końcówki tabeli. Już w pierwszych minutach nasza drużyna zdobywa
bramkę. Po dwójkowej akcji Mateusz Bralewski wychodzi na pozycję sam na sam
z bramkarzem i pewnie strzela w krótki
róg. Nierodzim ma przewagę i można się
spodziewać kolejnych bramek. I jest ku
temu kilka okazji. Po kilkunastu minutach
drużyna Nierodzimia staje i inicjatywę
przejmują Ochaby. Mają kilka okazji,
a tę najlepszą wykorzystują W doliczonym czasie pierwszej połowy, Grzegorz
Tomaszko strzela nie do obrony, ale też
obrona Nierodzimia nie reagowała.
Druga połowa to zdecydowana przewaga Nierodzimia, a Ochaby wyraźnie grają
na czas. W 70 min. sędzia dyktuje rzut
karny dla Nierodzimia. Strzela Szymon
Holeksa, ale bramkarz broni. W minutę
później Dawid Szpak z rzutu wolnego
strzela w poprzeczkę, bramkarz wybija,
D. Szpak mocno strzela ponownie, ale
bramkarz piąstkuje. Następnie za bezsensowny faul Wojciech Kawulok otrzymuje
drugą żółtą kartkę i musi opuścić boisko.
Mimo to Nierodzim przeważa. Na pięć
minut przed końcem po rzucie rożnym
obrońca Nierodzimia strzela głową do własnej bramki. W 88 min. ponownie z rzutu
wolnego D. Szpak strzela w poprzeczkę.
Końcówka jest bardzo nerwowa, z dużą
ilością fauli. Raz nawet, po brutalnym skoszeniu zawodnika Nierodzimia, dochodzi
do przepychanek. Tylko dzięki spokojowi
niektórych zawodników uniknięto bójki.
Sędzia w tym spotkaniu wyraźnie sobie nie
radził. Najpierw, jako faule, odgwizdywał
wszystkie starcia zawodników, jakby pro-

wadził pokaz tańca w pensji dla dziewcząt,
później zbyt folgował i doprowadził do
przepychanek w końcówce. A za to, że nie
reagował na wulgaryzmy, nie można mieć
pretensji, bo to przecież norma.
Nierodzim wystąpił w składzie: Wojciech Sałaciński, Szymon Holeksa, Dawid
Kocot, Michał Kania, Arkadiusz Madusiok, Mateusz Bralewski, Wojciech
Kawulok, Rafał Duda, Gabriel Wawronowicz (od 70 min. Daniel Ciemała, Dawid
Szpak, Adam Brudny (od 45 min. Krystian
Wawrzyczek).
Po meczu trener Ochab był tak zdenerwowany, że nie zdecydował się na

Po tym podcięciu z tyłu było dość nerwowo.

podsumowanie spotkania. Uczynił to za
niego prezes Wiesław Paszkiewicz, który
powiedział:
- 50% naszego scenariusza na wiosnę już
się spełniło. Być może znowu będziemy
rycerzami wiosny tak jak w zeszłym roku.
Spotkanie wyrównane. W tym meczu było
wszystko, a szczęście nam sprzyjało.
Trener Nierodzimia Rafał Dudela
stwierdził: - Dość nerwowa gra. Na pewno nie zasłużyliśmy na porażkę. Pierwsze
dwadzieścia minut należało do nas, a błędem było odpuszczenie końcówki pierwszej połowy. Przestaliśmy grać, Ochaby
zaczęły stwarzać sytuacje i pada bramka,
zresztą, trzeba przyznać, bramka bardzo
ładna. W drugiej połowie mecz do wygrania. Osiągnęliśmy zdecydowaną przewagę, czego efektem karny i poprzeczki. Do
tego samobójcza bramka. Pecha mieliśmy
strasznego. Grając w dziesiątkę nadal
przeważaliśmy. Gorzka pigułka. Ale skoro
się nie strzela bramek, nie można wygrać
meczu.
Wojsław Suchta

1 LKS Tempo Puńców
36
2 LKS Orzeł Zabłocie
32
3 KKS Spójnia Zebrzydowice 32
4	KS Nierodzim
29
5 LKS Wisła Strumień
29
6 LKS Beskid Brenna
24
7 LKS Victoria Hażlach
23
8 LKS Błyskawica Kończyce W. 21
9 LKS 99 Pruchna
17
10 LKS Kończyce Małe
17
11 LKS Rudnik
16
12 LKS Lutnia Zamarski
15
13 LKS Ochaby 96
13
14 LKS Spójnia Górki Wielkie
9
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48:23
31:21
47:22
27:17
21:17
38:29
18:21
26:31
24:43
20:35
21:33
20:39
16:61
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