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W niedzielę przejechało przez Ustroń ponad czterystu rowerzystów w pomarańczowych koszulkach.

Fot. A. Werpachowska

jesteśmy od dziecięce imprezy
narzekania

21 maja w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 odbyło się
zebranie mieszkańców osiedla Ustroń Górny. Tym razem na
zebranie przybyło 27 osób. Obecni także byli: burmistrz Ireneusz Szarzec, przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina,
zastępca komendata ustrońskiej policji Mirosław Lipka, zastępca
komendanta straży miejskiej Mirosław Noszka oraz radni dzielnicy Bogusław Suchy i Przemysław Korcz. Całość prowadził
przewodniczący zarządu osiedla Arkadiusz Gawlik. Przedstawił
on trzy punkty obrad, na które składały się: inwestycje, zmiany w
statucie osiedla i wolne wnioski. Przystąpiono więc do realizacji
pierwszego punktu obrad. Opierał się on głównie na pytaniach
mieszkańców. Pierwsze dotyczyło przyszłości tzw. Wielkich

W weekend poprzedzający 1 czerwca przygotowano dla
najmłodszych atrakcyjne imprezy. W niedzielę 31 maja SM
„Zacisze” organizuje turniej piłkarski. Tego samego dnia Urząd
Miasta i Stowarzyszenie „Można Inaczej” zapraszają na imprezę
„Ustroniaczek” w amfiteatrze. Od godz. 14 rozpoczną się gry
i zabawy dla dzieci. O godz. 15.30 zaprezentowany zostanie
program artystyczny „Maja i Gucio”.
W weekend po Dniu Dziecka na stawach w Hermanicach
odbędą się w sobotę 6 czerwca zawody wędkarskie dla dzieci.
Zapisy o godz. 8.30. Również 6 czerwca w amfiteatrze odbędzie
się koncert „Dzieci Dzieciom – Dzieci Rodzicom”.

(cd. na str. 2)
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jesteśmy od
narzekania
(cd. ze str. 1)

Domów. A. Gawlik odpowiedział, że ze względu na to, że jest to
budynek zabytkowy, dotychczas czekano na zgodę na rozbiórkę
wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zgodę otrzymano i jeden
z Wielkich Domów zostanie w najbliższym czasie rozebrany, a na
jego miejscu powstanie budynek biurowo-usługowy, w którym
działalność będą mogły prowadzić rożne instytucje i stowarzyszenia. Następnie pytano o drogę pod skarpą – drugi etap od ul.
Gałczyńskiego. Okazało się, że nie wszedł on jeszcze w fazę projektową, na co mieszkańcy okolic drogi odpowiedzieli: „Bardzo
się cieszymy”. Jest to nurtujący temat, dlatego proszono także
o interwencję w sprawie odwodnienia terenów przy tej drodze.
Inny mieszkaniec zgłosił wniosek o drogowskaz do ul. Spacerowej. Mieszkanka ul. Asnyka natomiast prosiła o zainstalowanie
kanalizacji sanitarnej do czterech domów na tej ulicy, ze względu
na, jak to określiła „katastrofalny stan” wody, niezabezpieczoną
rurę i inne sprawy utrudniające prowadzienie domu. A. Gawlik,
zapewnił, że spróbuje pomóc. Inna mieszkanka zgłosiła potrzebę
remontu ulicy Kochanowskiego oraz uregulowania własności tej
ulicy. Okazało się jednak, że jest to sprawa uzgodnienia trybu
i musi być załatwiona indywidualnie w Urzędzie Miasta. Proszono
także o załatwienie sprawy placu przy Sparze, który, szczególnie
w dni świąteczne, jest nieprzejezdny. A. Gawlik stwierdził, że
jest to własność RSP Jelenica i zwróci się do spółdzielni z prośbą
o zwrócenie uwagi na tę kwestię, zaznaczając tym samym, że
wina leży głównie po stronie niezdyscyplinowanych kierowców.
Mieszkaniec ul. Myśliwskiej chciał uzyskać informacje dotyczące
budowy wodociągów przy jego ulicy. Burmistrz odpowiedział,
że wszelkie takiego typu inwestycje należą do miasta, musi być
tylko skierowany wniosek przez ludzi chętnych, a wtedy zadanie
może sie znaleźć w budżecie. Na pytanie o czas trwania wszystkich
formalności, jednoznacznie padła odpowiedź, że co najmniej trzy
lata. Wnioskowano także o poprawę stanu ul. Myśliwskiej w jej
górnych fragmentach. Burmistrz odpowiedział, że zna problem,
pieniądze z tego budżetu zostały już jednak wykorzystane na
remont ul. Lipowskiej. Jednocześnie okazało się, że może będzie
możliwość wykorzystania do poprawy stanu ul. Myśliwskiej
asfaltowych frezów z remontu ul. 3 Maja. Padło także pytanie
o skrzyżowanie tej ulicy z ul. Katowicką, gdzie ze względu na
wypływające kamienie i żwir po ulewach nietrudno o kolizję.
Problem ten okazał się znany i wjazd będzie w najbliższym czasie
zrobiony. Zapytano także o możliwość zainstalowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Myśliwskiej i Katowickiej.
A. Gawlik odpowiedział, że nadzór nad ul. Katowicką należy
do Wojewódzkiego Zarządu Dróg i szanse na instalację świateł
są niewielkie. Mieszkanka ul. Kluczyków skierowała do władz

Od blisko półtora roku starostą cieszyńskim jest Czesław
Gluza. Został on wybrany na
to stanowisko w styczniu 2008
roku po odwołaniu przez Radę
Powiatu Cieszyńskiego Mirosława Kożdonia. Ostatnie
miesiące to jeden z lepszych
okresów w funkcjonowaniu
starostwa powiatowego.
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Komisariat Policji w Wiśle został poddany gruntownej modernizacji: od piwnic po dach.
Kapitalnego remontu budynek
nie przechodził od blisko 20
lat. Jesienią ubiegłego roku
wymieniono okna, podłogi,
pokrycie dachowe, systemy
wentylacyjne, pokoje przebudowano (również pomieszczenie dyżurnych), a cały budynek
został ocieplony.

*

*

*

Za ponad 3 mln zł wykonana została termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1
i Gimnazjum nr 1 w Cieszynie. Wymieniono 304 okna
i 485 mb parapetów, remont
przeszedł dach. Odświeżo-

miasta prośbę o zajęcie się sprawą tej ulicy, gdyż „nic się na niej
nie dzieje”, a dodatkowo jest nieprzejezdna. Poruszono sprawę
zakłócania ciszy nocnej przez jedną z restauracji, szczególnie podczas majowego weekendu. Burmistrz powiedział, że powszechnie
obowiązują przepisy, które określają ciszę nocną od 22.00 – 6.00.
Podkreślił jednak, że w takim mieście jak Ustroń trudno pogodzić
interesy różnych ludzi, z których jedni mają ochotę się bawić,
a drudzy odpoczywać w spokoju. M. Lipka zwrócił uwagę, że
często zgłoszenia o zakłócaniu ciszy są anonimowe i jedyne co
policja może zrobić, to uprzejmie pouczyć właścicieli danego lokalu. Żeby skierować sprawę do sądu i żeby została rozpatrzona,
musi być pokrzywdzony, a policjant takim być nie może.
Następnie inny mieszkaniec zgłosił wniosek o postawienie na
ul. Nadrzecznej znaku ograniczającego szybkość do 30 km/h.
Dyskutowano także nad budową chodnika na ul. Jelenica.
Następnie przystąpiono do propozycji dokonania zmian w statucie rad osiedli. A. Gawlik odczytał wniosek, w którym zmiany
w statucie obejmowałyby możliwość dopuszczenia do zebrania
wyborczego w drugim terminie. Przy braku quorum, wyboru
będzie mogła dokonywać ilość uprawnionych do głosowania
nie mniejsza niż ilość funkcji do obsadzenia z wyboru. Nad tym
punktem obrad nie dyskutowano, nikt z zebranych nie zabrał głosu
w tej sprawie. W głosowaniu uchwała zebrania została podjęta
jednogłośnie. Zostanie ona więc skierowana do Rady Mista, która
może uchwalać zmiany w statucie rad osiedli.
Mimo, że w wolne wnioski zostały zgłoszone głównie podczas
trwania pierwszego punktu obrad, jeden z mieszkańców zabrał
głos i wyraził podziękowanie zarówno burmistrzowi, jak i Radzie
Miasta, za to, że „Ustroń pięknieje” i sprawy do realizacji są trafnie
wybierane. A. Gawlik zakończył zebranie stwierdzając, że mimo
że sprawy mogą być czasem męczące, to w końcu „jesteśmy od narzekania”.
Agata Werpachowska

listy do redakcji

Dotyczy debaty publicznej, której nie było.

W Gazecie Ustrońskiej nr 9 ( 913 ) z dnia 14.05. 2009 na stronie
3 Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa Rady Miasta Ustroń,
zapraszała zainteresowane osoby do wzięcia udziału w dniu
20.05.2009 (środa) o godzinie 14.30 w posiedzeniu tejże komisji,
której przedmiotem miała być debata publiczna dotycząca zmian
w statutach dla osiedli w Ustroniu.
Ogłoszenie to znalazło się w Kronice Miejskiej G.U. j.w. Tam
i tylko tam !? innych ogłoszeń na terenie miasta nie zauważyłam.
Godzina spotkania była niefortunna, bo to czas pracy. Spotkanie
to należy uznać za niebyłe, ponieważ po za radnymi i przewodniczącymi Rad Osiedli w spotkaniu nie było prócz mnie żadnego
innego obywatela naszego miasta. Uważam, że debatę przed
głosowaniem Rady Miejskiej nad statutem należy powtórzyć.
Halina Rakowska Dzierżewicz
na została elewacja budynku
mieszczącego te dwie największe nad Olzą szkoły.

*

*

*

*

*

*

W cieszyńskiej policji jest pięćciu czworonożnych funkcjonariuszy”. Psy biorą rokrocznie
udział w kilkuset akcjach. Pomagają tropić sprawców przestępstw, odnajdują narkotyki
i złodziejskie łupy.
Przy Szkole Podstawowej nr
2 w Cieszynie wybudowano
boisko ze sztuczną nawierzchnią. Podobny obiekt powstał
wcześniej przy Szkole Podstawowej nr 3. Miasto nie planuje udziału w akcji „Orlik
2012”.

Likwidowana jest Cukrownia
w Chybiu. Zakład nie doczekał jubileuszu 125-lecia, który
przypada akurat w tym roku.
Ostatnia kampania cukrownicza przeprowadzona została
jesienią 2007 roku. Chybska
cukrownia znana była, m.in.
z produkcji „brydżowego”
cukru w kostkach.
				
* * *
Kościół NMP Królowej Polski
w Pogórzu może pochwalić
się 38-głosowymi organami
niemieckiej firmy Walker. Instrument zmontowano latem
ubiegłego roku. Jest bodaj
najbogatszym w cieszyńskim
regionie, gdy chodzi o brzmienie. 		
(nik)
28 maja 2009 r.

Promocja wierszy Wandy Mider
Promocja tomiku wierszy Wandy Mider pt. „Ustrońskie strofy”,
odbędzie się w MDK „Prażakówka” w piątek 29 maja o godz.
17. Wystąpi DER „Równica” oraz gościnnie Magda Zborek,
a promocji dokona Elżbieta
* Sikora.
* *
Koncert grupy HAGADA
Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja serdecznie zaprasza
na wyjątkowy koncert grupy HAGADA, który odbędzie się 29
maja (piątek) o godz. 18.00, z okazji obchodów biblijnego Święta
Szawuot. Wstęp wolny. *
* *

Wichura złamała wierzbę na ul. Daszyńskiego.

*

*

*

Fot. W. Suchta

Wydarzenie Muzealne 2008 roku
Marszałek Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na „Wydarzenie Muzealne 2008 roku”. Zgłosiło się 21 placówek muzealnych z 49 przedsięwzięciami. W kategorii „publikacje” Muzeum
Ustrońskie otrzymało wyróżnienie za drugi tom wydawnictwa
„Ustroń 1305 – 2005”. Warto nadmienić, że było to jedyne muzeum z ziemi cieszyńskiej wyróżnione w tym konkursie.

*

*

*

sesja o wyborach
4 czerwca o godz. 14 w auli Gimnazjum nr 1, odbędzie się sesja
Młodzieżowej Rady Ustronia poświęcona 20. rocznicy wyborów
do sejmu kontraktowego. Uczestniczyć będą radni MRU, radni
RM, burmistrz. Starosta Czesław Gluza będzie mówił o tworzeniu
* * *
się demokracji.

22.5.2009 r.
Mieszkanka Krakowa zawiadomiła policję o kradzieży dwóch
telefonów komórkowych oraz pieniędzy z niezamkniętego pokoju
w sanatorium na Zawodziu.
22/23.05.2009 r.
Wczasowiczka zgłosiła, że z otwartego pokoju w hotelu na Zawodziu
skradziono portfel z dokumentami
oraz pieniędzmi.

18.05.2009 r.
Kontrola umów i rachunków na
wywóz śmieci przy ul. Tartacznej.
19.05.2009 r.
Kontrolowano potoki i przepusty
wodne w związku z dużymi opadami deszczu.
19.05.2009 r.
Interwencja w sprawie padniętej
sarny przy ul. Wczasowej. Zwierzę
zostało zabrane do utylizacji.
20.05.2009 r.
Strażnicy interweniowali na jednej
posesji w centrum miasta, gdzie
została uwięziona sarna. Z pomocą pracowników Leśnego Parku
Niespodzianek udało się uwolnić
zwierzę i przewieźć do lasu.
20.05.2009 r.
Wspólnie z pracownikiem wydziału ochrony środowiska Urzędu
Miasta, kontrolowano gospodarkę wodno–ściekową przy ul.
Asnyka.
20.05.2009 r.
Kontrola umów i rachunków na
wywóz śmieci. Nałożono trzy
mandaty karne w wysokości 100
zł.
21.05.2009 r.
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, kierowca został ukarany
mandatem w wysokości 50 zł.

24.5.2009 r.
O godz. 15.15 kolizja na skrzyżowaniu ul.Wiślańskiej z ul.
Wczasową kierujący fiatem 170
mieszkaniec Częstochowy wymuszał pierwszeństwo przejazdu
na kierującym skodą fabią mieszkańcu Skrobeńska.
24.5.2009 r.
Około godz. 20.00 na ul. Sanatoryjnej dwóch sprawców wyrwało
torebki przebywającym w sanatorium kuracjuszkom.
(mn)
22.05.2009 r.
Kontrola stanu technicznego znaków drogowych na terenie miasta.
Wszelkie niedociągnięcia zgłoszono osobom odpowiedzialnym.
23.05.2009 r.
Zabezpieczenie porządkowe imprezy „Siła serca” w amfiteatrze.
24.05.2009 r.
Pomoc w zabezpieczeniu porządkowym XIII Rodzinnego Rajdu
Rowerowego.
(aw)

20.30

co piątek muzyka na żywo

29.05 - Zbigi Jazz
Band
Koncert zespołu świetnego ustrońskiego
gitarzysty Zbigniewa Bałdysa. Tegorocznego uczestnika festiwalu Opole.

5.06 - PE

Eksperymentalny projekt muzyczny,
działający „od czasu do czasu”, założony
przez Karolinę Kidoń, Jadzię Kłapę,
Kasię Kupiec i Mateusza „Borysa”
Jachyma.Soul, jazz, pop, rock. Wszystko
zamknięte w tajemniczym słowie PE:)

Ci, którzy od nas odeszli:
Karol Kohut		
Edward Matuszek
Emilia Cieślar		
Renata Szlauer
Karol Rosa		
Roman Nowosad

lat 65
lat 62
lat 94
lat 58
lat 50
lat 59

*

*

ul. Sportowa 13
ul. Wczasowa 76
ul. Długa 8
ul. J. Wantuły 56
ul. Skoczowska 43
ul. Skoczowska 49

*

Spotkanie

z posłem do Parlamentu Europejskiego
dr Janem Olbrychtem odbędzie się
29 maja o godz. 18 w hotelu Ustroń.

Nowość!
Drodzy Państwo

Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu rozpoczęło
prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej
w ramach prewencji rentowej.
Wniosek na rehabilitację leczniczą, może wypisać każdy
lekarz na dowolnym formularzu. Osoba, której lekarz
wystawił wniosek, składa go w oddziale ZUS w Cieszynie
(ul. Bielska 29, tel. 033 856 30 00). Ubezpieczony nie ponosi żadnych kosztów rehabilitacji oraz otrzymuje zwrot
kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka
rehabilitacyjnego i z powrotem.Więcej informacji można
uzyskać pod nr tel: 033 854 16 32 wew. 160.
Zapraszamy. Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu
43-450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6, tel.033 8541632,
www.scr-ustron.com.pl
e-mail: scr@scr-ustron.com.pl

28 maja 2009 r.			
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Toast wznosi prezes A. Sikora wraz z zaproszonymi gośćmi.

Fot. M. Niemiec

życzenia i dyskusja

21 maja w sali widowiskowej MDK
„Prażakówka” odbyła się konferencja
z okazji 10-lecia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ustroniu. Zaproszonych gości
witał prezes PK Alojzy Sikora. Wszyscy
otrzymali okolicznościowe upominki.
Prowadzący konferencję Zdzisław Brachaczek z Urzędu Miasta powitał burmistrza
Ireneusza Szarca, przewodniczącego Rady
Miasta Stanisława Malinę, byłego posła
Jana Szwarca, prezesa Rady Nadzorczej
Przedsiębiorstwa Komunalnego Cezarego Derewniuka oraz prezesów, dyrektorów, kierowników firm współpracujących
z Przedsiębiorstwem.
Na początku wysłuchano przemówienia
A. Sikory, który przypomniał historię gospodarki komunalnej w Ustroniu w latach
1954-2009. Poniżej fragmenty.
„(…) Obchody 10-lecia Przedsiębiorstwa
Komunalnego są okazją do przypomnienia
przypadających w tym roku jubileuszy tj.
55-lecia powołania Zakładu Oczyszczania
Miasta, Ogrodnictwa, Komisji Drogowej
i Urządzeń Osiedla, 50-lecie powołania
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Ustroniu, 35-lecie powstania Powiatowego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cieszynie Powiatowego siedzibą
w Skoczowie, do którego włączono MPGK
w Ustroniu, 15-lecie utworzenia Zakładu
Usług Komunalnych, 15-lecie referendum
dotyczącego samoopodatkowania od wywozu odpadów wszystkich mieszkańców
Ustronia, 10-lecie uruchomienia stacji
przeładunkowej odpadów.
W Ustroniu już w 1954 r. powstało
przedsiębiorstwo, które zajmowało się
oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni, budową i utrzymaniem dróg, remontami budynków i produkcją ogrodniczą.
(…) Siedziba przedsiębiorstwa mieściła
się przy ul Konopnickiej. Szefami firmy
od jej powstania byli kolejno: Zbigniew
Nawrotek, Ludwik Troszok, a w ostatnich
latach przed połączeniem Mirosław Sadlik.
Jeszcze przed połączeniem firma ustrońska
znacznie rozszerzyła swoją działalność,
bo zajmowała się również wodociągami,
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gazownictwem i ciepłownictwem, miała
w swoim zakresie działania zakład obsługi
Jaszowca oraz pralnię na Polanie.
Uchwałą Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Cieszynie z dnia 31
października 1973 r. nastąpiło połączenie z dniem 1 stycznia 1974 r. MPGK
w Ustroniu, Wiśle i Skoczowie w Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Cieszynie
z siedzibą w Skoczowie. (…) Majątek
wniesiony przez wszystkie firmy wchodzące w skład nowego przedsiębiorstwa
wynosił ok. 80 mln zł wg ówczesnych
cen. Do wspólnego majątku najwięcej
wniosło MPGK Ustroń, bo ponad 61%,
tj. ok. 49 mln zł. Nowe przedsiębiorstwo
rozpoczęło działalność z dniem 1 stycznia
1974 r. Pierwszym dyrektorem firmy został
Władysław Zamarski. (…) Nowe przedsiębiorstwo obejmowało swoim działaniem
cały powiat cieszyński oprócz miasta
Cieszyna, gdzie było odrębne przedsiębiorstwo. Zakres działania był podobny
w każdym mieście (…) W Ustroniu jednak
istniał zakład produkcji roślinnej wybudowany w1973 r. przy ul. Słonecznej.
Jego rolą miało być zaopatrywanie firmy
w sadzonki potrzebne do obsad zieleni
w poszczególnych miastach.
Oddział w Ustroniu realizował inwestycje dla miasta takie jak budowa nowych
dróg i chodników, nadbudowy budynków
komunalnych przy ul. Cieszyńskiej nowoczesną metodą bez demontażu dachu,
budowę przedszkola na osiedlu Manhatan.
W 1990 r. oddział w Ustroniu decyzją
władz miasta Ustronia odłączony został
od PGKiM-u w Skoczowie otrzymując
zaledwie 20% majątku przedsiębiorstwa
wspólnego jakim było PGKiM w Skoczowie. (…) Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Ustroniu należał do
jednego najlepszych w ramach PGKiMu. Osiągał dobre wyniki ekonomiczne
i dobrze realizował wyznaczone zadania.
W okresie kiedy zakład w Ustroniu był
w strukturach PGKiM dokonano szeregu
inwestycji na bazie przy ul. Konopnickiej.
Wyasfaltowano plac całej bazy. Wybu-

dowano garaże na samochody specjalne.
W 1985 r. wybudowano i oddano do
użytku budynek socjalno-administracyjnowarsztatowy. W ramach przedsiębiorstwa
zakład w Ustroniu dysponował zamiatarką
i polewaczką uliczną. W 1988 r. otrzymał
nowe samochody do wywozu odpadów
stałych i samochód do wywozu fekali.
Ponadto w tym okresie otrzymał też nową
wywrotkę typu Jelcz.
Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych przetrwał tylko pięć lat, gdyż
już w 1999 r. po jego likwidacji powstało
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo powstało w szybkim
tempie, bo od momentu podjęcia uchwały przez Radę Miasta do momentu rozpoczęcia działalności upłynęły zaledwie
4 miesiące. Spółka rozpoczęła działalność z dniem 1 maja 1999 r. Była pierwszą spółką komunalną na terenie powiatu
cieszyńskiego. Pierwsze lata dla spółki
były trudne ponieważ ceny, szczególnie te
ustalane przez miasto na odbiór odpadów,
były za niskie, w związku z czym spółka
w drugim roku działalności poniosła straty
i miała kłopoty finansowe. Następne lata
były coraz lepsze. Jeżeli w pierwszym
roku działalności firma osiągnęła przychód
w wysokości 1.353 mln zł to w 2008 r.
ten przychód wynosił już 4.128 mln zł
a w tym roku planowany jest na poziomie
5 mln zł.
Spółka stara się zdywersyfikować swoje
dochody i tak z podstawowej działalności
czyli gospodarki odpadami osiąga 2/3
przychodów, a resztę z utrzymania zieleni
i dróg, stacji paliw, dzierżaw obiektów
i garaży. Przedsiębiorstwo zatrudnia średnio 40 osób, w sezonie ok. 50 osób. Połowa pracowników pracuje w firmie od
momentu jej powstania. Kapitał zakładowy
spółki wynosi 2.665.800 zł i w tym roku
powiększy się o ok. 1.200.000 zł (...).
W najbliższym czasie spółka otrzyma
w aport kotłownię Kuźni Polskiej w Ustroniu i tym samym dojdzie jeszcze nowa
działalność. Firma nasza obsługuje ok.
6 tys. indywidualnych obiektów i ok.
300 podmiotów gospodarczych. Ważnym wydarzeniem dla firmy była budowa
i oddanie do użytku w lipcu 1999 r. Stacji
Przeładunkowej Odpadów. System odbioru odpadów przez stację przeładunkową
znacznie ułatwił funkcjonowanie spółki
w tym obszarze. W ciągu 10 lat stacja
odebrała ok. 80 tys. ton odpadów w tym
ok. 50 tys. z miasta Ustronia. Po przemówieniach przyszedł czas na życzenia
i gratulacje, które najpierw złożył burmistrz I. Szarzec i przewodniczący RM
S. Malina, a następnie współpracownicy
i partnerzy Przedsiębiorstwa. Na konferencję jubileuszową zaplanowano prezentację
osiągnięć firmy. Pokazywane były slajdy,
a komentowali fachowcy w konkretnej
dziedzinie – pracownicy PK.
Bardzo ciekawie przebiegała dyskusja
na temat problemów gospodarki komunalnej. Mówcy skupili się na całościowych rozwiązaniach problemu odpadów
i spoglądali w przyszłość na alternatywne
źródła energii pochodzące ze spalanych
śmieci. Były też pytania o teraźniejszość.
Monika Niemiec
28 maja 2009 r.

święto ludowe

Od 114 lat Polskie Stronnictwo Ludowe jest aktywnym uczestnikiem życia
politycznego. Tożsamość Stronnictwa
ukształtowała polska kultura, historia
i dziedzictwo chrześcijańskie.
Tegoroczne Święto Ludowe przypada
w czasie szczególnie trudnym i ważnym.
Kryzys światowy, wybory do Parlamentu
Europejskiego i współrządzenie państwem
odmieniamy przez najistotniejsze dla nas
słowo – Polska. Światowy kryzys spowodowany został krótkowzrocznością
i chciwością instytucji finansowych. Ich
pogonią za zyskiem za wszelką cenę. Polskie Stronnictwo Ludowe nie zgadza się,
żeby instytucje te wyszły z obecnego kryzysu z zyskami, a społeczeństwo pozostało
ze stratami. Trzeba przywrócić właściwą
funkcję bankom, tak aby skoncentrowały
się na swojej podstawowej działalności
tj. ochronie oszczędności ludności i zapewnieniem warunków do rozwoju gospodarki. Z kolei obywatele w pełni mają
prawo oczekiwać od władz narodowych
i instytucji unijnych zapewnienia im bezpieczeństwa osobistego, energetycznego,
socjalnego i żywnościowego. Sytuacja na
świecie wskazuje, iż musi być natychmiast
odrzucona ekonomia egoizmu i zastąpiona
ekonomią wrażliwości, której społeczna
gospodarka rynkowa jest zasadą, a nie sloganem. Wskazuje też, że trzeba budować
politykę sumienia i prawdziwie ludzką
solidarność. Pamiętajmy, że Papież –Polak
Jan Paweł II mówił: „solidarność to jeden
z drugim, a nie jeden przeciw drugiemu.”

Coraz więcej decyzji dotyczących życia
każdego obywatela Polski oraz kierunków
rozwoju gospodarki i społeczeństwa w naszym kraju zapada na szczeblu władz Unii
Europejskiej - w Parlamencie Europejskim
oraz innych organach Unii. Polskie Stronnictwo Ludowe chce, przede wszystkim,
lepszej Europy i silniejszej pozycji Polski
w Europie. Wybieramy Europę współpracy,
rozwoju i dialogu, w której wygrywają
wszyscy, a nie tylko niektórzy. Kandydaci
na europosłów z listy nr 2 Polskiego Stronnictwa Ludowego idą po sukces Polski
i sukces Europy. Do zrobienia jest dużo.
Widzimy trudną sytuację wielu rodzin
w Polsce. Widzimy i chcemy to zmienić,
dlatego zajmujemy się realnymi działaniami i przedsięwzięciami. Ważniejsze są
dla nas polityka sumienia i skupianie się
na sprawach istotnych dla Polski niż polityka nienawiści i wyzwisk. To igrzyska,
w których PSL nie uczestniczy. Apelujemy
o udział w euro wyborach w dniu 7 czerwca
2009 r. i głosowaniu na kandydatów PSL lista nr 2. Zapraszamy również na tradycyjne
Święto Ludowe, które odbędzie się w dniu
30 maja 2009r. (sobota) w Ustroniu – Dobce na Polu Biwakowym. Początek godz.
16. W programie artystycznym wystąpi
Dziecięca Estrada Regionalna „Równica”
a na festynie przygrywać będzie zespół
muzyczny „REGE” z Górek Małych.
„Sukces dla Europy. Sukces dla Polski”.
Polskie Stronnictwo Ludowe
Zarząd Powiatowy w Cieszynie
i Zarząd Miejski w Ustroniu

Wszystkie prawa zastrzeżone. Starcie Orłów. Autor: Antoni Kasprzak. Polska. Kategoria
– Zachowania zwierząt: Ptaki. 2008 rok – 1. miejsce.
„Fotografując w szczególnie śnieżną i mroźną zimę, znalazłem martwego łosia, który mógłby
być idealną przynętą. Pięć godzin później nadleciały dwa orły bieliki: dojrzały i młody z białym
ogonem. Wywiązała się walka. Starszy, bardziej doświadczony orzeł zwyciężył, zmuszając
młodzika do czekania na swoją kolej przez ponad godzinę, wraz z innymi padlinożercami.
Bieliki są największymi ptakami drapieżnymi zamieszkującymi północną Europę, o rozpiętości skrzydeł przekraczającej 2 metry. Dziób dorosłych osobników jest żółty, u młodych
ciemnobrązowy. Bieliki lotem nurkowym łapią ryby, ale ich pożywieniem jest też padlina.
Gdy zima jest szczególnie mroźna i brakuje pożywienia, wybuchają walki.”
Canon EOS40D + obiektyw Canon EF 500 mm f4 IS USM; 1/100 sek./f 4,5; ISO 500; statyw.
O wystawie fotografii dzikich zwierząt piszemy na str. 8.
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Zdaniem
Burmistrza

O Rodzinnym Rajdzie Rowerowym mówi
burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

*

*

W minioną niedzielę zainaugurowaliśmy w Ustroniu sezon rowerowy organizowanym od trzynastu lat Rodzinnym
Rajdem Rowerowym. Od dwóch lat rajd
ten rozpoczyna się na ustrońskim rynku,
miejscu reprezentacyjnym naszego miasta,
gdzie w sposób bezpieczny organizuje
się peleton rowerzystów. Tegoroczny rajd
powrócił do trasy sprzed lat.
Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie Rodzinnym Rajdem Rowerowym
organizatorzy mają coraz większy kłopot z wytyczeniem bezpiecznej i nowej
trasy, zapewniającej komfortowy udział
wszystkich uczestników. Rośnie zainteresowanie rajdem, przesuwają się też granice
wieku uczestników, zarówno gdy chodzi
o najmłodszych jak i najstarszych. Biorą
udział rodzice z maleńkimi dziećmi, nie
brak zacnych weteranów. Umiejętności
i możliwości poszczególnych rowerzystów
też są różne, co organizatorzy muszą brać
pod uwagę, a dotyczy to przede wszystkim trudności trasy i umiejętności jazdy
w peletonie, a wbrew pozorom nie jest
to rzecz prosta. Pamiętać też trzeba, że
peleton często porusza się po drogach
publicznych, co jest dodatkowym kłopotem dla organizatora. W tym roku rajd
przebiegał sprawnie i bezpiecznie. Mam
nadzieję, że wszyscy uczestnicy byli zadowoleni. Tradycyjnie na półmetku mieliśmy
poczęstunek, można było uczestniczyć
w konkursach i zabawach.
Od dwóch lat meta rajdu jest w amfiteatrze, gdzie wszyscy mogą spokojnie
usiąść, wysłuchać koncertu i wziąć udział
w losowaniu nagród w postaci gadżetów
rowerowych i dwóch rowerów.
Obecność ponad pięciuset uczestników
świadczy o tym, że taka formuła Rodzinnego Rajdu Rowerowego jest przez
mieszkańców akceptowana, a za tym jest
konieczność organizowania takiej imprezy.
Rajd to spędzenie kilku godzin na świeżym
powietrzu w pięknym otoczeniu i miłym
towarzystwie. Ten towarzyski aspekt jest
bardzo ważny. Formuła rodzinna, ale również powszechna sprawia, że impreza ma
swój niepowtarzalny charakter. Spotykają
się znajomi, rozmawiają, dzielą się wrażeniami. Wiem też, że rodziny ustrońskie
zapraszają do udziału swoich znajomych
i krewnych z innych miejscowości.
Na pewno ta impreza musi być kontynuowana w latach następnych, choć coraz
trudniej o nowe trasy i nowe atrakcje.
Rajd ma swą bogatą historię i pewne rozwiązania i trasy z konieczności muszą się
powtarzać, co moim zdaniem nie wpływa
na atrakcyjność Rajdu Rodzinnego. Jest to
jedna ze sztandarowych imprez naszego
miasta, potrzebna i sprawdzająca się pod
każdym względem.
Notował: (ws)
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Najstarsza grupa przy pracy.

Fot. M. Niemiec

Kopiowanie wesela
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr
1 często odwiedzają Muzeum Ustrońskie. Oglądają wystawy czasowe i przy
okazji obraz „Wesele” Ludwika Konarzewskiego. Magdalena Piechowiak
z Muzeum wpadła na pomysł, żeby dzieci
bliżej poznały to dzieło, nie tylko patrząc.
Okazją był obchodzony 18 maja Międzynarodowy Dzień Muzeów. Święto zostało
ustanowione w 1977 roku.
- Muzea kojarzą nam się często z pustymi
salami pełnymi zakurzonych, nudnych
eksponatów - mówi M. Piechowiak. W rzeczywistości współczesne muzea idą
z duchem czasu i walczą o publiczność,
organizując koncerty, spotkania, wykłady,
warsztaty i nocne zwiedzanie. W dużych
miastach organizowane są Noce Muzeów,
a my chcemy propagować naszą działalność za dnia. Między innymi poprzez
warsztaty dla dzieci i młodzieży.
Wzięło w nich udział 17 dzieci, po
czworo z klasy czwartej, piątej i szóstej
oraz pięcioro pierwszaków pod opieką
nauczyciela plastyki Dariusza Gierdala.
Gościem honorowym spotkania ze sztuką
był Łukasz Konarzewski, syn autora „Wesela”, który opowiadał młodym ludziom
o pracy swojego ojca. Dzieci słuchały
z zainteresowaniem, dowiedziały się,
że Łukasz Konarzewski, jako mały
chłopiec, jest jedną z namalowanych
postaci.
Obraz podzielono na trzy części,
a dzieci podzielone na grupy według wieku kopiowały wylosowany fragment. Jedne grupy współpracowały bardzo ściśle,
inne składały się raczej z indywidualności.
Niektórym dzieciom bardzo odpowiadała
praca zespołowa, ale były też takie, które
wolały pracować same. Efektem pracy są
obrazy wystawione w muzealnej galerii
w taki sposób, żeby tworzyły „Wesele”
według młodych artystów.
- Obcowanie ze sztuką rodzi pytania,
a pytania są podstawą do tego, żeby się
rozwijać – mówił Ł. Konarzewski, gdy
zapytaliśmy, po co dzieciom takie warsztaty. – Pobyt i praca w tutejszym muzeum
daje też możliwość poznania tego, co
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nasze, z czego się wywodzimy. Samo kopiowanie wymaga obserwacji, cierpliwości, spostrzegawczości, samodyscypliny.
Patrząc na pracę dzieci można zauważyć,
jak się między sobą różnią. Niektórzy starają się dokładnie odwzorować postacie,
dbają o każdy szczegół. Inni traktują to
bardziej swobodnie. Dorysowują góralom odtwarzacze MP-3, albo napis na
koszulce „Doda”.
Ł. Konarzewski pozwolił na takie innowacje. Mniej podobały się one D. Gierdalowi, który podszedł do tego bardziej

po nauczycielsku. Ale z samej wizyty
w muzeum był bardzo zadowolony.
- W szkole mam 45 minut lekcji plastyki
na tydzień – mówi pedagog. – W tak
krótkim czasie trudno zapoznać dzieci ze
sztuką. Zwłaszcza, że mogę im pokazać
jedynie reprodukcje. Tutaj uczniowie
mają możliwość zobaczyć obraz na
żywo, przyjrzeć się kolorystyce, strukturze płótna. Słyszy się głosy, że plastyka
jest niepotrzebna, że wiedza o sztuce
niczego nie daje. Pozwolę się z tym nie
zgodzić. Dzisiaj dzieci pobrały lekcję obserwacji, skupienia, cierpliwości, umiejętności pracy w zespole. Takie spotkania
z żywą sztuką są nie do przecenienia.
Dzieci spędziły w Muzeum kilka godzin. Trochę marzły w starych murach,
ale w przerwie mogły się posilić drożdżówkami. Warsztaty odbyły się pod
patronatem firmy Rekopol z Warszawy,
zajmującej się recyklingiem, która podarowała dzieciom drobne upominki.
Każdy z małych artystów otrzymał ekologiczną torebkę z zabawką - drewnianym
jojo, długopisem, ołówkiem, naklejką,
widokówką z Muzeum Ustrońskiego
i paczką kakao podarowaną przez firmę
Mokate.
W warsztatach wzięli udział: Kuba
Królikowski, Wojtek Gogółka, Miłosz
Dyka, Karolina Dyrda, Justyna Kolarczyk, Mateusz Majewski, Jan Wiecha,
Dżesika Maciejczyk, Dawid Herda, Krystian Mikołajczyk, Justyna Prottung, Patryk Tracz, Róża Warzecha, Zosia Korcz,
Agata Karolonek, Szymon Kamiński,
Wiktoria Kędzior.
Monika Niemiec

U WAGA

przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych!

Urząd Miasta Ustroń przypomina o wynikającym z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obowiązku uiszczania drugiej raty za
sprzedaż napojów alkoholowych. Termin płatności drugiej raty upływa 31 maja 2009
r. Płatności należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń (parter) lub przelewem
na konto bankowe: ING BANK ŚLĄSKI O/Bielsko-Biała 60 10501070 1000 0001
0102 5211.
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Powalone drzewa w Parku Kuracyjnym.                                                                  

drzewa na domach

o domek letniskowy, więc strażacy musieli usunąć drewno i zabezpieczyć budynek. Na ul. Folwarcznej drzewo uderzyło w dom
mieszkalny. Na powierzchni 40 m kw. uszkodzony został dach oraz
ściana szczytowa. Gałęzie rozbiły dwa okna. Przez całe dwa dni
strażacy pracowali nad usuwaniem gałęzi, konarów, drzew. Nie
ma już wierzby koło torów na ul. Daszyńskiego i trzech drzew
w Parku Kuracyjnym. I to nie jedyne straty.
Dzwoniąc do Posterunku Energetycznego w Ustroniu dowiedzieliśmy się, że najpoważniejsza awaria miała miejsce
w Kozakowicach, które również podlegają ustrońskiemu posterunkowi. W sąsiedniej miejscowości mieszkańcy nie mieli prądu
od godz. 17 w piątek do godz. 16 w sobotę. Poważnie uszkodzona
linia była również na ul. Orzechowej, gdzie na przewody złamała się sosna. Dużo przepalonych bezpieczników wymieniano
w Polanie w okolicach Czantorii. Powalone drzewa usuwano
z sieci w okolicach kamieniołomu w Obłaźcu. Właściwie w całym
mieście fruwały konary i gałęzie, a o skali napraw niech świadczy
fakt, że dziesięciu pracowników posterunku Enion pracowało
w terenie do godz. 3 w nocy w piątek i kontynuowali pracę od godz.
6 rano w sobotę znowu do późnych godzin nocnych. Mieszkańcy
dzwonili cały czas, zgłaszając awarie. W pewnym momencie na
ul. Kuźniczą przyjechała policja, bo ustroniacy zgłosili, że na
Posterunku nikt nie odbiera telefonów. Nie odbierano, ponieważ
wszyscy pracowali nad usuwaniem szkód.
Monika Niemiec

Kiedy w piątek po południu nad Ustroniem zaczęły się kłębić
chmury, nasuwały skojarzenia z amerykańskimi filmami katastroficznymi. Wydawało się, że lada moment chmury zwiną się w trąbę
powietrzną i żywioł zapanuje nam miastem. Ostatecznie tornada
nie było, ale wichura pozostawiła po sobie spore zniszczenia.
W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej 22 i 23 maja odnotowano 9 poważnych zdarzeń związanych
z silnym wiatrem. Dwa najgroźniejsze miały miejsce na ul. Czarny
Las i Folwarcznej. W pierwszym przypadku drzewo oparło się
Spotkanie rodzinne podczas odpustu w Lipowcu w latach 70.
Z przodu od lewej: Jan Krzyś, Zuzanna Krzyś, Henryk Plinta,
Paweł Krzyś, bracia Janusz i Emil Plintowie, w drugim rzędzie
Helena i Emil Plintowie, Eugenia Jakubiec, Jan Janoszek z Cisownicy (kopał studnie) z żoną Emilią (kucharka w przedszkolu).
		
Fotografię udostępnił i opisał Jan Jakubiec.
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była ingerencja w trakcie wywoływania.
Nie wchodziło w grę również kadrowanie. Trzeba było zaprojektować zdjęcie
w momencie naciśnięcia migawki. Cztery
lata temu konserwatywni Anglicy dopuścili nadsyłanie zdjęć cyfrowych. Tylko
dlatego, że istnieją dzisiaj techniki, odpowiednie programy i organizatorzy konkursu je posiadają, które pozwalają wykryć
manipulację przy zdjęciu.
Organizator ekspozycji odpowiadał na
pytania gości wernisażu. Mówił między
innymi, że fotografie nadsyłać mogą nie
tylko profesjonalni fotograficy, ale również amatorzy. Ustroniacy chcieli się też
dowiedzieć czegoś o udziale Polaków
w konkursie. Okazuje się, że kiedy wystawa po raz pierwszy przyjechała do kraju
w 2002 roku, również po raz pierwszy
znalazło się na niej zdjęcie naszego rodaka.
Od tego czasu tylko w jednym roku nie

było polskiej fotografii. W ostatniej edycji
konkursu z 2008 roku wśród laureatów jest
trzech autorów z Polski, m.in.: zdobywca
pierwszego miejsca - Antoni Kasprzak,
leśniczy z Wielkopolski ze „Starciem orłów”, które publikujemy na stronie 5.
Współorganizatorem ustrońskiej wystawy jest Nadleśnictwo Ustroń. Na wernisażu obecny był nadleśniczy Leon Mijal,
znawca, miłośnik dzikiej przyrody, ale
również fotografik.
- Oglądając wystawione zdjęcia zauważyłem wiele motywów, które możemy
zaobserwować w Beskidzie Śląskim
i na ziemi cieszyńskiej – mówił L. Mijal.
- Jest tu trudna do sfotografowania sowa
płomykówka albo lisek, którego częściej
spotykamy, na przykład myszkującego na
polach wieczorową porą. Są wróble, sikory, sarny, bażanty, zające, które podchodzą
dość blisko siedlisk ludzkich. Chciałbym
zwrócić uwagę na buka o pięknych, oryginalnych kształtach, a przecież na Równicy takich buków mamy tysiące. Rośliny
są łatwiejsze do fotografowania, bo nie
uciekają. Zachęcałbym do fotografowania
kwiatów, szczególnie wiosną. Na naszym
terenie mamy największe skupisko storczyków. Spotkamy je na łąkach Goleszowa, Cisownicy, na zboczach Tułu. Jedno
ze zdjęć przedstawia trawy wełnianki na
wietrze. Wełnianki spotkamy w rezerwacie
„Rotuz” w Chybiu i tylko trzeba poczekać na odpowiednią pogodę. Zachęcam
do oglądania i robienia zdjęć, bo budzą
zachwyt i uczą szacunku dla przyrody.
Życzyłbym sobie, żeby jak najwięcej
młodych ludzi obejrzało wystawę.
Może zajrzą na nią również najlepsi
ustrońscy fotograficy. Muzeum czynne jest
codziennie od godz. 11 do godz. 16, a także
w innych godzinach po wcześniejszym
uzgodnieniu. Organizatorami wystawy
w Ustroniu, która potrwa do 25 czerwca,
jest Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”
oraz Nadleśnictwo Ustroń i Polski Klub
Ekologiczny Koło w Ustroniu przy wsparciu Spółki Cywilnej Skiba i Tomaszek
„Zbójnicka Chata”, Firmy „Kamena” Barbary Majętnej – Ręczne Malowanie Porcelany oraz Firmy Prywatnej Piotra Szuby.
Monika Niemiec

J. Zegarliński.

L. Mijal.

Na wernisaż przyszli miłośnicy przyrody i fotografii.

Fot. M. Niemiec

zdjęcia bez fałszu

Chciałam zapytać najlepszych ustrońskich fotografików, zrzeszonych w sekcji fotograficznej Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy” o opinię na temat zdjęć zgromadzonych
w Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”. Niestety ustrońscy mistrzowie obiektywu nie zaszczycili wernisażu swą obecnością. Cóż, nie otwierano wystawy Brzimów, tylko najlepszych
autorów z całego świata, wyłonionych w konkursie Wildlife Photografer of the Year.
Od 1964 roku BBC Wildlife Magazyn
oraz Natura History Museum w Londynie
organizują co roku konkurs „Fotograf roku
dzikiej przyrody”. W pierwszej edycji
jury wybierało spośród 500 zdjęć, nadesłanych z Wielkiej Brytanii. W 2008 roku
na konkurs wpłynęło ponad 33.000 zdjęć,
wykonanych przez ponad 3.000 fotografików z prawie 80 krajów na świecie. Jest to
największy konkurs tego typu na świecie.
- Od 7 lat sprowadzam wystawę do Polski
- mówił podczas wernisażu Jerzy Zegarliński, właściciel Agencji Zegart z Bydgoszczy, organizator wystawy. - Pokazujemy
ją w wielu miastach - muzeach, galeriach, różnych instytucjach. Każdego roku
najnowszą edycję ogląda około 100.000
osób w kilkunastu miastach Polski. Ponieważ zainteresowanie jest ogromne,
postanowiliśmy stworzyć drugą wystawę
na bazie prac konkursowych i właśnie
dzisiaj w Ustroniu podziwiać możemy
po 10 najlepszych zdjęć z edycji 20022008. Ta druga wystawa funkcjonuje tylko
w Polsce.
Ekspozycję tworzą fotografie, które
zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsce
w jednej z kilkunastu kategorii. Każde zdjęcie jest dokładnie opisane. Nie tylko gdzie
i kiedy zostało zrobione, co przedstawia,
ale również jakiego aparatu, obiektywu
użył fotografik, jaki ustawił czas, przysłonę
itd. Na fotografiach można oglądać rośliny,
zwierzęta lądowe i morskie, owady, ptaki,
gady, ryby, ssaki.
- Patrząc na niektóre zdjęcia, moglibyśmy
zadawać sobie pytanie, czy nie zostały komputerowo ulepszone – tłumaczył
J. Zegarliński. – Otóż nie. Na tych zdjęciach nie ma żadnego fałszu. Przez ponad
40 lat na konkurs można było wysyłać
zdjęcia wykonane tylko i wyłącznie na
slajdach. Trzeba było nadesłać oryginał zdjęcia, nie odbitkę. Wykluczona
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racja polskiej firmy

Wyrokiem z 12 marca 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny
podzielił stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie i nie uwzględnił skargi kasacyjnej Nestle w sporze z Mokate. W ten sposób ostatecznie potwierdzone zostały
prawa Mokate do znaku towarowego „3in1”. Znak ten wyróżnia
popularną serię produktów „Mokate 3in1” oraz „NY Coffee”
i dotyczy dynamicznie rozwijającej się kategorii kaw. Wniosek
kwestionujący prawa Mokate do znaku towarowego złożyła Nestle w 2005 roku do Urzędu Patentowego, który oddalił skargę
szwajcarskiego przedsiębiorstwa. Decyzja Urzędu została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W tym stanie
rzeczy, wyrok wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny
zamyka kolejną sprawę z powództwa Nestle przeciwko Mokate,
przyznając rację polskiej Firmie.

PRZEPISY MOKATE
Lody herbaciane
Składniki:
(porcja dla 4 osób)
4 łyżeczki czarnej herbaty
Loyd Tea, 1/2 litra śmietany,
sok z 3 pomarańczy, 2 żółtka,
cukier do smaku

*

*

*

Herbatę zaparzyć w filiżance
wody, odstawić na 3 minuty,
przecedzić. Wymieszać ze śmietaną i sokiem pomarańczowym.
Żółtka utrzeć z cukrem i połączyć

z naparem. Tak przygotowaną
masę przełożyć do foremki i zamrozić. Podawać w wysokich
szklankach z bitą śmietaną. Można też ozdobić karmelem, wiórkami kokosowymi lub tłuczonymi
orzechami.
(Przepis pochodzi z przewodnika po świecie herbat „Herbata
z sukcesem” wydanego staraniem wydawnictwa Pascal i firmy Mokate.)

Kolekcjonerzy
jak myśliwi

Klub kolekcjonerów herbacianych kopertek istnieje od lat
po czeskiej stronie granicy. Kolekcjonerzy mają swoje giełdy
i własne strony internetowe (http:/forum.teabags.cz/). Można
tam sprawdzić, jakie są nowinki na rynku oraz powymieniać się herbatkami z własnej kolekcji. Jeden z kolekcjonerów chwali się zbiorami obejmującymi ponad 9 tys. herbat.
Kolekcjonerzy w dyskusjach bardzo wysoko oceniają opakowania
serii Babiĉka Růženka czyli czeskiej wersji Babci Jagody, którą
Mokate wprowadziło na rynek czeski zaraz po premierze na rynku krajowym. Jako ciekawe oceniane jest zarówno pudełko, jak
i poszczególne kopertki. Z ciepłym przyjęciem spotkał się także
grzaniec śliwkowy i jego odmiany. Internauci zwracali uwagę na
doskonały smak grzańców. Użytkownicy serwera wymieniają się
radami jak doświadczeni myśliwi. Od razu wyśledzili, że część
grzańców dostępna jest na rynku w wersji czeskiej, inna partia
tego samego towaru w wersji anglojęzycznej i że większe pudełka
kryją w środku herbatki kopertkowe. „Byłam przekonana, że to
herbata instant. Poczułam się mile zaskoczona, kiedy w domu
znalazłam w tym pięknie zaprojektowanym opakowaniu oddzielnie zapakowane saszetki”- pisze amatorka herbat posługująca się
nickiem „svitkatka”.
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o herbacie inaczej
W połowie czerwca na polski rynek trafi nowa wersja
herbaty PuErh Sense Lemon&Lime. To uzupełnienie oferty
herbatek funkcjonalnych serii Slime Line, których zaletą jest
wspomaganie odchudzania. Dzieje się tak głównie dzięki
specyficznym własnościom czerwonej herbaty, które regulują
przemianę materii i wspomagają pracę wątroby, pomagając
utrzymać sylwetkę w świetnej formie.
Opakowania herbat Mokate uzupełnione zostały o wykresy
informujące klientów o zawartości tak zwanych antyoksydantów w poszczególnych rodzajach herbat. Owe antyoksydanty,
to mówiąc prościej związki chemiczne, które chronią organizm
przed ryzykiem
zachorowania na
nowotwory, choroby układu krążenia, cukrzycę,
choroby stawów,
zaćmę. Podnoszą
również ogólną
odporność organizmu. Wykresy znajdą się na
całej linii herbat
zielonych Green
Sense.

HISTORIA MOKATE
Rok 1994

MOKATE Cappuccino opanowuje polski rynek. Firma
ma za sobą pierwsze próby
eksportu do krajów ościennych. Produkcja z najwyższym
trudem nadąża za rosnącym
zapotrzebowaniem rynku. Zapada decyzja o inwestowaniu.
W kwietniu, na pobliskiej posesji rusza budowa nowego
zakładu.

Rok 1995

30 marca otwarcie nowej siedziby MOKATE.
Na powierzchni 3.500 m2
mieszczą się nowoczesne
odziały produkcyjne, magazyny i biura. W ciągu roku
produkcja podwaja się.
W ofercie jest ponad 100
pozycji. Eksport obejmuje
10 krajów. Znów brakuje
powierzchni.
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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.

Tadeusz Recman ur 8 maja 1965 r. w Ustroniu Lipowcu.
Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
ukończył Wydział Lekarski w 1989 roku. Od 1999 roku
Kierownik Rodzinnej Praktyki Lekarskiej w Ustroniu
Nierodzimiu. Jedną z jego licznych pasji oprócz medycyny
i podróży jest fotografia. Mieszka w Ustroniu wraz z żoną
i trójką dzieci.
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Kolumna rajdowa.

Fot. W. Suchta

Żur na półmetku

Jechało prawie 150 osób więcej, niż w zeszłym roku! Fantastycznie bawili się mali i duzi uczestnicy. Trasa wynosiła 18 kilometrów.
Był żurek na półmetku i losowanie nagród na mecie. Tradycyjne
koszulki - tym razem jaskrawo pomarańczowe.
W ostatnią niedzielę, 24 maja, odbył się
XIII Rodzinny Rajd Rowerowy. Pogoda
rano była dosyć kiepska, było zimno, a na
niebie wisiały ciężkie, szare chmury. Ale
od chwili rozpoczęcia rajdu aż do zakończenia nie spadła ani jedna kropla deszczu.
Pod koniec nawet, kiedy już wszyscy zgromadzili się w amfiteatrze – wyszło słońce.
Organizatorzy nie mają wpływu ani na
nie, ani na nastroje uczestników rajdu; ale
mogą jednak zrobić, co w swojej mocy,
żeby te drugie były jak najlepsze.
Tegoroczna trasa rozpoczynała się na
Rynku. W jedną stronę wynosiła 9 km,
czyli w sumie uczestnicy pokonali 18 km.
Start: godzina 9.30, pierwsi rowerzyści zaczęli pojawiać się pół godziny wcześniej.
Zgromadzonych przywitał burmistrz,
który później również założył koszulkę
i jechał. Ustalono zasady przejazdu. Jedną z najważniejszych było trzymanie się
kolumny, bez odłączania się. Wszyscy dostali, oprócz koszulek, specjalne odblaski.
Rowerzyści jechali bulwarami nadwiślańskimi do Polany, a potem główną ulicą;
przejeżdżali przez most na Wiśle i dalej
w stronę doliny Dobki.
Nie spotkali się z większymi trudnościami, nie było żadnych wypadków.
Kolumna została rozbita w czasie postoju
przez zamkniętym przejazdem kolejowym
na ulicy Grażyńskiego. Tłum 250 osób
w pomarańczowych koszulkach budził
zainteresowanie pasażerów i turystów.
Innym newralgicznym punktem był wąski
mostek na wysokości stawu na Polanie,
gdzie trzeba było przejeżdżać pojedynczo.
Tworzył się tam mały korek. Pierwszy jechał samochód policyjny, zabezpieczający
ruch drogowy, na końcu – ambulans.
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Na półmetek rajdu ostatni uczestnicy
dotarli krótko przed 11.00. Przy Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym PTTK zorganizowano przerwę, która trwała około
godziny. Rowerzyści mogli odpocząć,
zjeść żurek z chlebem, potem spróbować
wspiąć się na ściankę wspinaczkową albo
wziąć udział w różnych grach. Było skakanie na skakankach, rzuty piłką w butelki
(tak zwane kręgle). Zabawami kierowały
Małgorzata Szcześniewska i Anna Sikora, nauczycielki wychowania fizycznego
z Gimnazjum nr 1. Dorośli mogli zmie-

W kolejce po posiłek.

rzyć sie w przeciąganiu liny, albo rzucić
własnym butem – im dalej, tym lepiej.
Nagrodami były słodycze.
Humory dopisywały, mimo że dla niektórych droga pod górę oznaczała trochę
wysiłku. Ale o to przecież chodzi – żeby
wsiąść na rower i przekonać się, czy ma
się dość sił na podobne wycieczki. Celem
rajdu jest aktywne spędzanie wolnego
czasu i zachęcanie do korzystania z takiej
formy również na co dzień, szczególnie, że
Ustroń znakomicie się do tego nadaje. Na
rajd zapisują się zarówno ci, którzy jeżdżą
codziennie, jak i tacy, dla których to jedna
z niewielu okazji w ciągu roku. Mogli
w ten sposób zapoznać się z istniejącymi
na terenie miasta trasami. Niektórzy natomiast jechali już siódmy, ósmy raz, rajd
traktują więc jako rodzinną tradycję:
- Pierwszorzędnie! Siódmy raz jestem,
jechało się bardzo dobrze, bo nie jest
za gorąco. Ciężko troszeczkę było tutaj
wyjechać, ale po to się jedzie, żeby kapkę
sportu było – mówili niektórzy, a inni:
- Bardzo dobrze oceniamy rajd. Drugi raz
jedziemy, w zeszłym roku w Goleszowie
byliśmy. Bardzo fajny pomysł, po co
w domu siedzieć przed telewizją? Ja prawie codziennie jeżdżę. Na rajdach jest
miło, wesoło, ludzi się poznaje nowych,
miejscowości, bo powiedzmy, że rzadko
się tak rowerem jeździ, raczej samochodem, a rowerem jest zupełnie inaczej.
Modele rowerów były bardzo różne:
od małych bmx-ów, zwykłych składaków
po najnowsze, górskie, z przerzutkami
i lampami, dla których rajd był „chrztem
bojowym”, inne wyciągane po raz pierwszy od zimy na trasę. Rodzice zabierali
dzieci, dziadkowie – wnuki, niektórzy
chłopcy jechali z kolegami. Najmniej
liczna była grupa młodzieży ze szkół
średnich i gimnazjów. Najmłodsze dzieci
jechały w fotelikach ze swoimi rodzicami.
Ci nie narzekali:
- Super trasa dla rodzinnych wypraw
- powiedział nam tata półtorarocznego
uczestnika.

Fot. W. Suchta
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Szczęśliwcy z wylosowanymi rowerami.

Nieco starsze miały własne rowerki:
- Fajnie było! Pod górkę troszkę zmęczona
byłam. Mam 5 lat. Sama jechałam, ale
trochę mi tata pomagał.
Na miejscu chętnie korzystały ze wszystkich atrakcji. Niewątpliwie największe
zainteresowanie budziła ścianka wspinaczkowa, przy której stała spora kolejka.
Ściankę dostarczyła za darmo firma Japi z
Ustronia Aleksandera Holeksy, a rozstawił Grzegorz Nieurzyła. Nad bezpieczeństwem czuwał Przemysław Ciompa.
- Jestem z Chybia i przyjechałem dzisiaj,
ale dla mnie zabrakło koszulki – powiedział nam pan w wyróżniającej się, zielonej koszulce rajdu Wisły. - Bardzo często
startuję w takich rajdach, brałem udział
w rajdzie z Wisły do Gdańska, 1300 km.
Jechaliśmy 17 dni, wyjechaliśmy 1 maja,
jak Polska weszła do Unii, 250 wszystkich
uczestników, w tym dwóch niewidomych.
Jestem sam, czasami jeżdżę z wnukiem,
ale on ma dopiero 4 lata. Trasy rowerowe
w Ustroniu? Ładne są, ścieżki zadbane,
jest gdzie jeździć.
- Bardzo nam się podoba! – śmiała się
inna pani. - Jedziemy siódmy albo szósty
raz. Na co dzień jeżdżę tak z godzinę,
praktycznie każdy dzień, a córka – soboty,
niedziele. Organizacyjnie byliśmy zawsze
zadowoleni. Może w tym roku uda się coś
wylosować!
O tym można było się przekonać
podczas imprezy na zakończenie rajdu,
w amfiteatrze, gdzie znajdowała się meta.
Powrót sprawił mniej trudności niż pierwsza część, ponieważ droga praktycznie
cały czas biegła z górki. Na miejscu tłum
w pomarańczowych koszulkach bawił się
wspólnie przy występach harcerskiego
zespołu „Słoneczni”, który przyjechał
z Katowic. Został ciepło przyjęty, publiczność bawiła się i śpiewała razem z jego
członkami. W przerwach pomiędzy piosenkami rozdano nagrody 32 najmłodszym
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Fot. H. Cieślar

uczestnikom rajdu: otrzymali pluszowe
Ustroniaczki. Najmłodszy był roczny
Oskar Szymura. Nagrodzono również
trzech najstarszych rowerzystów: Cecylię
Brachaczek, Edmunda Szmajducha i Antoniego Holeksę.
Później odbyło się losowanie nagród,
za pomocą wypełnianych wcześniej kuponów. Najpierw losowano gadżety rowerowe: dzwonki, plecaki, światła tylnie
i przednie, torby, pompki, bagażniki na ro-

Gry i zabawy.

wery i samochody i inne, w sumie 38 różnych przedmiotów. W końcu – najbardziej
oczekiwane – losowanie nagród głównych,
czyli rowerów dla jednego uczestnika i dla
całej „rajdowej rodziny”. Pierwszy rower
trafił do Izabeli Brachacz ze Skoczowa,
natomiast szczęśliwą rodziną okazali się
Gigiewiczowie z Bielska-Białej.
Rajd został zorganizowany, jak co roku,
przez Wydział Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki Urzędu Miasta głównie przez
Grażynę Winiarską i Zbigniewa Brachaczka, którzy czuwali nad przebiegiem rajdu.
Patronat objął burmistrz miasta, Ireneusz
Szarzec; pomagał również w rozdawaniu
nagród, wraz ze swoją zastępczynią, Jolantą Krajewską-Gojny i przewodniczącym
Rady Miasta Stanisławem Maliną. Był
również jeden sponsor, Grzegorz Czerny, właściciel firmy ZHU Auto-Pol-Czer
ze Skoczowa. Bezpieczeństwo podczas
przejazdu zapewniała Straż Miejska i Policja oraz ratownicy GOPR-u Przemysław
Ciompa i Krzysztof Pokorny, „Gazeta
Ustrońska” objęła nad imprezą patronat
medialny.
Co sprawia, że z roku na rok zapisuje
się coraz więcej osób? Odpowiedzi są
podobne: „Najlepsze jest to, że jest masa
ludzi”, albo „W takich rajdach najbardziej
podoba mi się luz. Poznaje człowiek ludzi, nowych, młodych, starszych.” Wiele
osób kolekcjonuje koszulki – w tym roku
zainteresowanie było tak duże, że ich
zabrakło, już o godzinie 13.00 w piątek.
Zapisy były do godziny 15.30. W rajdzie
wzięło udział około 500 osób, o ponad 150
więcej niż w zeszłym roku. Z roku na rok
coraz więcej – i oby tak dalej. Aktywnie,
zdrowo i rodzinnie.
Maria Kulis, Agata Werpachowska

Fot. A. Werpachowska
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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”

„Fotografia dzikiej przyrody”- Wildlife Photographer of the Year, z lat 2002–2008.
Wystawa czynna: 15.05 - 25.06.
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 - 17.00 - sobota 8.30 - 13.00
ul. Sanatoryjna 7, 854-20-25 - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00 - sobota 8.45 - 13.00.
ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.
StraŻ MiejskA USTROÑ
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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Półroczny czarny kotek z białym krawacikiem, białą bródką i końcówką łapki. Bardzo miły i przyjazny. Ma na imię Dodek. Czeka na
nowego właściciela. Tel. 605-414-680.

28 maja 2009 r.

Witejcie

sukces
lekkoatletów

Bardzo dobre wyniki osiągnęli ustrońscy lekkoatleci na
Mistrzostwach Śląska Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych, które odbyły się w miniony weekend w Częstochowie.
W konkursie skoku o tyczce juniorów triumfował Tomasz
Klyta (3.60 m), jednak był jedynym uczestnikiem konkursu
i zgodnie z regulaminem nie otrzymał medalu. Żeby odbyła
się dekoracja musi startować minimum trzech zawodników
w danej konkurencji. Ten sam los spotkał jedyną seniorkę
w skoku o tyczce, byłą zawodniczkę ustrońskiego klubu Patrycję Moskałę (3.60 m), obecnie AZS AWF Katowice.
Za to w rywalizacji juniorów młodszych zdobycz medalowa była
znaczna. Tytuł mistrzowski wywalczyła Iwona Cieślar w skoku
wzwyż (1.55 m). Srebrny krążek zawisł na szyi tyczkarza Michała
Kłody, a brązowy na szyi kulomiotki Izabeli Haratyk (8.99 m).
Czwarte miejsce w rzucie jednokilogramowym dyskiem zajęła
Jolanta Łupieżowiec (24.06 m), tą samą pozycję w skoku o tyczce
zajęła Magdalena Wojdyła (2.60 m). Poza klasyfikacją skakały:
Aneta Molek (3.20 m), Monika Cyganek (2.60 m). Zwyciężczyni
Natalia Krupińska z Mazańcowic skoczyła 3.60 m.
Wszyscy zawodnicy z Ustronia są reprezentantami Międzyszkolnego Klubu Sportowego.
(mn)
POZIOMO: 1) na grzędzie, 4) poprzednik matiza, 6) planszowa lub zręcznościowa, 8) w ostrokole, 9) ptak – symbol
mądrości, 10) do podziwiania, 11) placówka handlowa,
12) miasto we Francji, 13) przysmak niemowlaka, 14) odpad ze skrawania, 15) ogólniak, 16) wieś koło Kostrzyna,
17) mara nocna, 18) postać biblijna, 19) lipcowa solenizantka,
20) mały Jan.
PIONOWO: 1) urzędnik grodzki, 2) niesamowite wiadomości, 3) ostry pojedynek, 4) kino w domu, 5) drzewo z osiki,
6) igła krawiecka, 7) kuzyn kajmana, 11) przedstawienie,
13) krasule na łące, 17) symbol cynku.

Byłach dzisio na torgu i kupiłach se jeszcze przisade pomidorów, bo mi chybiło, a chciałach mieć pełny rzóndek.
A żech ni miała tej taszki ciynżki, tóż porozglóndałach
sie po tym nowym torgu i kupiłach se fusekle, bo mie fórt
łodziyrajóm sandały. Spotkałach też kamratke, co sie roz
za czas widujymy, a przeca kożdy wiy, że torg to je miejsce
handlowe i towarzyski. Tóż przistanyły my i pofulały kapke,
jako to baby majóm we zwyku. Dziwóm sie na nióm, a ta
potwora na wiosne wyglóndo coroz młodzi. Włosy, jakby
dziepro wyszła łod fryzjera – same wele. W rynce dzierżała wielucnóm taszke, bo se akurat kupiła jakisik strokate
story do izby, a w drugi rynce dzierżała sznytlok. Choć mo
potwora zogródke kole chałupy, to przeca w ziymi by sie
nie babrała, dyć to idzie łacno kupić. Jak sie podziwała
na ty moji flancki pomidorów, to mie wyśmioła. „Na babo
– prawi – każ ty mosz rozum, żeby sie pierniczyć z takóm
szypławóm robotóm? Czy nie widzisz, że tu pomidorów
na straganach je pełno? Jaki chcesz, to mosz. Wiynksze,
miyńsze – do koloru, do wyboru”.
Pokiwałach głowóm i tak my sie rozstały. Łóna jyno
szpacyruje łod kamratki do kamratki, a popołedniami fórt
seriale łoglóndo, tóż ani sie ji nie chce bardzo łobiadu
uwarzić, jyno taki erzace w puszkach kupuje, abo jakisik
knedle, czy pierogi lyniwe w nylónówej dicie. Pomyślałach
se, elegantka, co mo dwie lewe rynce. Jo już tam wolym
swojóm robote, ni ma mi ciynżko sie zgióńć z kopaczkóm.
A kiery nie wiy jako szmakujóm dómowe pomidory, podlywane gnojówkóm, co dojrzywajóm na słóneczku, to już sie
ani nie dowiy i bydzie chwolił ty, co wyrosły szumne, ale
nawożóne prószkami i pore razy spryskane na wszelijaki
choroby.
Muszym kóńczyć, bo idym łobrobić swój zogónek. Dyć łoto
po deszczu wszycko porosło, ale nejwiyncyj chwaściska.
						
Hela

Urząd Miasta Ustroń informuje,
że w dniu 21 maja 2009 r. na tablicy ogłoszeń został
wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości
przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej
ozn. nr 187/6 o pow. 1891 m2 położonej w Ustroniu
przy ul. Grażyńskiego.

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

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 5 czerwca.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 19

majowo i rowerowo
Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Oliwia Brachaczek,
Ustroń, ul. Fabryczna II/29. Zapraszamy do redakcji.

28 maja 2009 r.			
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wyróżnieni
w lidze szkolnej

16 maja w Bielsku-Białej w auli Liceum
Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji
Narodowej odbyło się uroczyste zakończenie II Śląskiej Szkolnej Ligi Narciarskiej.
Uczestniczyli także narciarze alpejczycy
z Ustronia. W kategorii szkół podstawowych „dwójka” z Ustronia zajęła pierwsze
miejsce, zaś Gimnazjum nr 2 piąte miejsce.
Nagrodzono dziesięć szkół podstawowych
i gimnazjów. Rywalizowało około trzydziestu szkół, a cykl zawodów zorganizowało Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Prowadzono również klasyfikację klubową
i Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Czantoria” z Ustronia zajęło trzecie
miejsce.
Indywidualnie w swych kategoriach
wiekowych ustrońscy uczniowie zajęli
miejsca: dzieci: 1. Wiktoria Pokorny, dzieci starsze: 2. Michał Brachaczek 10. Paweł
Wąsek, młodziczki: 1. Katarzyna Wąsek,
młodzicy: 2. Mieszko Kuczański, 15.
Tomasz Maciejowski, juniorki młodsze:
3 Magda Baranowska, juniorzy młodsi:
3. Konrad Kania. Najlepszych honorowali
wicewojewoda śląski i kurator oświaty.

Narciarstwo alpejskie to dość drogi
sport. Poza sprzętem, trzeba pokrywać
wyjazdy na zawody, normą stały się treningi na lodowcach. Najlepsi znajdują
sponsorów, jak chociażby mistrzyni Polski Katarzyna Wąsek, której stypendium
ufundował Roman Król. Na sponsora
prawdopodobnie może też liczyć o wiele
młodsza Wiktoria Pokorny, a sponsorem
tym może będzie firma Retos Mariana
i Emilii Czapków.
- Na zawody trzeba dojechać, opłacić
wpisowe, a do tego zawodnik oczywiście
musi mieć sprzęt - mówi ojciec Wiktorii
Krzysztof Pokorny. - Narty wystarczają na
jeden sezon, do tego strój narciarski, całe
wyposażenie. Część wydatków, przede
wszystkim wyjazdy na zawody, są dofinansowywane z Urzędu Miasta. Z każdym
rokiem koszty utrzymania zawodnika
rosną. Im dziecko starsze, tym więcej wyjazdów na zawody, tym więcej wyjazdów
na treningi. Jeżeli chcemy zdobywać dobre
miejsca w Polsce, trzeba treningi zaczynać
na lodowcu. A żeby odnosić sukcesy, takich wyjazdów na lodowiec musi być co

najmniej pięć w roku. Te koszty spoczywają na rodzicach i sponsorach.
Rodzice twierdzą, że współpraca
w SRS Czantoria jest dobra. Wszystko się
kręci wokół grupy zapaleńców, rodziców
startujących dzieci.
-Wydaje się, że powinniśmy zrobić
wszystko, by ułatwić funkcjonowanie
tego klubu, bo koszty utrzymania zawodnika są ogromne - mówi K. Pokorny.
- Bez wspomagania miasta nie da się tego
zrobić. Wiem, że w Zakopanem, Szczyrku,
Bielsku-Białej, a nawet w Wiśle, zawodnicy reprezentujący miasto są na koniec
sezonu wynagradzani. Nawet dyplom daje
zawodnikowi satysfakcję.
(ws)

Sprzedam sznaucery, tel. (33) 854-33-68.

FIRMA KSEROGRAF MA 20 LAT
RZETELNOŚĆ W CENIE
20 lat liczy sobie historia firmy KSEROGRAF. Od początku działa
w Ustroniu. To jedna z pierwszych i największych firm w regionie,
której domeną jest sprzedaż i serwis kopiarek renomowanych
producentów. Dwie minione dekady pozwoliły wypracować mocną
pozycję na rynku.
KSEROGRAF funkcjonował początkowo na prywatnej posesji, gdzie
wykonywane były usługi małej poligrafii. Z czasem zakres tych usług
zaczął się poszerzać. Firma zaoferowała klientom kopiarki uznanych marek, zajęła się serwisem oferowanego sprzętu. Krok po kroku budowany
był wizerunek KSEROGRAFU, jako firmy rzetelnej, dającej gwarancję
fachowości i terminowości. Od dziesięciu lat klienci przyjmowani są w
okazałej siedzibie przy ulicy Ogrodowej 9a, gdzie mogą sami wybrać
urządzenia oferowane w bardzo szerokiej gamie. KSEROGRAF ze swoją
atrakcyjną ofertą dociera nie tylko do odbiorców na terenie województwa
śląskiego, ale ma też stałych klientów w Poznaniu, Warszawie, Rzeszowie
oraz obsługuje firmy w Niemczech. Liczba klientów przekracza tysiąc.
- Może to nie jest zbyt oryginalne stwierdzenie, ale naszym podstawowym celem jest zadowolenie klienta. Każdy, kto szuka dobrego sprzętu,

Od lewej stoją Andrzej Franek, Alojzy Franek - założyciel firmy
oraz Grzegorz Górniok.
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znajdzie go u nas. Nim dokona wyboru, może liczyć na fachowe doradztwo i prezentację możliwości poszczególnych urządzeń w salonie
wystawowym. Prowadzimy również szkolenia i instruktaże w zakresie
obsługi sprzętu - zapewnia Andrzej Franek, prezes firmy, która od 2007
roku działa jako spółka cywilna.
W bogatej ofercie są kserokopiarki takich producentów jak: NASHUATEC, RICOH, REX ROTARY, INFOTEC. Analogowe i cyfrowe, znajdujące zastosowanie w małych i dużych firmach, w szkołach
i urzędach. Urządzenia te można dostosować do własnych potrzeb pod
względem formatu, szybkości i wydajności oraz funkcjonalności. Mogą
służyć jako typowa kopiarka lub urządzenie wielofunkcyjne. Klienci,
których nie stać na zakup urządzenia, mogą wziąć je w dzierżawę na
dogodnych warunkach.
Od 2000 roku KSEROGRAF posiada wyłączną autoryzację na
sprzedaż i serwis urządzeń techniki biurowej koncernu NASHUATEC
na terenie Polski. W tej ofercie znajdują się prawdziwe „cyfrowe kombajny”, które potrafią zrewolucjonizować kopiowanie, drukowanie,
skanowanie, faksowanie oraz archiwizację dokumentów papierowych
i elektronicznych.
- Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, dostawę poszczególnych części zamiennych, także materiałów eksploatacyjnych. Nasz
serwis działa szybko i fachowo w zakresie stałej konserwacji urządzeń
oraz naprawy każdego rodzaju sprzętu z naszej oferty - mówi Andrzej
Franek.
Nie zapomniano o typowych usługach kserograficznych, które obecnie
bazują w głównej mierze na digitalizacji. Klient może pocztą elektroniczną przesłać dokument, zlecić zakres usługi, a następnie w krótkim
czasie odebrać gotowy zestaw. Oferowane są też tradycyjne kserokopie
i wydruki czarno-białe i kolorowe, skanowanie dokumentów, skanowanie
do e-maila, składanie rysunków wielkoformatowych, a także oprawianie
dokumentów. Nadto ekspresowo wykonywane są pieczątki. Można też
zamówić wizytówki, foldery, ulotki. Wspólnicy myślą o rozwoju firmy.
W planie jest otwarcie oddziału, powiększenie części magazynowej oraz
zwiększenie zatrudnienia. W dobie kryzysu to fakt wart odnotowania.
Kontakt z firmą KSEROGRAF:
tel. 033 854 36 40, e-mail: biuro@kserograf.com.pl. Pełna oferta firmy
dostępna jest na stronie internetowej www.kserograf.com.pl.
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Mimo asysty dwóch obrońców D. Szspak zdobywa bramkę.

Fot. W. Suchta

kłopoty kadrowe
Nierodzim - Kończyce Małe 3:0 (0:0)

W niedzielę 24 maja drużyna Nierodzimia podejmowała na własnym boisku
jedenastkę z Kończyc Małych w meczu
o mistrzostwo klasy A. Mecz nie był porywający, choć piłkarze gości wystąpili
z efektowną reklamą domu weselnego
na piersiach. Ta reklama to jedyna ciekawostka z pierwszych kilkudziesięciu minut
spotkania, gdy to praktycznie obie drużyny
nie oddały celnego strzału. Pierwszy raz
celnie strzelił na bramkę Kończyc w 72
min. Dawid Szpak i od razu zdobył gola. W
trzy minuty później podwyższa pięknym
strzałem pod poprzeczkę Rafał Duda, natomiast wynik spotkania ustala po indywidualnej akcji w 80 min. Mateusz Bralewski.
Ostatnie 20 minut spotkania toczyło się
pod wyraźne dyktando Nierodzimia, gdyż
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piłkarzom z Kończyc brakowało sił.
Nierodzim grał w składzie: W. Sałaciński, B. Bulowski, M. Kania, G. Szarek, A.
Madusiok, D. Szpak, D. Kocot, R. Duda,
D. Ciemała, M. Bralewski, W. Kawulok.
Po meczu powiedzieli:
Trener Kończyc Małych Władysław
Gaszczyk: - Na dzień dzisiejszy nie gra
sześciu podstawowych zawodników. Póki
były siły stawialiśmy czoła, potem wiadomo, sił zabrakło. Nie było kogo zmienić.
Nie dość, że zespół młody, to jeszcze nie
ma kim grać. Wiem, że Nierodzim miał tylko jedenastu piłkarzy, ale gdyby popatrzeć
na indywidualne możliwości ich i nasze, to
mieli zdecydowaną przewagę. Gdyby były
listy transferowe, to podejrzewam, że za
takiego Dawida Szpaka można by kupić

trzy czwarte mojego zespołu. Taka jest
prawda. Wystarczy popatrzeć na siłę ataku
Nierodzimia. Może od nas dwóch - trzech
dorównywało możliwościami piłkarzom
z Nierodzimia. Dlatego mecz do 60 minuty
w miarę wyrównany, a potem to już z nami
pojechali.
Trener Nierodzimia Rafał Dudela:
- W końcu zdobywamy trzy punkty.
A mecz w pierwszej połowie senny, mało
akcji podbramkowych. Kończyce też niewiele pokazały. Póki mieli siły walczyli.
W drugiej połowie wszystko zaczęło się od
pierwszej bramki, która uskrzydliła moją
drużynę, a mecz zrobił się bardziej żywy.
Wpadły kolejne bramki. Generalnie mało
strzałów i akcji podbramkowych. W sumie
mecz dość słaby. Ale to też sztuka wygrać
po słabej grze i zgarnąć trzy punkty. Cieszę
się, że mimo kłopotów kadrowych, wygraliśmy. Kontuzjowany Szymon Holeksa,
Krystian Wawrzyczek nie może grać po
złamaniu kości jarzmowej w ostatnim
meczu. Popełnialiśmy błędy, na szczęście
przeciwnik ich nie wykorzystał i w końcu
przy własnej publiczności strzelamy trzy
bramki. 		
Wojsław Suchta

1 LKS Tempo Puńców
48
2 LKS Wisła Strumień
39
3 LKS Orzeł Zabłocie
38
4 KKS Spójnia Zebrzydowice 37
5	KS Nierodzim
36
6 LKS Beskid Brenna
34
7 LKS Victoria Hażlach
34
8 LKS Błyskawica Kończyce W. 32
9 LKS Rudnik
23
10 LKS 99 Pruchna
21
11 LKS Kończyce Małe
21
12 LKS Ochaby 96
18
13 LKS Lutnia Zamarski
16
14 LKS Spójnia Górki Wielkie 14

70:28
42:25
65:37
35:24
58:31
30:22
47:34
24:24
29:44
30:41
28:52
26:54
26:50
24:69
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29.5 godz. 17.00 Promocja tomiku wierszy Wandy Mider
									 połączona z występem DER „Równica”,
									 MDK „Prażakówka”.
31.5 godz. 14.00	Dzień Dziecka, amfiteatr.
3.6
godz. 9.00 Audycja muzyczna Filharmonii Śląskiej
									 dla uczniów gimnazjów, MDK „Prażaków									 ka”.
4.6
godz. 9.15 „Królewna śnieżka”- spektakl teatralny
									 z okazji Dnia Dziecka dla przedszkola									 ków, MDK „Prażakówka”.
6.6
godz. 15.00 Dzieci dzieciom, dzieci rodzicom, Amfite									 atr.
7.6
godz. 10.00 15. Marszobieg na Równicę, start: Ustroń
									 Zawodzie (obok Sanatorium Równica”)
Rajd Rodzinny pokonywano resztkami sił ...

Promocja okien PCV f.h. „Besta”
Ustroń, ul. Skoczowska 47e. Tel.
033 854-53-98.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny, itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Klocki Lego. 607-912-559.
Kupię antyki, starocie, itp. 790467-020.
Węgiel Eko-groszek, pakowany,
transport. Drewno opałowe 1m3
- 50zł, transport. 0518-201-189.
Dywanoczyszczenie, (33) 854-3839, 0602-704-384.
Czyszczenie wykładzin,dywanów,
foteli. Tel. 887-594-752.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi

25-28.5
29-30.5
31.5-1.6
2-3.6

-	Centrum
-	Na Zawodziu
-	Elba
111

Fot. W. Suchta

i nie tylko… Zamów bezpłatny
pomiar. Tel. 728-340-518, 33-85422-57. www.komandor-ustron.pl.
Pustaki żużlowe, keramzytowe,
bloczki, produkcja. Tel. 518-201189, 033 852-16-47.
Gręplowanie wełny. Szycie i przróbki kołder z wełny, puchu i pierza.
Genowefa Galińska. 033 851-29-87,
601-325-664.
Sprzedam: fiat Panda; 2005r.; 27 tys.
km; 13.000 zł; tel. 507020273.
Sprzedam wózek wielofunkcyjny
(gondola, spacerówka, fotelik)
503-724-150.
Sprzedam działkę budowlaną
w centrum Ustronia, 30 arów. Tel.
783-018-177.
Komfortowe mieszkanie do wynajęcia. 033 852-81-12.

ul. Daszyńskiego 8
ul. Sanatoryjna 7
ul. Cieszyńska 2
ul. Skoczowska 111

tel. 854-57-76
tel. 854-46-58
tel. 854-21-02
tel. 854-24-89

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

... lub wręcz z pomocą innych cyklistów.
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KINO

22-28.5 godz. 18.15 LEKTOR, dramat obyczajowy, 15 lat,
									 USA.
22-28.5 godz. 20.15 GENERAŁ - ZAMACH NA GIBRAL									TARZE, dramat, 12 lat, Polska.
29.5-4.6 godz.17.30 WYSPA DINOZAURA 2, bajka animowana w polskiej wersji językowej, USA.
29.5-4.6 godz.18.50 ZAPOWIEDŹ, dramat sensacyjny, 15 lat,
USA.

dziesięć lat temu
20-21 maja w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik”
w Jaszowcu odbywała się konferencja na temat organizacji i funkcjonowania leśnictwa polskiego na tle Unii Europejskiej. Referat
wygłosił minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa Jan Szyszko.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Powstaje chodnik przy ul. Jelenica. Zgodnie z wcześniejszymi
deklaracjami ciężar kosztów tej inwestycji wzięły na siebie dwie
firmy: WNWM „Ustronianka” i RSP „Jelenica”. W sumie wyłożą
na powstający chodnik około 60.000 zł. Wcześniej mieszkańcy
skarżyli się, że ciężkie samochody jeżdżące ul. Jelenica zagrażają
bezpieczeństwu pieszych.
- Gdy zostaliśmy przedstawieni Jolancie Kwaśniewskiej jako
goście z Mokate, prezydentowa stwierdziła: „Wspaniała kawa”.
Od razu wiedziała z czym nas kojarzyć – wspomina Ilona Juroszek
swoją wizytę na pierwszomajowym party w ogrodach Pałacu
Namiestnikowskiego Warszawie. […]
W tym roku wśród kilkuset gości znalazła się trójka pracowników ustrońskiego Mokate: J. Juroszek, Urszula Holeksa i
Krzysztof Molek.
- Pani Kwaśniewska była oblegana, szczególnie przez panów,
otrzymywała wspaniałe bukiety kwiatów – mówi dalej J. Juroszek.
– […] Przeważały stroje popołudniowe w jasnych wiosennych
barwach. Grała reprezentacyjna orkiestra Wojska Polskiego.
Serwowano wspaniałe dania. Wszystko wytwornie podane, szynki,
mięsa, pięknie ułożone warzywa, owoce. Stoły wykwintnie przybrane. Do tego wszystkiego goście, których znamy tylko z gazet
i telewizji, tu spacerowali obok nas.
Najwięcej pieniędzy z kasy miejskiej w najbliższych latach trzeba
będzie przeznaczyć na oczyszczalnię ścieków. […] Okazało się, że
inwestycja pochłonie około 27.000.000 zł. Równocześnie pamiętać
trzeba, co chyba jest najistotniejsze, o podłączeniu budynków do
kolektorów. Jak twierdzi burmistrz Jan Szwarc. Najważniejszą
rzeczą jest uświadomienie mieszkańcom, że im więcej będzie
podłączeń, tym odprowadzanie ścieków będzie tańsze.
(mn)
28 maja 2009 r.

felieton

Tak sobie myślę

Piękne małe radości
Życie składa się z drobiazgów. One
w głównej mierze wypełniają czas, absorbują, napełniają treścią każdy dzień. I tak
mija dzień za dniem, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem. I tylko od czasu do
czasu zdarza się coś naprawdę ważnego,
godnego zapamiętania i przypomnienia.
Coś, co na lata całe decyduje o ludzkim
losie… I tylko niektórym dane jest uczestniczyć w sprawach naprawdę ważnych,
decydujących o losie narodu czy wręcz
całej ludzkości.
Bywa więc, że kiedy życie dobiega
do końca to trudno w nim znaleźć wiele
ważnych i znaczących wydarzeń. Wszak
wielu ludzi przechodzi przez życie nie
zostawiając po sobie znaczących śladów,
które byłyby znane i pamiętane przez
następne pokolenia.
Nie oznacza to jednak w żadnym przypadku, że ludzkie życie jest puste, niecie-

felieton
Demontaż

To, kiedy nastąpił demontaż komunizmu
w Europie jest przedmiotem różnych spekulacji. Przeważają opinie, że nastąpiło to w
1989 roku. W Polsce najwcześniej ogłosiła to
aktorka Joanna Szczepkowska, która w dzienniku telewizyjnym powiedziała: „4 czerwca
w Polsce skończył się komunizm”. Po czym,
zmieniono konstytucję, z której usunięto zapis
o przewodniej roli PZPR, sojuszu ze Związkiem
Radzieckim i powrócono do nazwy Rzeczpospolita Polska. W tej sytuacji, końcem stycznia 1990 roku, na ostatnim zjeździe PZPR,
Mieczysław F. Rakowski rozkazał: „Sztandar
wyprowadzić” i jak wszyscy widzieliśmy, na
naszych oczach rozkaz wykonano. To zaś,
kto dokonał demontażu komunizmu, to już
jest przedmiotem najprzeróżniejszych opinii
i spekulacji. Są opinie, ktore przypisują główne
role naszemu Papieżowi Janowi Pawławi
II i prezydentowi Stanów Żjednoczonych
Ronaldowi Reganowi. Są i tacy co twierdzą,
że to zasluga Michaiła Gorbaczowa i jego
pierestrojki. Lech Wałęsa mówi: „Solidarność”
obaliła komunizm, a jak ktoś go zdenerwuje,
to wtedy nie może powstrzymać tego swojego:
„To ja obaliłem komunizm”. Komisja Europejska, na przykład, w swoim pierwszym
spocie filmowym, z okazji 20-lecia upadku
komunizmu w Europie, uważała, że głównie
zrobili to Niemcy z Czechami, Węgrami
i Rumunami, a w Polsce zrobił to, generał
Wojciech Jaruzelski ze swoimi przeciwnikami
zjednoczonymi wokół „Gazety Polskiej”, tymi
którzy demonstrowali przed jego domem
w kolejne rocznice wprowadzenia stanu wojen28 maja 2009 r.			

kawe, nic nie warte. Wszak każdy dzień
niesie ze sobą wiele spraw i wydarzeń. To
prawda, często są one drobne i małoważne. Ale dla zainteresowanych mają one
dostateczną wagę i znaczenie. Jakże bardzo potrafią nas zająć, zainteresować czy
rozradować! To powoduje, że tak bardzo
jesteśmy zajęci, zaganiani, pochłonięci
rozwiązywaniem codziennych trosk i kłopotów. Choć czasem narzekamy, że życie
nasze jest puste, że nic się nie dzieje, to
jednak w rzeczywistości jest inaczej. I dlatego znajdujemy podstawy do tego, żeby
narzekać na nieustanny brak czasu. I to nie
tylko wtedy, gdy mamy wiele obowiązków zawodowych i rodzinnych, ale także
wtedy, gdy przechodzimy na emeryturę,
a dzieci pozakładały swoje własne rodziny
i rozjechały się po świecie.
Przy tym zwykle te wszystkie drobne,
małe rzeczy, które wypełniają treścią nasze
powszednie dni odczuwamy jako coś, co
nam ciąży i przysparza kłopotów i trosk.
I tak rzeczywiście bywa. Drobne sprawy,
małe rzeczy potrafią uprzykrzyć życie
i pozbawić radości życia. Jest tak, kiedy
im na to pozwalamy. Kiedy przywiązujemy do nich zbyt dużą wagę, nadajemy im
o wiele większe znaczenie niż one naprawdę na to zasługują.

Czy jednak naprawdę aż tak bardzo
mamy się przejmować drobiazgami uprzykrzającymi życie? Czy mamy im poświęcać tak wiele uwagi i czasu?
Na pewno nie ma takiej potrzeby. Więcej, konieczne jest, abyśmy się zdecydowanie mniej zajmowali i przejmowali
owymi drobiazgami uprzykrzającymi
życie. Za to dobrze byłoby, gdybyśmy
umieli dostrzegać wokół siebie te drobiazgi, które zachwycają swoim pięknem,
napełniają serce radością i pozwalają
cieszyć się życiem. Tak wiele takich drobiazgów jest wokół nas, szczególnie
teraz na wiosnę i wczesnym latem. Jakie
piękne są rozkwitające kwiaty, także te
najmniejsze, jak ulubione przeze mnie
stokrotki. Jakże raduje śpiew ptaków. Jak
uspokaja łagodny szum drzew na naszych
górach. Jak kojąco działa szmer górskiego
strumyka…
To wszystko drobne, małe rzeczy. Ale
jakże dla nas ważne i potrzebne. Wszak
pomagają rozproszyć ogarniający nas
smutek, odpędzić złe myśli, zapomnieć
o codziennych troskach i kłopotach…
A więc dajmy się zauroczyć wiosennej
przyrodzie. Uczmy się od niej cieszyć życiem, rozkoszować się każdym przeżytym
dniem.
Jerzy Bór

nego. Dopiero po interwencji naszego rządu,
pokazano w następnej wersji tego spotu, że
to między innymi zwolennicy „Solidarności”,
zdemontowali komunizm. Jeżeli chcecie PT.
Czytelnicy poznać moją opinię, to odpowiadam: w Polsce, jako pierwszej w Europie,
demontaż komunizmu nastąpił w wyborach
4 czerwca 1989 roku, a dokonali tego ci
wyborcy, którzy wtedy głosowali na kandydatów „Solidarności”. Wiem to najlepiej, bo
demontaż komunizmu w moim przypadku
nastąpił właśnie w związku z tymi wyborami.
Otóż, wcześniej uważnie śledziłem wszystko
to, co było związane z zmianami w naszym
kraju. Najpierw 30 listopada 1988 roku,
w telewizyjnej debacie, Lech Wałęsa wygrał
z Alfredem Miodowiczem, który jak się
okazało nie miał dosłownie nic do powiedzenia.... co miałoby jakikolwiek związek
z prawdą. Potem przy Okrągłym Stole
komuniści pomylili się i zamiast wybory do
Senatu ustalić jako proporcjonalne, zgodzili się
na wybory większościowe. A na zakończenie
obrad Okrągłego Stołu, Grażyna Staniszewska
z Bielska - Białej powiedziała kilka ostrych zdań
pod adresem strony rządowej. To dodało nam
odwagi. Wreszcie zaczęła się kampania wyborcza Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”
przy Lechu Wałęsie , z hasłem: „4 czerwca, w
samo południe”, z Gary Cooperem na plakacie
jako niestrudzonym szeryfem z przypiętym
znaczkiem „Solidarności”niosącym
kartę do głosowania. Organizowane
były też spotkania z kandydatami z listy
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.
Uczestniczyłem, bodajże w jedynym
w naszym mieście spotkaniu z kandydatami „Solidarności” w tych wyborach.
Do dziś pamiętam, że odbyło się to spotkanie w świetlicy Spózielni Mieszkaniowej
„Zacisze”. Pamiętam też dokładnie , kto w
nim uczestniczył..., ze strony mieszkańców.
Potem przyglądałem się całej kampanii...

W ostatni dzień przed wyborami, po południu,
w TVP wyemitowano materiał wyborczy
kandydatów PZPR, w którym pokazano tow.
Ireneusza Sekułę, podczas „przebieżki” w
parku. Widać było gołym okiem, że „wbito”
go w jakiś zielony dres, chyba z wojska,
i kazano biegać. On zaś, ciężko dysząc biegał,
tam i z powrotem. Zatrzymany, niby przypadkowo, powiedział coś banalnego do kamery,
a w tym czasie podeszła jego żona. Na pytanie
redaktora, co może zarzucić mężowi, skromnie
odpowiedziała: „Nic, no chyba tylko to, że
czasem nie umyje po sobie wanny”. Natomiast
w materiale obozu „Solidarności”, ostatnim
przed wyborami, wystąpił Lech Wałęsa, który
nic tylko przepraszał, za to, że za dużo powieszono plakatów z nim i jego kandydatami.
Mówił, też, że mogło się zdarzyć, że gdzieś
powieszono plakaty wyborcze bez zgody
właściciela sklepu czy restauracji, to on za to
przeprasza. Ponadto zdaje sobie sprawę, że
będzie trzeba te plakaty zdjąć, a może nawet
umyć po plakatach szyby, to on jeszcze raz
przeprasza. Po tym co zobaczyłem wiedziałem
już wszystko. Podszedłem biurka usiadłem
i napisałem na maszynie: „Do Towarzysza
I Sekretarza POP PZPR przy Okręgowej
Radzie Adwokackiej w Bielsku - Białej”,
list następującej treści: „Uprzejmie proszę o
skreślenie mnie z listy członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.” Podpis: Andrzej
Georg. Do przesyłki włożyłem legitymację
partyjną nr 0287527, zaadresowałem : I Sekretarz POP A. M...., ul. Lenina 13, 43 -300 Bielsko - Biała”, i biegiem na pocztę. Zdążyłem list
wysłać, jako polecony, tuż przed zamknięciem
poczty. Na recepisie nr 12092, widnieje pieczęć
okrągła z napisem „ Ustroń k/ Cieszyna, 89
- 6-3.18. Pobranie; zł 70-. Na drugi dzień, 4
czerwca (w samo południe) mogłem głosować,
tak jak, znakomita większość Polaków.
Tak naprawdę wyglądał demontaż komunizmu.
Andrzej Georg
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Pod bramką Mieszka główkuje T. Jaworski.

Fot. W. Suchta

w obecności starosty
Kuźnia - Mieszko Piast Cieszyn 1:0 (0:0)

Z łezką w oku starsi kibice wspominali pamiętne mecze Kuźni z Cieszynem
z końca lat 60. ubiegłego wieku. Walczono
wówczas o awans i w Ustroniu wygrał
Cieszyn, a że z miasta powiatowego przyjechała spora grupa kibiców, ustroniacy bezpośrednio po meczu odprowadzali
ich jeszcze za rogatki naszego miasta.
A odprowadzali tak skutecznie, że aż po
Cisownicę w okolicznych płotach pozostały tylko poprzeczne żerdzie. Wiele
wody w Wiśle upłynęło i ponownie Kuźnia
z Cieszynem gra o życie. Tym razem chodzi
o utrzymanie się w lidze okręgowej, wiec
wszystko się diametralnie zmieniło. Dotyczy to nie tylko piłkarzy, ale także płotów
i sposobu odprowadzania. Dziś już, jako
rozleniwieni dobrobytem Europejczycy,
nie przykładamy wagi do tego, czy kibice
z Cieszyna dobiegną do swego prastarego
grodu szybciej niż kursowy autobus.
Najważniejszym wydarzeniem pierwszej
połowy meczu Kuźni z Mieszko Piastem,
rozegranego na stadionie Kuźni w ostatnią
niedzielę, było pojawienie się na widowni
starosty cieszyńskiego Czesława Gluzy.
Spiker zawodów Rudolf Czyż zapowiadając zacnego gościa stwierdził dyplomatycznie, że właściwie to kibicuje on Kuźni,
ale w równym stopniu życzy zwycięstwa

piłkarzom z Cieszyna. Przyglądano się
więc staroście, bo na boisku niewiele się
działo, a kibice wnioskowali, że gracze też
w starostę się zapatrzyli. Na to wszystko
starosta ze zrozumieniem kiwał głową
i lekko się uśmiechał.
Grać w piłkę nożną zaczęto dopiero na
pół godziny przed końcem meczu. Kilka
wyśmienitych okazji marnują piłkarze
z Cieszyna, w tym jedną z najlepszych
Łukasz Jeleń, brat gwiazdy ligi francuskiej
Ireneusza. Kuźnia atakuje w końcówce. Do
ataku podrywa kolegów Seweryn Wojciechowski, najlepszy bez wątpienia piłkarz
Kuźni w tym meczu, jedyny chcący mecz
wygrać a nie przespać. Bardzo groźnie
dośrodkowuje z rzutów rożnych Marcin
Piecha. Wynika z tego, że potrafi dokładnie
podać, ale niestety w grze mu się to bardzo
rzadko udaje. Widać musi patrzeć na piłkę
pod nogami i wtedy ma kłopoty z dostrzeżeniem partnerów. Jest to dość częsty
mankament zawodników niższych lig. Ale
rzuty rożne M. Piecha wybija perfekcyjnie.
Najpierw po rogu Tomasz Jaworski strzela
głową minimalnie obok, po następnym rogu
M. Piechy i zamieszaniu podbramkowym
T. Jaworski wpycha piłkę do siatki. Po
stracie gola piłkarze z Cieszyna rzucili się
do ataku, ale bardzo chaotycznie. W ogóle

to mecz nie był zbyt zacięty, raczej taki
w gatunku bardzo towarzyskich, więc
dobrze prowadzący go sędzia Bartosz
Woźniak nie miał zbyt wiele pracy.
Kuźnia: P. Macura, T. Jaworski, T.
Zelek, R. Podżorski, S. Wojciechowski,
K. Romejko (od 76 min. P. Hanzel), Ł. Kisiała, D. Madzia (od 68 min. D. Janoszek),
T. Graczyk (od 55 min. R. Haratyk), M.
Czyż (od 75 min. D. Czyż), M. Piecha.
Trener Mieszko Piasta Stanisław Kluz: Wszyscy widzieli jak to wyglądało. Mieliśmy
pięć sytuacji do strzelenia bramki i nic z tego,
a każda wyrzutka w nasze pole karne grozi
utratą bramki. Nasza gra nie była najgorsza,
ale gra się na bramki, a nie na sytuacje.
Potrzebujemy każdego punktu, choć teraz
chyba już wszystko jest przesądzone. Teoretycznie można się jeszcze utrzymać, ale
chyba tylko teoretycznie. Nie wiem czy to
psychiczne załamanie, że nie wygrywamy,
choć mamy sytuacje. Nie umiemy strzelić
bramki. W pierwszej połowie Kuźnia chyba
nie chciała stracić bramki, my zresztą też.
Myślę, że w polu cały mecz dla nas, ale
trzeba zdobywać bramki.
Trener Kuźni Krzysztof Sornat: - Zawodnicy wyszli na boisko mocno naładowani i ta energia ich paraliżowała. Drugorzędną rzeczą jest styl, najważniejsze
są punkty. Piękno musiało zejść na drugi
plan. Stawka meczu bardzo duża. Dzisiejsza porażka spycha praktycznie Cieszyn w
niebezpieczne rejony. Dla nas trzy punkty
są bezcenne, dają nam troszkę oddechu.
W końcówce nie mieliśmy już nic do stracenia i zaryzykowaliśmy, postawiliśmy na
odważniejszą grę i opłacało się. Teraz jedziemy powalczyć do Wisły. Na wyjazdach
prezentujemy się korzystnie i na pewno
podejmiemy walkę, a moim zdaniem, nie
stoimy na straconej pozycji.
W sobotę 30 maja o godz. 17 w Wiśle derby Beskidu Śląskiego. Wisła Ustronianka
podejmować będzie Kuźnię.
Wojsław Suchta

1 MRKS Czechowice-Dziedzice 58
2 TS Podbeskidzie II BB
54
3 TS Czarni-Góral Żywiec
51
4 GKS Morcinek Kaczyce
36
5 LKS Błyskawica Drogomyśl 36
6 KS Wisła Ustronianka
35
7 RKS Cukrownik Chybie
35
8 LKS Drzewiarz Jasienica
34
9 LKS Świt Cięcina
32
11 LKS Sokół Zabrzeg
31
10 LKS Radziechowy
29
12 LKS Pasjonat Dankowice 28
13 KS Spójnia Landek
26
14	KS Kuźnia Ustroń
26
15 LKS Zapora Wapienica
24
16 TS Mieszko-Piast Cieszyn 18

52:23
51:22
63:22
34:33
45:41
43:40
29:40
34:31
37:40
41:43
33:52
35:48
40:46
33:43
45:64
31:59
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