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Ustronsky wystąpi w Opolu już w najbliższy piątek. 		

pamiętają zenitha
Rozmowa z Zygmuntem Urzędnikiem,
prezesem Okręgu Śląskiego Związku
Polskich Fotografów Przyrody
Czym jest Związek Polskich Fotografów Przyrody?
Stowarzyszenie Związek Polskich Fotografów Przyrody istnieje
od 1995 r. Obecnie liczy 12 okręgów i należy do niego ponad
400 członków. Praktycznie od samego początku zawiązany został
również Okręg Śląski. Naszym założycielem był znany, nieżyjący
już fotograf i przyrodnik, Leszek Krzysztof Sawicki. On nam
utorował drogę, na podstawie jego wskazówek związek uchwalił
statut i kodeks etyczny. Głównym przesłaniem kodeksu etycznego
Związku jest to, żeby fotografując przyrodę, nie szkodzić jej.

Nakład: 1400 egzemplarzy ISSN 1231-9651

Fot. W Suchta

głosujmy na
Ustronsky’ego

Już 12 czerwca rusza tegoroczne Opole. W tym samym dniu
koncert Debiuty, czyli okazja do zdobycia nagrody im. A. Jantar
przez zespół Ustronsky. Według programu TVP 1 koncert ten
rozpocznie się o godzinie 23.05. Namawiamy ustroniaków do głosowania na naszych artystów. Wystąpią dwa razy - jako Ustronsky
i jako muzycy towarzyszący Katarzynie Zarębie.

(cd. na str. 2)
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pamiętają zenitha
(cd. ze str. 1)
Żebyśmy nawet przy tych bezkrwawych łowach nie powodowali szkód. Dotyczy to głównie okresu lęgowego zwierząt. My
nie fotografujemy zwierząt na gniazdach i w norach dlatego, że
uważamy, że jest to nieetyczne postępowanie, gdyż zwierzęta
mogą w takim przypadku pozostawić swoje młode, spłoszone
obecnością człowieka.
Do związku należą amatorzy czy fotografowie zawodowi?
Jakie są warunki przyjęcia?
Są to przede wszystkim amatorzy, którzy lubią fotografować
przyrodę, ale są również profesjonaliści, chociażby obecne tutaj
osoby w jury, czy w Okręgu Śląskim - uważamy, że niektóre
osoby są profesjonalistami w tej dziedzinie.
Czy potrzebny jest bardzo drogi sprzęt?
Z osób, które mają tyle lat co ja, to praktycznie wszyscy pamiętają Zenitha, taką pierwszą lustrzankę, na której uczyliśmy się
fotografować. Do tej pory na pewno gdzieś ją przechowują. Był
to dobry sprzęt, tym aparatem zostało zrobionych wiele bardzo
dobrych zdjęć. Sprzęt nie musi być tak bardzo drogi, ale jeśli się
chce, żeby ta chwila uchwycona w kadrze była odpowiedniej
jakości, to niestety powinien on być również bardzo dobrej
jakości, zarówno obiektyw, jak i korpus – takie są reguły. Bo
tanią lustrzanką (o takim rodzaju mówimy, bo nim posługują się
fotografowie przyrody) można zrobić, oczywiście, dobre zdjęcie:
dobrze skomponowane, kadr i światło, ale czasem z powodu
jakości może zabraknąć ostrości, na przykład. I to zburzy cały
obraz ujęcia, poniekąd ładnej sytuacji.
Na czym polega działalność Związku na co dzień?

Z. Urzędnik.

Fot. M. Kulis

*

*

*

W Urzędzie Miejskim w Cieszynie funkcjonuje System
Elektronicznej Komunikacji
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Rozmowa przeprowadzona z okazji wernisażu wystawy fotografii
przyrodniczej „Oczami Śląskich Fotografów”, którą od 30 maja
można oglądać w RLOEE „Leśnik” na Jaszowcu.

Administracji Publicznej. Ułatwia przepływ dokumentów
i obsługę petentów.

musiała uznać wyższość rywali. Mistrzem zostali futboliści
z Nowego Sącza.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Cieszynie czeka
przeprowadzka do... przedszkola. Na potrzeby MOPS-u
zmodernizowano część pomieszczeń, który stały puste
w budynku przy ulicy Skrajnej.
Z obecnego lokum w centrum
miasta do nowego położonego
prawie na obrzeżach, MOPS
przeprowadzi się tej jesieni.

Od 2000 roku miasto finansuje
badania związane z opracowaniem wielotomowej „Monografii dziejów miasta Cieszyna”.
Materiały gromadzi cieszyński
oddział Polskiego Towarzystwa
Historycznego. Monografia zostanie ukończona w przyszłym
roku, kiedy to nadolziański
gród będzie obchodził jubileusz 1200-lecia legendarnego
założenia.

*

Kolejny rok działalności rozpoczęło Towarzystwo Miłośników Ogrodnictwa w Cieszynie.
Po tym, jak z funkcji prezesa
ustąpił Adam Krzywoń, który szefował TMO okrągłe 20
lat, organizacji szefuje Karol
Kubecki.

Nasza działalność polega na tym, tak jak pani tutaj widzi: żeby
organizować wystawy, robić pokazy zdjęć, diaporam, prezentacje. Są spotkania, mamy plenery – bo tutaj też jest plener,
ogólnopolski, otwarty – dla każdego! Jest tu ponad 50 osób
z całego kraju, niektórzy przyjechali na przykład z Wigierskiego
Parku Narodowego, czy z Bydgoszczy, Poznania, Łodzi – na ten
plener. Dowiadują się o nim nie tylko fotografowie związku, ale
również inni, poprzez grupy dyskusyjne fotografii przyrodniczej.
Tam podajemy informacje o takim plenerze i jeśli chcą, to zawsze
mogą brać udział. W tym roku był bardzo udany plener zimowy,
na Skrzycznem w schronisku.
Pan również bierze udział w tym plenerze?
Tak, każdorazowo uczestniczę dlatego, że dla mnie jest to interesująca forma kontaktów między fotografami i interesujący sposób
spędzenia wolnego czasu.
Fotografował pan wcześniej w Ustroniu?
Myśmy byli tutaj już wcześniej, w Wiśle, w Domu PTTK nad
zaporą, mieliśmy też plener w Ustroniu. Na Równicy byliśmy
nieraz fotografować wschód słońca, tak że mamy trochę zdjęć
z tego rejonu.
A co tutaj jest dla państwa najciekawszego do fotografowania?
Nas tutaj frapuje na przykład ten las bukowy po drodze na
Równicę, mamy z niego trochę zdjęć. Również krajobrazy
z samej Równicy, szczególnie o wschodzie czy zachodzie słońca,
również zimą.
Jak długo będzie trwała wystawa?
W takiej postaci chcemy, żeby ona była do końca lipca, bo część
wystawy pojedzie już w sierpniu do Słowińskiego Parku Narodowego.
Wystawa będzie tak jeździła po kolejnych Parkach Narodowych?
Właśnie tak. Była już w Magurskim Parku Narodowym do 15
maja, na Górnym Śląsku była już w kilku miejscach. Chcemy ją
pokazać w większości Parków Narodowych w kraju. Ponieważ
zdjęcia są wykonane taką techniką, że trudno je zniszczyć. Są
lekkie, klejone na płytę spienionego PCV, a fotografia pokryta
jest laminatem na gorąco – i to jest trwałe rozwiązanie, które
pozwoli, aby ta wystawa przetrwała ze dwa lata.
Dlaczego warto zobaczyć tę wystawę?
Wystarczy popatrzeć – to piękno przyrody, którego może nie postrzegamy przechodząc obok, a tu można je zobaczyć zatrzymane
w kadrze w takim dużym powiększeniu. Format 70 na 100 cm
robi największe wrażenie, widać najwięcej szczegółów. Uchwycona jest tu na przykład sowa uszata – można jej się przyjrzeć,
jakie ma oczy, jakie ma „uszy”. To są zdjęcia zebrane z okresu
dwóch lat dlatego, że co dwa lata organizujemy taką wystawę,
ta była czwarta. Są to zdjęcia wybrane przez Radę Artystyczną
Okręgu Śląskiego.
Dziękuję za rozmowę. *
Maria Kulis
* Rozmawiała:
*

*

*

*

*

*

Brenna gościła uczestników
Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w piłce
nożnej. Drużyna gospodarzy

*

*

*

*

*

*

Natalia Pszczółka z Bażanowic
jest bodaj najbardziej... mobilną
biegaczką z naszego regionu.

Startuje w zawodach po obu
stronach Olzy i zdobywa wiele
trofeów. W ubiegłym sezonie
stawała na podium ponad 30
razy, w tym roku już blisko 10krotnie. Bierze udział w biegach ulicznych i przełajowych,
a ostatnio udanie zadebiutowała na maratońskiej trasie.

*

*

*

Ponad 15 lat działa Górnośląskie Towarzystwo Literackie.
Pośród założycieli był redaktor
Kazimierz Kaszper, związany
z „Głosem Ziemi Cieszyńskiej”,
obecnie naczelny zaolziańskiego miesięcznika „Zwrot”. GTL
skupia ponad 140 członków,
w tym kilkunastu ze Śląska
Cieszyńskiego.
(nik)
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Na ślubnym kobiercu stanęli:
Małgorzata Moj z Goleszowa i Łukasz Jarka z Ustronia,
Natalia Czakańska z Ustronia i Michał Gąsiorek z Bielska-Białej,
Małgorzata Szturc z Ustronia i Sylwester Cieślar z Bażanowic,
Klaudia Pietroszek z Ustronia
* * i Dawid
* Sadłocha z Ustronia.
Zebranie mieszkańców ZAWODZIA
W poniedziałek, 15 czerwca o godz. 17 rozpocznie się zebranie
wyborcze mieszkańców osiedla Zawodzie. Wszyscy zainteresowani proszeni są o przybycie do sali sesyjnej Urzędu Miasta.

*

*

*

O poszukiwaniu własnej torzsamości
Klub Propozycji prezentuje: w cyklu „W kręgu myśli filozoficznej”, wykład dr Marka Rembierza: „O poszukiwaniu własnej
tożsamości” na podstawie książki J. Szczepańskiego „Korzeniami
wzrosłem w ziemię”. Spotkanie odbędzie się w środę 17 czerwca,
o godz. 17, w Muzeum „Zbiory
* *Marii* Skalickiej”.

1.06.2009 r.
Na ul. Brody kierujący jeepem
mieszkaniec Będzina nie zachował ostrożności podczas cofania
i spowodował kolizję z volvo należącym do mieszkanki Istebnej.
3.06.2009 r.
Na ul. Kuźniczej kierujący nissanem mieszkaniec Ustronia nie
zachował ostrożności podczas

1.06.2009 r.
Prowadzono patrole porządkowe
w Lipowcu, Hermanicach i Nierodzimiu.
1.06.2009 r.
Zerwany przewód elektryczny na
ul. Brody. Strażnicy powiadomili
odpowiednie służby.
4.06.2009 r.
Bezdomny pies na ul. Różanej
zabrany został do Schroniska dla
Zwierząt w Cieszynie.

cofania i doprowadził do kolizji
z golfem kierowanym również
przez ustroniaka.
3.06.0209 r.
Kradzież roweru górskiego Mc
Kenzie Hill o wartości 300 zł, na
ul. Błaszczyka.
4.06.2009 r.
Na ul. Cieszyńskiej zatrzymano
nietrzeźwego kierującego fiatem
seicento – 1 prom., 0,97 prom.
(aw)
4.06.2009 r.
Padnięty kot na ul. Daszyńskiego. Zwierzę zostało zabrane do
utylizacji.
7.06.2009 r.
Interweniowano na ul. Katowickiej w sprawie padniętych lisa
i psa. Zwierzęta zostały zabrane do
utylizacji.
(aw)

KOMPLEKSOWE
ROBOTY ZIEMNE
Z okazji Dnia Dziecka 4 czerwca w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka”, odbył się spektakl teatralny dla dzieci z ustrońskich
przedszkoli. Pierwsza grupa przyjechała na godz. 9.15, druga na
10.30. Przedstawienie przygotował teatr z Jastrzębia Zdroju, a bajkę
o „Królewnie Śnieżce”, opowiedzieli aktorzy razem z dużej wielkości
kukiełkami. Przedszkolaki bardzo przeżywały to, co dzieje się na
scenie, śmiały się, ale momentami cichły wystraszone. Bardzo im
się podobał teatralny prezent
* na *Dzień*Dziecka. Fot. M. Niemiec

Chleb św. antoniego
Choć dzień św. Antoniego przypada 13 czerwca w sobotę,
w Ustroniu uroczyście będzie obchodzony podczas mszy św.
w niedzielę 14 czerwca, w kościele p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata na Zawodziu. Liturgia odprawiona zostanie
w intencji wszystkich ofiarodawców, sponsorów i sympatyków
Fundacji św. Antoniego i na tej mszy tradycyjnie rozdawany
będzie chleb św. Antoniego.
* * *

firma wykonuje:
• przyłącza kanalizacyjne,
• wodne,
• drenaże,
• szamba,
• niwelacje terenu,
• przydomowe
oczyszczalnie ścieków,
• drogi dojazdowe,
• usługi maszynami
budowlanymi

20.30

co piątek muzyka na żywo

12.06 - Sebastian
Adamczewski
Przeboje polskiego rocka!
Po koncercie wspólnie obejrzymy
zmagania debiutantów (Opole).
Ustroniacy w rolach głównych!

19.06 - Justyna
Masny

tel. 0338528241
kom. 0502374275

Ustrońskie strofy
Najnowszy tomik wierszy Wandy Mider pt. „Ustrońskie strofy”,
można nabyć w Muzeum Ustrońskim oraz w domu Elżbiety Sikory, która była redaktorką tego wydania (ul. 3 Maja 3, w Parku
Lazarów – tel. 854 2995) *w cenie
* 15*zł.
Ci, którzy od nas odeszli:
Helena Maciejczek
Wanda Stempin

lat 85
lat 64

ul. Lipowska 169
ul. Pana Tadeusza 17
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Rodzice i panie przedszkolanki napracowały się przy strojach.

Fot. M. Niemiec

dzieci dzieciom

Koncert charytatywny „Dzieci Dzieciom,
Dzieci Rodzicom” od 1992 roku organizuje
Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi. Dochód z koncertu przeznaczany jest na
działalność Towarzystwa, głównie Ośrodka
Edukacyjno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnego w Nierodzimiu, który prowadzi
TONN. Za każdym razem na scenie występuje około 200 dzieci z przedszkoli, szkół,
Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka”
i Ośrodka w Nierodzimiu. W tym roku
6 czerwca również można było podziwiać
tańce, przedstawienia, piosenki w wykona-

niu najmłodszych artystów z Przedszkola
nr 4 w Hermanicach z paniami: Jolantą
Cieślar i Renatą Labzik, z Przedszkola
nr 5 w Lipowcu z panią Jolantą Sieroń,
z Przedszkola nr 6 w Nierodzimiu z panią
Joanną Drabiną, z Przedszkola nr 7 na
osiedlu Manhattan z paniami J. Drabiną
i wychowawczyniami: panią Jolą, panią
Beatą i panią Magdą oraz z Prywatnego
Przedszkola „Chatka Puchatka” z paniami
Patrycją Bijak, Aleksandrą Bechalczer
i Bożeną Cebulą. Ciekawy skecz przedstawili podopieczni Ośrodka E-W-R

SOLIDARNOŚĆ POKONAŁA CASTORAMę
3 czerwca na boisku za blokiem nr 5
na osiedlu Manhatan, odbył się Turniej
Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka. Miał
się odbyć w niedzielę, jednak pogoda na
to nie pozwoliła i chociaż w środę także
niebo nie było bezchmurne, turniej odbył
się bez większych zakłóceń. Wszystko zaczęło się o godzinie 14. Zgłoszonych było
12 drużyn. Podzielono je na trzy grupy
wiekowe, które grały ze sobą mecze (dwa
razy po 10 minut).
W grupie najmłodszej, czyli roczniku 98
i młodszych, zwyciężyła „FC Barcelona”
przed „Ustroń United” i „Kuźnią II”.
Zwycięzcy grali w składzie: Dawid Lubiński, Filip Wałach, Arkadiusz Bujol, Piotr
Karchut, Aleksander Adamczyk, Dawid
Śliwka oraz Szymon Sztefek. Osobno nagradzano najlepszego zawodnika, strzelca
i bramkarza i tak w kolejności wyróżnieni
zostali: Arkadiusz Bujok, Szymon Sztefek
i Filip Leński.
Roczniki 1996, 1997: I miejsce – „Górnik
Zabrze”. Mateusz Matuszek, Łukasz Stoszek, Michał Skurczewski, Igor Puchała,
Mateusz Puchała, Kamil Kowalik. II miejsce – „FC Ustroń”, III – „Real Madryt”.
Najlepszym zawodnikiem został Kuba
Chmiel, strzelcem Mateusz Matuszek,
a bramkarzem Bartek Szczęsny.
W grupie najstarszej najlepszą drużyną
okazała się „Solidarność” w składzie:
Łukasz Kotarski, Patryk Leftwich, Mi-
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chał Kubok, Robert Redliński oraz Paweł
Waszek. Pokonali oni „gospodarzy” czyli
„Manhatan” i „Castoramę”, a najlepszym
graczem okazał się grający w klubie Kuźnia Ustroń Patryk Leftwich, bramkarzem
Jakub Stopyra, a najwięcej celnych strzałów oddał Łukasz Kotarski. Symboliczną
nagrodę otrzymała też jedyna dziewczyna
biorąca udział w turnieju – Dominika Bernacka. Nie tylko organizatorzy byli pod
wrażeniem jej umiejętności.
Ogółem w turnieju wzięło udział 80
młodych piłkarzy. Pomysłodawcą i głów-

Najmłodsi piłkarze w akcji.

z paniami Kariną Kocur, Moniką Rakowską-Kubik, Grażyną Drajarczak. Był też
zapierający dech w piersiach występ akrobatek z Prażakówki, trenujących pod okiem
Wandy Węglorz i Czesławy Chlebek oraz
nie mniej pasjonujący taniec nowoczesny
w wykonaniu dziewcząt z zespołu Double,
ćwiczących pod okiem Anny Darmstaedther. Zespół wokalny z SP-3 wystąpił
pod kierunkiem Karoliny Dyby. Koncert
zakończył występ 50-osobowego chóru
ze Szkoły Podstawowej nr 2 pod dyrekcją
Aleksandry Pruszydło, a wcześniej zaprezentowały się dwie solistki Julia Suchocka
i Kinga Szarzec.
Od połowy koncertu przy samej scenie
stało tylu fanów, że z kilku pierwszych
rzędów widowni, nic nie było widać. Byli
to głównie rodzice, którzy fotografowali
lub filmowali swoje pociechy na profesjonalnej scenie. Ale kiedy dziecko akurat
nie występowało i nie trzeba było stać na
posterunku z aparatem, można było pójść
na „ciacho”. Ciasta sprzedawane podczas
koncertu są zawsze doskonałe. Niektórzy
zakupują je w ilościach niemal hurtowych.
Pyszne ciasta, ale też bardzo atrakcyjne
nagrody w loterii fantowej. Jakby dzieci
miały nie dość ruchu na scenie, mogły się
pogimnastykować na dmuchanej ściance.
Koncert oficjalnie otwierała wiceprezes
Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi Anna Hanus-Dyrda, władze samorządowe reprezentował przewodniczący
Rady Miasta Stanisław Malina. Podsumowanie finansowe zamieścimy w jednym
z kolejnych numerów GU.
Monika Niemiec
nym organizatorem była Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Zacisze” i Karol Chraścina, któremu pomagali Tadeusz Cholewa, Mateusz Żebrowski, Marian Żebrowski oraz Arkadiusz Czyż. Opiekę
medyczną zapewniła Krystyna Cholewa. Nagrody dla młodych piłkarzy
ufundowała Spółdzielnia SM Zacisze,
a dla specjalnie wyróżnionych zawodników Grzegorz Piotrowicz. Dla chłopców
i kibiców, a nie byli to tylko rodzice, pomysł
z turniejem był strzałem w dziesiątkę. Mogli
spędzić cały dzień na świeżym powietrzu
i robić to co ich pasjonuje i co lubią robić –
w ślad za narodową tradycją – najbardziej.
Agata Werpachowska

Fot. A. Werpachowska
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Zdaniem
Burmistrza

O działaniach skierownych do dzieci
mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Głosowanie w Nierodzimiu.

Fot. W. Suchta

wybory do
europarlamentu

W niedzielę 7 czerwca 4181 mieszkańców naszego miasta poszło zagłosować w
wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Frekwencja wyniosła więc w skali całego
miasta 31,60 %, czyli powyżej średniej
krajowej, która wg portalu gazeta.pl wyniosła 24,53% (kiedy zamykamy ten
numer, oficjalne wyniki nie zostały jeszcze podane). Znamy natomiast dokładne
wyniki z naszego miasta.
W Ustroniu tegoroczne wybory wygrała
zdecydowanie Platforma Obywatelska,
uzyskując 63,63% wszystkich głosów.
Indywidualnie zwyciężył Jerzy Buzek
przed Janem Olbrychtem zdobywając
64, 63% głosów z listy PO. PiS w Ustroniu
zdobyło poparcie 17,82% uprawnionych
do głosowania i tutaj najwięcej głosów
zdobył Marek Migalski – 395. Dokładnie 1000 mieszkańców Ustronia oddało
głos na Koalicyjny Komitet Wyborczy
SLD – UP, co stanowiło 12,12 % głosów. 325 głosów uzyskał Adam Gierek,
wyprzedzając pierwszego na liście Jerzego Markowskiego. Ostatnią partią,
która przekroczyła próg wyborczy w kraju
jest Polskie Stronnictwo Ludowe, które
w Ustroniu uzyskało 2,23% głosów. Pozostałe komitety wyborcze uzyskały kolejno:
Centrolewica – 1,14%, Prawica Rzeczpospolitej Polskiej 0,73%, Libertas 0,7%
- w tym mieszkaniec Ustronia, Radosław
Sławomirski – 13 głosów, co stanowi
0,32% głosów ogółem. Następnie Samoobrona 0,61%, Polska Partia Pracy 0,36%,
i Komitet Wyborczy Naprzód Polsko Piast
0,05% głosów.
Ogólnie liczba wyborców uprawnionych do głosowania to 13.230. W całym
mieście tylko dwie karty okazały się
nieważne, natomiast nieważnych głosów
oddanych zostało 55. Najwyższą frekwencję zanotowano w obwodach 11 i 12,
czyli z siedzibą w Szpitalu - 91,47% oraz
Śląskim Centrum Rehabilitacji – 91,67%.
Najmniej osób do urn poszło w Lipowcu
– 22,64%.
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Najwięcej głosów w Ustroniu otrzymali: Jerzy Buzek (PO) 1696 głosów, Jan
Olbrycht (PO) 772 głosów, Marek Migalski (PiS) 395 głosów, Adam Gierek (SLD
–UP) 325 głosów, Izabela Kloc (PiS) 183
głosy, Jerzy Markowski (SLD – UP) 130
głosów. 24 kandydatów do Parlamentu nie
otrzymało w Ustroniu ani jednego głosu.
Ponadto w innych komitetach wyborczych liderzy otrzymali: Sławomir Sławski
(UPR) 12 głosów, Marian Ormaniec (PSL)
45 głosów, Józef Jędruch (Samoobrona) 11 głosów, Bogusław Ziętek (PPP)
6 głosów, Radosław Sławomirski (Libertas) – 13 głosów, Genowefa Grabowska
(CentroLewica) 20 głosów, Janusz Sanocki (Prawica RP) – 21 głosów, Elżbieta
Czyż (Naprzód Polsko – Piast) – 1 głos,
Krzysztof Fijałkowski (Naprzód Polsko
– Piast) – 1 głos.
W poszczególnych obwodach w głosowaniu zwyciężyli:
Polana: Jerzy Buzek (167), Jan Olbrycht
(50), Marek Migalski (40),
Poniwiec: Jerzy Buzek (90), Jan Olbrycht
(39), Marek Migalski (22),
Centrum i os. Manhatan: Jerzy Buzek (311),
Jan Olbrycht (183), Adam Gierek (61),
Ustroń Górny: Jerzy Buzek (186), Jan Olbrycht (69), Izabela Kloc - PiS (39),
Ustroń Dolny: Jerzy Buzek (274), Jan Olbrycht (139), Adam Gierek (73),
Hermanice: Jerzy Buzek (198), Jan Olbrycht
(106), Adam Gierek (63),
Lipowiec: Jerzy Buzek (89), Marek Migalski
(40), Jan Olbrycht (39),
Nierodzim: Jerzy Buzek (126), Jan Olbrycht
(66), Marek Migalski (33),
Zawodzie Dolne: Jerzy Buzek (109), Jan
Olbrycht (63), Marek Migalski (29),
Szpital Reumatologiczny: Jerzy Buzek (33),
Marek Migalski (8), Jan Olbrycht (7),
Szpital Uzdrowiskowy: Jerzy Buzek (100),
Marek Migalski (47), Adam Gierek (26),
Śląskie Centrum Rehabilitacji: Jerzy Buzek
(13), Marek Migalski (4), Izabela Kloc
i Jan Olbrycht po 2 głosy.
(aw)

*

*

Czerwiec upływa pod znakiem dzieci
i młodzieży. Rozpoczyna się Międzynarodowym Dniem Dziecka, a pod koniec
miesiąca zawsze żegnamy szkołę.
Właśnie do najmłodszego pokolenia
adresowane są liczne czerwcowe imprezy.
Urząd Miasta, jak co roku zorganizował zabawę z Ustroniaczkiem, na którą przybyło
sporo dzieci, mimo iż pogoda nie dopisała. Koncert charytatywny zorganizowało
Stowarzyszenie „Można Inaczej”, zawody wędkarskie dla dzieci Towarzystwo
Wędkarskie Ustroń, turniej piłki nożnej
Spółdzielnia Mieszkaniowa Zacisze, teatr
lalkowy wystąpił w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka”. W każdej placówce
oświatowej, czy to w szkole, czy w przedszkolu, starano się uczcić Dzień Dziecka.
Od 17 lat największą imprezą na początku czerwca jest koncert „Dzieci Dzieciom,
Dzieci Rodzicom”, organizowany przez
Towarzystwo Opieki Nad Niepełnosprawnymi. Jest to z jednej strony olbrzymie
przedsięwzięcie charytatywne, mające
na celu zebranie środków na działalność
Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnego w Nierodzimiu, z drugiej
strony to okazja do zaprezentowania się
przedszkolaków i artystów z „Prażakówki”. Dzieci miały okazję wystąpić na największej w mieście, profesjonalnej scenie
przed licznie zgromadzoną publicznością.
Także na co dzień dobro naszych dzieci
leży ustroniakom na sercu i myślę, że widać to po ofercie skierowanej do najmłodszych. Zajęcia pozalekcyjne organizują
zarówno placówki miejskie – szkoły i dom
kultury, jak i organizacje pozarządowe
– stowarzyszenia, kluby. Młodzi ludzie
mogą rozwijać swoje zainteresowania
sportowe, artystyczne, intelektualne. Są
one alternatywą dla komputera, telewizji
i spędzania wolnego czasu w nieodpowiednim gronie i nieodpowiednim miejscu.
Oprócz tego działają organizacje skierowane do dzieci potrzebujących szczególnej troski. Osobami niepełnosprawnymi
zajmuje się Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi, a dziećmi z trudnych środowisk Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
„Można Inaczej”.
Przed nami wakacje, ale wcześniej
jeszcze uroczyste miejskie zakończenie
roku szkolnego. Uroczyste, bo dbamy też
o dzieci i młodzież uzdolnioną. Wręczamy
dyplomy za osiągnięcia na różnych szczeblach konkursów, olimpiad, turniejów.
Życzę wszystkim uczniom pięknej pogody i udanych wakacji. Apeluję do młodych
o zachowanie bezpieczeństwa, a do ich
rodziców, żeby zawsze wiedzieli, gdzie
i z kim ich dziecko się bawi. Żebyśmy
w dobrym zdrowiu i wypoczęci spotkali
się po wakacjach.
Notowała: (mn)
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Na zawodach wędkarskich zawsze są atrakcyjne nagrody.

Fot. M. Kulis

wędkarze dzieciom

Dzień dziecka z wędką? Czemu nie! Towarzystwo Wędkarskie Ustroń
już po raz osiemnasty zaprosiło dzieci nad swoje stawy.
Czy to mały, czy duży, każdy wędkarz marzy o złowieniu „taaakiej ryby”.
W ostateczności może być też 19 mniejszych. Tyle złapała mała Agnieszka
Gomola, która zajęła pierwsze miejsce
w grupie 6 – 10 lat, na dziecięcych zawodach wędkarskich, zorganizowanych
w sobotę, 6 czerwca.
Już po raz osiemnasty nad stawami
w Hermanicach zgromadziły się dzieci
z wędkami, krzesełkami, wiadrami i pojemnikami z przynętą. Za nimi rodzice
albo dziadkowie, często będący członkami

Rodzinne wędkowanie.

Fot. M. Kulis
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Towarzystwa Wędkarskiego Ustroń, które
organizuje zawody i jest opiekunem wydzierżawionych od miasta stawów.
- Nas tu w tej chwili jest 55 osób, z tym, że
dużo to wszystko kosztuje zabiegów, żeby
to utrzymać w porządku – mówił prezes
Tadeusz Podżorski. - Trochę mamy zysku
z imprez, które są u nas organizowane.
Ostatnio tu była „Czantoria”, wczoraj całe
Nauczycielstwo Polskie z terenu Ustronia.
Samo łowisko jest utrzymywane przez
członków, każdy płaci składkę roczną.
Trzeba kupić ryby, my w swoim zakresie
sobie też je hodujemy. W tej chwili jest
dobrze – nie mogę narzekać. Cały zarząd
współpracuje, gospodarzy mamy odpowiednich, którzy się faktycznie interesują
tym ośrodkiem i nie ma zastrzeżeń od
zewnątrz. Trzeba tego pilnować i trzeba
koło tego chodzić.
Zapisy rozpoczęły się od godziny 8.30,
każdy startujący otrzymał czekoladę
i soczek dla pokrzepienia sił podczas 3 godzin, które czekały ich nad wodą. Miejsca
połowu przydzielono drogą losowania.
O 9.15 rozpoczęły się zawody. Pomiędzy
przycupniętymi na brzegu dziećmi spacerowali sędziowie w odblaskowych kamizelkach. Każdy zawodnik miał specjalną listę
startową. Jeśli złowił rybę, sędzia mierzył ją
dokładnie i wpisywał. Pod koniec zawodów
wymiary przeliczane były na punkty, których ilość decydowała o zajętym miejscu.
Zawody zakończyły się o 12.15. Wszystkie dzieci zaproszono na posiłek: parówki
z chlebem i ketchupem. Dla chętnych
Towarzystwo przygotowało specjalną,
wędkarską grochówkę. Podczas jedzenia, niektórzy chłopcy umawiali się już
na następne łowienie, nad stawem koło
Mokate. Chwalili się długim stażem (nie-

którzy nawet kilkuletnim) i złowionymi
szczupakami i innymi rybami. Nawet, jeśli
odrobinę przesadzali – to i tak gratulacje
dla nich, że mają swoją pasję, nie wstydzą
się, że robią coś innego niż większość
ich rówieśników. Znają się na najnowszych samochodach i grach komputerowych, ale też na gatunkach ryb, przynętach
i wędkach. Jak sami mówią, wędkowanie
doskonale wycisza…
Po posiłku nastąpiło ogłoszenie wyników
i rozdanie nagród. Z ogromnego stosu
zgromadzonego na stole, każdy mógł sobie
wybrać własny prezent. Pierwsi wybierali
ci z pierwszych miejsc, potem następni.
Zawodnicy z podium otrzymali ponadto
ufundowane przez Urząd Miasta statuetki:
złotą, srebrną i brązową.
W grupie młodszej, od 6 do 10 lat, pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Gomola, 304
pkt. II: Dawid Klus, 206 pkt. III: Iza Klein,
102 pkt. IV: Agnieszka Chrapek, 89 pkt. V:
Krzysztof Kolarczyk, 83 pkt. VI: Patryk
Burawa,32 pkt.
W grupie starszej od 11 do 15 lat, pierwsze miejsce Adrian Fober, 48 pkt. II: Daniel
Husar, 41 pkt. III: Kamil Nowakowski, 32
pkt. IV: Szymon Krzok, 17 pkt. W sumie
w zawodach wystartowało 31 dzieci.
- To mało! – mówił T. Podżorski. – Mieliśmy nawet 80 dzieci. W tym roku zrobiliśmy to o tydzień później, żeby nie
wchodzić w imprezy miejskie, ale znowu
dzisiaj SP-1 ma swój festyn i tych dzieci tu
nie ma. Dwa lata temu była taka sytuacja,
że przyszło dużo dzieci, ale cały czas był
deszcz. Chcieliśmy to po prostu przesunąć,
ale dzieci stwierdziły, że jak już tu przyszły,
to idą chwytać.
Organizatorzy pragną złożyć serdeczne
podziękowania dla sponsorów, którymi
byli: Wydział Oświaty, Kultury, Sportu
Turystyki Urzędu Miasta, Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Hurtownia Wędkarska „Robinson”
z Bielska-Białej, RSP Jelenica, Dom
Wczasowy „Zameczek”, sklep wędkarski pani Byrskiej, sklep motoryzacyjny
W. Brudnego, Kolej Linowa „Czantoria”,
bar Manhattan, Restauracja „Jaszowczanka” pana Matuszka, Firma Fotograficzna
Awex-Polana, Firma Fotograficzna Tadeusz
Peszyński, pamiątki – Przemysław Konowski, Daria Witoszek-Olszewska.
Maria Kulis

zaproszenie
na wernisaż
Urząd Miasta w Ustroniu i Muzeum Ustrońskie, zapraszają na wernisaż Międzynarodowej Wystawy Karykatur z Pieszczan (Słowacja), miasta
partnerskiego Ustronia, organizowany
w ramach Otwarcia Sezonu Uzdrowiskowego, który odbędzie się w Muzeum,
w piątek 19 czerwca o godz. 18.00.
W programie: prezentacja 100 rysunków
najsłynniejszych karykaturzystów ze Słowacji, Czech, Węgier i Polski oraz występ
zespołu tanecznego z Pieszczan.
10 czerwca 2009 r.

dają w zamian

Tadeusza Browińskiego, prezesa Fundacji św. Antoniego, spotykamy na ul. Dworcowej. W ręku trzyma miotłę,
podobnie jak mężczyźni, którzy mu towarzyszą.

- Nie chcę, żeby ludzie mówili, że nasi podopieczni tylko korzystają z pomocy, a nic nie dają w zamian – mówi prezes Fundacji.
– Bo to nieprawda. Zbierają śmieci, sprzątają ulice, chodniki.
Dzięki nim jest czyściej w mieście.
Monika Niemiec

Rankiem 5 czerwca panowie wysprzątali całą ulicę Dworcową
– jezdnię, chodniki i pas zieleni. Kiedyś tętniąca życiem ulica,
dzisiaj bez znaczenia komunikacyjnego, jest trochę zaniedbana.
Ale przynajmniej czysta. To efekt pracy ustroniaków korzystających ze stołówki prowadzonej przez Fundację św. Antoniego. Korzystają w niej z darmowych posiłków i w ramach podziękowań
dbają o czystość w mieście. Jest to też rodzaj terapii zajęciowej
przez pracę dla osób uzależnionych.
Ale co robił wśród sprzątających Tadeusz Browiński?
- Z tymi ludźmi trzeba być, trzeba z nimi pracować – tłumaczy
prezes Fundacji.
Pytamy, czy trudno namówić niepokorne charaktery do prac
porządkowych?
- Ja nie mam problemu, słuchają mnie – odpowiada T. Browiński.
- Zdają sobie sprawę, że robię to z dobrych pobudek. Nie wywyższam się. Na życzliwość odpowiadają życzliwością. A poza tym
jakieś drobne zadośćuczynienie ode mnie otrzymują.
Sprzątanie ulicy Dworcowej to nie jednorazowa akcja, tylko
fragment stałej współpracy z Urzędem Miasta. Dzięki niej porządek panuje na wielu ustrońskich ulicach, na dworcu Ustroń Zdrój
oraz na nadwiślańskich bulwarach i plażach nad rzeką. Kiedy
trzeba, pracownicy Wydziału Środowiska i Rolnictwa, dzwonią
do Fundacji z prośbą o pomoc.

Sprzątanie ul. Dworcowej.

Dzisiaj pierwsze z dwóch zdjęć weselnych udostępnionych
i opisanych przez Cecylię Albrewczyńską. Fotografie przedstawiają uczestników uroczystości weselnych córek Kozoków

z Ustronia Polany. Ten wspaniały ród C. Albrewczyńska opisała
w Gazecie Ustrońskiej nr 49/891 z 4 grudnia 2008 r.
Zdjęcie z wesela najstarszej córki Kozoków Józefy z Klemensem Drobczyńskim, rok 1920.
I rząd: dziewczynka NN, ojciec panny młodej Adam Kozok,
jego syn Eugeniusz, matka Helena, Józefa Kozok – Drobczyńska,
Klemens Drobczyński, jego matka Zuzanna z domu Husar, siostry
Klemensa Angela, Helena, Maria Drobczyńska – Palowicz. II
rząd: NN, NN, NN, Hermina Kozok – Piszkiewicz, NN, NN, brat
pana młodego Ernest, NN. III rząd: brat pani młodej Franciszek,
NN, NN, NN, NN, NN.
Cecylia Albrewczyńska
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Decydujący podbieg.

			

Fot. W. Suchta

po raz piętnasty

7 czerwca odbył się 15. Marszobieg na
Równicę. Na starcie stanęło 47 mężczyzn
i 5 kobiet. Zawodnicy do pokonania mieli
trasę ok. 4 km i przewyższenie ok. 550 m.
Start do biegu odbył się obok sanatorium
„Równica”, trasa prowadziła czerwonym
szlakiem turystycznym obok kamienia na
szczyt Równicy. Startu dokonała Grażyna
Winiarska punktualnie o godz. 10.
Dość szybko stawka zawodników rozerwała się i wyłoniła się czołówka. Inni
własnym tempem zdążali do mety. Najlepszy wśród mężczyzn okazał się Piotr
Łupieżowiec z MKS Centrum Dzięgielów, który pokonał trasę w czasie 21 min.
55 sek. Zwycięzca już na polanie przy
schronisku na Równicy biegł z wyraźną
przewagą. Wśród kobiet triumfowała Natalia Pszczółka z Bażanowic, czas 33 min.
30 sek. Z ustroniaków startowali: Grażyna

Madzia, zajmując 1 miejsce w swojej
kategorii wiekowej i 38. w klasyfikacji
generalnej, Andrzej Siwczyk - 3 miejsce
w kategorii wiekowej i 12 w klasyfikacji
generalnej oraz Franciszek Pasterny - 2.
miejsce w grupie wiekowej i 49 w klasyfikacji generalnej. Na szczycie Równicy,
gdzie była meta, wszyscy zawodnicy
otrzymali pamiątkowe medale, natomiast
ceremonia zwycięzców w kategoriach
wiekowych, odbyła się tradycyjnie przy
Zbójnickiej Chacie, dzięki życzliwości
gospodarzy.
Wyniki: mężczyźni: kategoria16-19 lat:
1. Maciej Bierczak z Porąbki (00:22:08);
2. Tomasz Dyrlaga, Węgierska Górka
(00:29;51); 3. Maciej Kusnierz, Cisiec
(00:30:59); kat. 20 - 29 lat: 1. Mateusz
Balon, Kęty (00:25:38), 2. Rafał Krężęlok, Istebna (00:26:11), kat. 30 – 39 lat,

1. Piotr Łupieżowiec, MKS Centrum
Dzięgielów (00:21:55); 2. Jan Michałowski, Kraków (00:22:33); 3.Sławomir Śliż,
Goleszów (00:23:17), kat: 40 – 49 lat
1. Mirosław Dziergas, Żywiec (00:24:58),
2. Rafał Sznapka, Cisownica (00:25:21),
3. Jan Kaleta, Cięcina (00:27:13), kat: 50
– 59 lat:1. Tadeusz Jasek, Radziechowy
(00:24:13), 2. Eugeniusz Sznapka, Świętochłowice (00:25:29), 3. Andrzej Siwczyk,
TRS „Siła” Ustroń (00:26:24), kat. 60
– 69 lat:1. Stefan Sikora, Bielsko – Biała
(00:26:35), 2. Edward Tyka, Świętochłowice (00:26:35), 3. Jan Moiczek, Cieszyn
(00:29:59), kat. Powyżej 70 lat. 1. Edward
Kurek, Katowice, (00:34:49), 2. Franciszek Pasterny, Ustroń (00:42:48), 3. Roman Szczotka, Górki Wielkie (00:45: 52).
Kobiety: kat. do 35 lat: Natalia Pszczółka,
Bażanowice (00:33:30), 2. Karolina Kuśnierz, Cisiec (00:38:37), 3. Beata Biegun, Cięcina (00:39:21), kat. pow. 35 lat:
1. Grażyna Madzia, Ustroń (00:34:13).
Grażyna Winiarska

Zwycięzcy.

Fot. G. Winiarska

wakacje w MDK
I tydzień:

ZAJĘCIA W KOŁACH ZAINTERESOWAŃ
					
22.06 - 26.06.2009
godz. 10.00 - 14.00
						
Poniedziałek:
pracownia plastyczna s.8, II p.
		
komputery s.13 I p.
		
zajęcia taneczne s.7, I p.			
Wtorek:
rękodzieło s.10, II p.
		
komputery s.13, I p.			
zajęcia taneczne s. 7, I p.			
Środa: 		
komputery s.13, I p.
		
zajęcia taneczne s.7, I p.
Czwartek:
komputery s.13, I p.
		
zajęcia taneczne s.7, I p.
Piątek: 		
pracownia plastyczna s.8, II p.
		
komputery s.13, I p.
		
zajęcia taneczne s.7, I p.
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II tydzień:

WARSZTATY TEATRALNE

29.06 - 3.07.2009

godz. 10.00 – 13.00

Pięciodniowe warsztaty teatralne odbywać się będą w godzinach dopołudniowych 10.00-13.00 . Uczestnicy warsztatów
teatralnych będą mogli wziąć udział w takich zajęciach, jak:
ruch sceniczny w oparciu o muzykę, dykcja na wesoło, budowa scen komediowych i dramatycznych, budowa technik
lalkowych (kukła, pacynka), animacja technikami lalkowymi.
Grupa warsztatowa liczyć będzie nie więcej niż 20 osób. Warsztaty trwają trzy godziny zegarowe dziennie. Cykl warsztatów
zakończy się piątego dnia pokazem etiud wykonanych przez
uczestników zajęć.
Warsztaty przewidziane są dla grupy
20 osobowej.
Chętnych prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu MDK
„Prażakówka” do 19 czerwca 2009 w godz. 8.00-16.00.
10 czerwca 2009 r.

jedyna  rozmowa

- Miałam sposób na osobistości. Zakładałam teczkę. Kiedy wiedziałam już o danej osobie wystarczająco dużo, dzwoniłam. Oczywiście od razu była odmowa: „Proszę panią,
ale gdzie tam do Katowic!? Nie mam czasu.” Wtedy ja przekazywałam takie wiadomości, cytowałam takie wypowiedzi, jakby ta osoba była w centrum mojego wszechświata.
I zniewolona tym, że jestem tak zafascynowana i tyle wiem na jej temat, przyjeżdżała
– zdradziła w Ustroniu sekrety warsztatu redaktor Ewelina Puczek z katowickiego
oddziału Telewizji Polskiej.
Dziennikarka odwiedziła Ustroń na
zaproszenie członków Towarzystwa Miłośników Ustronia. 16 kwietnia minęło 5 lat
od śmierci profesora Jana Szczepańskiego
i naturalne jest, że wspominamy tego wybitnego człowieka. Właśnie z tej okazji odbyło się w Muzeum Ustrońskim spotkanie,
w którym uczestniczył przewodniczący
Rady Miasta Stanisław Malina, proboszcz
parafii ewangelicko-augsburskiej Piotr
Wowry i wielu mieszkańców Ustronia
związanych z Janem Szczepańskim więzami krwi, przyjaźni oraz szacunkiem dla
jego osiągnięć.
Redaktor Puczek jest jedyną dziennikarką, której udało się dotrzeć do profesora
i nagrać z nim rozmowę. Jej fragmenty
mogliśmy obejrzeć w Muzeum podczas
spotkania. Odbyła się w domu Jana Szczepańskiego pod Warszawą. Profesor był
słaby, zmęczony chorobą i redaktor Puczek
bała się, że nie uda się dokończyć nagrania. A zależało jej bardzo, żeby mądrość
naukowca trafiła spod strzechy. E. Puczek
przyznała się, że w czasie wywiadu jest
tak skupiona na technicznych kwestiach
nagrania, że nie bardzo słyszy rozmówcę.
Dopiero podczas montowania programu
dziennikarka słuchała słów profesora
i została porażona ich głębią.
- Nie udałoby mi się dotrzeć do profesora
Szczepańskiego, gdyby nie mój mąż.
Drzwi domu socjologa były dla dziennikarzy zamknięte. To był człowiek, któremu
szkoda było czasu na takie zabawy. To
był również człowiek, który wiele doświadczył i nigdy nie miał pewności, kto

stanie w drzwiach, kto będzie tym dziennikarzem. Profesor Szczepański był mentorem mojego męża. Łączyły ich wspólne
korzenie i praca na uniwersytecie. Mój
mąż często jeździł do profesora po radę
i wsparcie na różnych życiowych zakrętach, i to wsparcie otrzymywał. Mimo iż
profesor ciągle powtarzał, że nic nie wie.
Mąż to profesor Paweł Puczek, pochodzący z Cisownicy, członek Towarzystwa Miłośników Ustronia, skrzypek,
długoletni kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej
w Katowicach.
Redaktor Puczek związana jest z Ustroniem poprzez męża, ale także przez…
dziadka Franciszka. Pochodził on z okolic
Wadowic, a w 1894 roku pracował jako
cieśla przy budowie ustrońskiego ratusza.
Taką ciekawostkę znalazła w życiorysie
gościa Bożena Kubień, prezes TMU, która
spotkanie prowadziła.
W Muzeum Ustrońskim nie tylko wspominano. Redaktor Puczek przedstawiła
kulisy działalności Telewizji Polskiej.
Rządzą nią ludzie uznający programy
mądre, edukacyjne, kulturalne za niepotrzebne. Według nich zbędne są też ośrodki
terenowe TVP, bo wystarczą warszawskie
gwiazdy i gwiazdeczki. E. Puczek nie czuła się dobrze żebrząc o pieniądze na swoje
ambitne programy i mając świadomość, że
gdyby poświęciła się lżejszym tematom,
żyłaby jak pączek w maśle.
Ewelina Puczek przepracowała 30 lat
w katowickim Oddziale Telewizji Polskiej.
Widzom znana jest szczególnie z progra-

E. Puczek w Muzeum.

Fot. M. Niemiec

mu „Persona”, w którym przeprowadzała
wywiady z wybitnymi autorytetami, osobowościami i osobistościami, ludźmi nauki, kultury, polityki. Program realizowany
był przez 8 lat (1992-2000). W połowie lat
90. przez cztery lata realizowała wywiadrzekę z księdzem Józefem Tischnerem.
To zapis ponad 215-minutowej rozmowy.
Na podstawie tych wywiadów w 2005
roku powstała książka pt.: „Wokół Biblii.
Z księdzem Józefem Tischnerem rozmawia Ewelina Puczek”. W okresie stanu
wojennego E. Puczek należała do tych
dziennikarzy, którzy nie przeszli weryfikacji. Otrzymała wilczy bilet, który był
faktycznie zakazem pracy. E. Puczek jest
również autorką filmu „Saga rodu Buzków”, który powstał w 1997 roku, kiedy
to urodzony w Śmiłowicach na Zaolziu
Jerzy Buzek, został premierem rządu.
Monika Niemiec

dzika przyroda
na brzegach

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wybrzeże Szkieletowe. Autor: Andy Biggs. USA. Kategoria
– Dzikie miejsca. 2008 rok – 1. miejsce. Canon EOS5D + obiektyw 24-105 mm na 47 mm;
1/1250 sek./f 5; ISO 500.
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„Gdy spoglądałem przez porysowane
okno samolotu, zastanawiałem się w jaki
sposób mógłbym na zdjęciu oddać te przyprawiające o zawrót głowy namibijskie
wydmy piaskowe. Chciałem uchwycić
sposób, w jaki snopy światła przebijają
mgłę i podświetlają strukturę piasku. Grupa
kotików afrykańskich – ciemna plama na
wąskim – dawała poczucie ogromu tego
pustkowia.” Wybrzeże Szkieletowe to obszar 16 tysięcy km kw. parku narodowego
na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego, w północnej części Namibii. Występujące tam
rośliny, owady, gady i małe ssaki uzyskują
wilgoć z gęstych mgieł oceanicznych, tworzących się gdy zimny prąd Benguela wieje
w kierunku lądu. Większe zwierzęta, takie
jak kotiki afrykańskie zamieszkują wybrzeże. To i 50 innych zdjęć dzikiej przyrody
można oglądać w Muzeum Zbiory Marii
Skalickiej, codziennie w godz. 11-16.
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Podczas koncertu Dzieci Dzieciom występują podopieczni Ośrodka.

Fot. H. Cieślar

szansa na życie

W maju w każdym ustrońskim przedszkolu trwają intensywne przygotowania do
koncertu w amfiteatrze. Dla niektórych dzieci będzie to jedyna okazja wystąpienia na
prawdziwej scenie. Ćwiczą również dzieci i młodzież grup tanecznych z domu kultury.
Wszyscy starają się stworzyć ciekawe programy, żeby przyciągnąć publiczność na imprezę „Dzieci Dzieciom. Dzieci Rodzicom”, której pomysłodawcami i organizatorami
są członkowie Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi.
Pierwszy raz koncert „Dzieci Dzieciom” tora terapii zajęciowej, muzykoterapeutę,
odbył się w 1992 roku i od razu stał się 2 rehabilitantów, logopedę, psychologa,
największą imprezą organizowaną przez 5 wychowawców. Razem – 19 osób.
Ośrodek utrzymuje się z subwencji
Towarzystwo. Od początku dochód ze
sprzedaży biletów, ciast, napojów, sprze- oświatowej za nauczanie dzieci niepełdaży losów na loterię, aukcji przeznaczany nosprawnych, dotacji celowej z budżetu
był na cele statutowe Towarzystwa Opie- powiatowego i z dotacji celowej z budżetu
ki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu, Ustronia. Przy czym przez ostatnie trzy
a do nich zaliczamy: organizowanie po- lata, dotacja z Urzędu Miasta nie była
mocy i opieki osobom niepełnosprawnym wykorzystywana na bieżącą działalność,
w każdym wieku oraz organizowanie tylko na inwestycje.
Źródła pozyskiwania dodatkowych
różnorodnych form kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej środków to koncert „Dzieci – Dzieciom”,
lub nieharmonijnie rozwijającej się oraz podczas którego zebrano: w 2006 roku
pomoc ich rodzinom. Główne zadanie to – 4.681,67 zł, w 2007 roku – 5.474,90 zł,
prowadzenie Ośrodka Edukacyjno-Re- w 2008 roku – 6.730,50 zł; koncert chahabilitacyjno-Wychowawczego w Nie- rytatywny Adama Makowicza, podczas
rodzimiu. Ośrodka, który od momentu którego zebrano: w 2006 roku – 6.607,49
powstania do dnia dzisiejszego przeszedł zł, w 2007 roku – 8.670 zł, w 2008 roku
daleko idącą metamorfozę. Od dwóch sal – 12.000 zł; kwesty na cmentarzach, podpo dwukondygnacyjny obiekt z wyposa- czas których zebrano: w 2006 roku – 5.319
żeniem rehabilitacyjnym, dydaktycznym, zł, w 2007 roku – 5.540 zł, w 2008 roku
nowoczesnymi rozwiązaniami architekto- – 6.050 zł; bal charytatywny, podczas
nicznymi. Położony jest na uboczu, przy którego zebrano: w 2007 roku – 21.873,43
strażnicy OSP i Przedszkolu nr 6, ale tętni zł, w 2008 roku – 28.535,60 zł.
Udaje się też zdobyć dofinansowanie
życiem od rana do wieczora. Prężnie dyz Państwowego Funduszu Rehabilitacji
rektoruje mu Dorota Kohut.
Ośrodek obejmuje pomocą dzieci, po- Osób Niepełnosprawnych na likwidację
trzebujące wczesnego wspomagania roz- barier architektonicznych – 108.005,62 zł,
woju - 46 osób, dzieci realizujące obowią- pomoce dydaktyczne – 36.333,02 zł, salę
zek szkolny, z umiarkowanym, znacznym komputerową – 43.048,03 zł, samochód
i głębokim stopniem niepełnosprawności – 75.000 zł, na aktywną świetlicę: w 2008
intelektualnej - 15 osób, dorosłą młodzież roku – 117.337,77 zł, na rehabilitację w
niepełnosprawną - 13 osób. Razem 84 2008 roku – 91.846,69 zł, na zatrudnienie
specjalistów w 2009 roku – 195.789,86 zł.
osoby.
Ośrodek daje opiekę, ale również pracę. Razem: 667.360,99 zł.
W ośrodku cały czas rośnie liczba dzieZatrudniony jest w nim na umowę o pracę
dyrektor, księgowa, 6 specjalistów oligo- ci, specjalistów, ale zmienia się również
frenopedagów (pedagog zajmujący się oso- ośrodek, który cały czas jest remontowany
bami upośledzonymi, ustalający tok dzia- i dostosowywany do potrzeb. W 2006
łalności wychowującej, aby podopieczni roku wymieniono część okien, przebuosiągnęli wszechstronny rozwój, do szczy- dowano ściany działowe za 28.110 zł.
tu swoich indywidualnych możliwości, W 2007 roku zlikwidowano bariery ari aby równocześnie zdobywali umiejętności chitektoniczne zakładając posadzki antyw zakresie adaptacji społecznej), instruk- poślizgowe, poszerzając oraz wymienia-
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jąc drzwi wewnętrzne oraz zewnętrzne
na automatyczne. Powstały tynki mozaikowe w ciągach komunikacyjnych,
a ściany zostały pomalowane. To wszystko
kosztowało 184.964,95 zł. W 2008 roku ze
środków TONN rozbudowano Ośrodek za
103.100 zł. Powstał też parking, pralnia,
z której korzysta i Ośrodek i Przedszkole
Nr 6, zmodernizowano instalację elektryczną, wymieniono bramę wjazdowa,
założono zadaszenie nad głównym wejściem. Koszt remontów to 60.657,77 zł.
W 2009 roku wykonano remont łazienki
dla personelu oraz dla rodziców za 16.000
zł i całkowicie wyremontowano pomieszczenia piwniczne. Całkowicie wymieniono
instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, drzwi, posadzki, położono gładź gipsową na całości
ścian i sufitów, malowano. Koszty remontu
to około 120.000 zł. Razem w latach 20062009 wydano 409.732,72 zł.
W 2002 r. przychód w budżecie Ośrodka wyniósł 334.447,69 zł, wydatki –
344.287,63, a strata – 9.839,94 zł. W 2008
r. przychody wyniosły – 1.300.618,74 zł,
a koszty – 1.314008,12 zł.
W planach TONN znalazły się takie
inwestycje jak: dostosowanie ogrodu na
potrzeby Ośrodka, budowa zjazdu dla niepełnosprawnych ruchowo do pomieszczeń
piwnicznych, wprowadzenie konsultacji
i diagnostyki problemów szkolnych dzieci
młodszych na bazie zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Znając zaradność
członków Towarzystwa i dyrektor Ośrodka, plany wejdą w życie.
Pracownicy i podopieczni Ośrodka
biorą udział w różnych programach, finansowanych ze środków Unii Europejskiej, na przykład w programie „Młodzież
w działaniu”, podczas którego w Nierodzimiu pracowali wolontariusze z Europy
Zachodniej. Odbywano staże na Wyspach
Brytyjskich, spotykano się z osobami niepełnosprawnymi z innych krajów zarówno
w Ustroniu, jak i za granicą.
Te i jeszcze wiele innych informacji
przewodnicząca TONN Emilia Czembor
i dyrektor Ośrodka D. Kohut przedstawiły
ustrońskim radnym na sesji. Ogrom pracy,
zaangażowanie do tego stopnia, że mozaiki
marmurowe w piwnicach wyklejała osobiście dyrektor Ośrodka z plastyczką, spędzając na pracy niejedno popołudnie, zrobiły na wszystkich duże wrażenie. Każda
z form działalności Ośrodka jest potrzebna, zarówno zajęcia edukacyjne dla dzieci
w wieku szkolnym, jak i wczesne wspomaganie maleńkich dzieci, żeby jeśli to jest
możliwe, mogły iść do normalnej szkoły
i prowadzić zwykłe życie ucznia. Jednak
to, co daje niepełnosprawnym świetlica
dla dorosłych, szczególnie zasługuje na
uwagę. Jej podopieczni to głównie wychowankowie Ośrodka. Okazuje się, że po
zakończeniu obowiązku szkolnego dorosły
niepełnosprawny człowiek nie ma żadnej
możliwości życia w społeczeństwie. Dla
państwa ci ludzie przestają istnieć. Nie ma
dotacji na prowadzenie z nimi zajęć, na
opiekę, pozostaje im dom i rodzina. Rozwijać się, spotykać ze znajomymi, poznawać świat mogą tylko w świetlicy w Nierodzimiu.
Monika Niemiec
10 czerwca 2009 r.

listy do redakcji
Nie jesteśmy tylko od narzekania
W numerze 21(915) „Gazety Ustronskiej” z dnia 28 maja 2009 roku ukazał się
reportaż z zebrania mieszkańców Ustronia Górnego pod nieco bulwersującym
tytułem „Jesteśmy od narzekania”. Już
sam tytuł, pod jakim zamieszczono relację z zebrania, wzbudził zdziwienie moje
i wielu innych uczestników zebrania, gdyż
sprowadził tym samym formę zebrania do
konwencji ogólnego biadolenia.
Niezależnie od powyższego w treści artykułu pojawiły się pewne nieścisłości, które
wymagają sprostowania, a mianowicie:
1.W zapytaniu jednej z uczestniczek
zebrania, dotyczącym kontynuacji budowy
„drogi pod skarpą”, chodziło o odcinek
pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Olchową,
który przewidziany jest w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Ustronia, ale nie wszedł
jeszcze w fazę projektową i jego realizacja
nastąpi w bliżej nieokreślonej przyszłości.
Odcinek „drogi pod skarpą” od ul. Gałczyńskiego dalej do Zeta Parku i ul. Brody,
o którym pisze Autorka artykułu, będzie
kontynuowany w tym roku.
2.Autorka artykułu dokonała błędnej
interpretacji treści uchwały podjętej na
zebraniu, a dotyczącej propozycji zmian

w statucie osiedli. W artykule znalazło
się sformułowanie: „przy braku quorum,
wyboru będzie mogła dokonywać ilość
uprawnionych do głosowania nie mniejsza
niż ilość funkcji do obsadzenia z wyboru”.
W uchwale, której dokładną treść przekazano Panu Redaktorowi Naczelnemu po
zebraniu, zawarte jest sformułowanie:
„z zachowaniem zasady obecności mieszkańców na zebraniu w ilości zapewniającej wybór organów osiedla przewidzianych statutem”, co naszym zdaniem jasno
i precyzyjnie wyklucza tezę przedstawioną
przez autorkę. Dla dokonania wyboru
przewodniczącego i zarządu osiedla niezbędne jest powołanie komisji skrutacyjnej, która zapisze kandydatów do poszczególnych organów osiedla, przygotuje
karty wyborcze i przeprowadzi wybory,
a jej członkowie nie mogą kandydować
do żadnych funkcji. Jednocześnie należy
brać pod uwagę fakt, że dla przeprowadzenia wyborów ilość kandydatów na
poszczególne funkcje musi być większa
od ilości miejsc do obsadzenia. Konkludując, wybory nie mogłyby się odbyć
przy obecności na zebraniu mieszkańców
w ilości odpowiadającej „ilości funkcji
do obsadzenia”.

Na zakończenie pragnę ponownie odnieść się do tytułu, jaki został nadany relacji z zebrania: „Jesteśmy od narzekania”,
a w zakończeniu artykułu stwierdzenie to
włożono w moje usta.
Ja sam, jak również nikt z uczestniczących w zebraniu nie kojarzy takiego
stwierdzenia, które rzekomo padło z moich
ust. Dla wyjaśnienia sprawy poprosiłem
autorkę artykułu o odtworzenie tego fragmentu zebrania z dyktafonu (przypuszczając, że było nagrywane), niestety uzyskałem informację, że jest to niemożliwe, gdyż
zebranie nie było nagrywane. W zasadzie
można by było przejść do porządku dziennego nad tego rodzaju tytułem, gdyby
nie fakt, że taka interpretacja wniosków
i uwag zgłaszanych na zebraniu stawia
mieszkańców w roli malkontentów, którzy tylko potrafią narzekać, nie wnosząc
nic pozytywnego i twórczego, a przecież
większość spraw przedstawianych przez
mieszkańców, inspiruje w następstwie
działania Rady bądź Urzędu Miasta.
Sprowadzenie znaczenia zebrania mieszkańców do poziomu jałowej malkontenckiej paplaniny, wpisywałoby się idealnie
w działania zmierzające do likwidacji
osiedli i rad osiedlowych.
Kończąc, wyrażam nadzieję, że ten
pejoratywny wydźwięk relacji z zebrania
mieszkańców osiedla Ustroń Górny jest
wyłącznie dziełem przypadku.
Arkadiusz Gawlik
Przewodniczący
Zarządu Osiedla Ustroń Górny

sentymentalne trio

E. Kozok.

Fot. H. Kozok
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15 maja w Live Music Club „Angel,s”,
w ramach piątkowych koncertów na żywo,
królowała piosenka francuska w znakomitej interpretacji Ewy Kozok – studentki II
roku Stosunków Międzynarodowych i I
roku Filologii Romańskiej Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. Wykonawczyni towarzyszył oryginalny duet profesjonalnych instrumentalistów – Przemek
Habera na pianinie oraz Dominik Mechliński na akordeonie.
Ewa śpiewa od najmłodszych lat. Najpierw w dziecięcym zespole wokalnym
„Gwiazdki i Promyki”, później w grupie
„Sunrise” przy Parafii Ewangelickiej
w Ustroniu, a obecnie jako studentka
indywidualnie. Parokrotnie przebywała
we Francji, gdzie nauczyła się perfekt
po francusku (tego języka uczyła się już
w szkole), co dało jej możliwość powrócenia do repertuaru znanych, doskonałych
piosenkarzy francuskich – Edith Piaf,
Charles’a Aznavour’a, Joe Dassin, czy
Juliette Greco.
Jej kariera piosenkarska przedstawia
się wcale nie aż tak skromnie. Jest laureatką Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
Francuskiej Lubienie’2005, Ogólnopolskiego Festiwalu „Wygraj sukces” Tarnobrzeg’2005 i zwyciężczynią w jednego
z programów telewizyjnych „Szansa na
sukces”. Jej mottem są słowa: „Nie jest
ważne, co świat może ofiarować tobie,

ale co ty możesz dać światu”. Od dwóch
lat śpiewa w krakowskich klubach i tam
właśnie poznała swoich kolegów, z którymi razem tworzą świetne, sentymentalne
trio. Przypominają słuchaczom średniego
i młodego pokolenia utwory wielkich,
światowych wokalistów sięgających
pamięcią nawet lat 20. Piosenkarka zaprezentowała m.in. utwory: „La vie en
rose” w jezyku polskim i „Padam” Edith
Piaf, „L’amour” Carli Bruni, „Ne me
quitte pas” Jacques’a Brela, „Les enfants
de la querre” i „Cyganeria” Charles’a
Aznavour’a, „Et si tu n’existais pas” Joe
Dassin, „Deshabille-moi” czyli „Rozbierz mnie” Juliette Greco oraz „Gigi
l’amoroso” Dalidy. Na bis zaśpiewała
lubiany przebój „Summertime” George’a Gershwina.
Ewa Kozok, chociaż mieszka w Skoczowie, ma swoje korzenie w Ustroniu,
bowiem tutaj zamieszkiwała od urodzenia, stąd pochodzą jej rodzice, tu
stawiała pierwsze kroki w swojej karierze i ma wielu oddanych przyjaciół.
Dlatego również należy do grona wielu ambitnych, wokalnie uzdolnionych
osób młodego, ustrońskiego pokolenia,
z czego jesteśmy bardzo dumni. Być
może w następnych latach to właśnie
ona zdobędzie estradę Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu? Zobaczymy……
Elżbieta Sikora
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Przemawia starosta Czesław Gluza.

Fot. W. Suchta

młodzieżowa rada

Polityka, rządy, to ta dziedzina życia
społecznego, na którą przyjęło się głównie biernie narzekać. Robią to zarówno
dorośli, jak i wchodzący w ten okres życia
młodzi. Często jednak wiedza młodzieży
na ten temat jest bardzo powierzchowna
lub niedokładna. Tym większa pochwała dla tych, którzy próbują sprawdzić
system demokratyczny w praktycznym
działaniu. Ustroń stwarza dla nich taką
okazję, mogą wziąć udział w wyborach
i stać się członkami Młodzieżowej Rady
Ustronia. Demokracja w pomniejszeniu,
ale całkiem prawdziwa. W dzień 20-lecia
pierwszych, demokratycznych wyborów
w Polsce, MRU zorganizowała uroczystą
sesję.
W auli Gimnazjum nr 1 zebrali się
przedstawiciele władz samorządowych.
Obecny był starosta powiatu cieszyńskiego Czesław Gluza, przewodniczący
Rady Miasta Stanisław Malina, burmistrz
Ireneusz Szarzec, pierwszy burmistrz
Andrzej Georg, naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Danuta Koenig oraz uczniowie ustrońskich
szkół. Przewodnicząca MRU Agnieszka
Kozieł przywitała wszystkich i poprosiła
Przemysława Pytla, jednego z członków,
o odczytanie referatu.
Referent na początku przybliżył zgromadzonym samo pojęcie, a potem wymienił „cienie i blaski demokracji”, posługując się przykładami wziętymi z życia
i funkcjonowania naszego miasta. Zaletami nazwał przede wszystkim powszechne
i bezpośrednie wybory członków Rady
Miasta. Wadami – kontrowersje, jakie
wzbudzają niektóre decyzje i zbyt mała
możliwość kontroli. „Niewątpliwą cechą
pozytywną” nazwał stworzenie organu,
jakim jest Młodzieżowa Rada Miasta.
- Dorośli dostrzegli młodzież, dlatego,
choć z oporami, pozwalają nam robić
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coś samodzielnie – mówił P. Pytel. Idea
funkcjonowania Rady jest bardzo dobra,
sama Rada ma charakter demokratyczny.
Jej członkowie są wybierani, aby rozwiązać podstawowe problemy ustrońskiej
młodzieży. Jednym z nich jest zorganizowanie sposobów spędzania wolnego czasu dla młodych, poza szkołą. Świetnym
przykładem jest odbywający się co roku
koncert „No name”, na którym grane są
różne rodzaje muzyki. W ten sposób integruje się młodzież z różnych środowisk.
Jednak imprezy kulturalne są jedynym
rzeczywistym działaniem MRU, gdyż na
inne najczęściej nie ma wystarczających
funduszów; koncert pochłania większość

Wspomina Andrzej Georg.

przyznawanych środków. W ten sposób
przynajmniej młodzież uczy się, jak pisać
wnioski o dopłaty do Unii Europejskiej.
Problemem jest również nie doprecyzowana kwestia działania Rady.
- Jako organ doradczy, powinna decydować również o innych wydarzeniach,
związanych z rozwojem nastolatków
w mieście, np. o tworzeniu nowych miejsc,
gdzie młodzież będzie aktywna fizycznie
– mówił P. Pytel. Zwrócił również uwagę na obecność demokracji w szkołach,
w postaci samorządów uczniowskich,
które są jednak instytucjami o niewielkich
uprawnieniach: - Bez własnych środków
wykonawczych i większej władzy, zakres
samorządów będzie się nadal ograniczał
do organizacji szkolnych dyskotek i raz,
czy dwa razy w roku, do przeprowadzenia
jakiegoś konkursu.
Po nim głos zabrał starosta powiatu,
Czesław Gluza. Przybliżył młodym słuchaczom historię pierwszych wyborów.
Zauważył, że od strony teoretycznej na
pewno ustrój demokracji jest im doskonale znany. Podkreślił jednak, że to inicjatywy obywatelskie, „władza z dołu” budują
go i wzmacniają. Zachęcił, aby działać,
brać udział w tym procesie demokratycznym, bo „daty są tylko symboliczne”,
a „zawsze to, co zastane, traktuje się jako
coś, co było od zawsze. Ja namawiam do
refleksji”.
Andrzej Georg, pierwszy demokratycznie wybrany burmistrz Ustronia, opowiedział o udziale młodzieży w wyborach
4 czerwca 1989 r., o jej zaangażowaniu
w prace komitetów i sztabów, w prowadzenie kampanii, i że również współcześnie młodzież powinna interesować się
polityką. Gdyż – jak zauważył przemawiający po nim S. Malina – zaangażowanie pozwala na przeprowadzanie istotnych zmian w najbliższym, bezpośrednio
nas dotyczącym środowisku. O tyle,
o ile pozwalają na to środki – szczególnie
finansowe, których często brakuje. MRU

Fot. W. Suchta
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Nie tylko młodzież przybyła licznie.

boryka się więc z problemami, które dla
samorządowców nie są niczym nowym.
Ostatnia przy mównicy stanęła Agnieszka Kozieł, przewodnicząca Rady. W swoim
przemówieniu opisała wszystkie podjęte
przez organ działania w ciągu całej kadencji. I tak, podczas pierwszej sesji w grudniu
2007 r. ustalono priorytety MRU:
- Chcieliśmy mieć więcej, między innymi,
imprez młodzieżowych takich jak koncerty, dyskoteki, chcieliśmy przyczynić
się do otwarcia lodowiska w naszym
mieście, utworzenia klubu kulturalnego, zorganizowania młodzieżowej ligi
piłki nożnej zarówno dla dziewczyn jak
i chłopców. Pierwszą inicjatywą do kwietnia 2007 r. było napisanie i złożenie projektu „Rezonans – propozycja współpracy
dla wszystkich” do Programu Młodzież
w Działaniu. Dzięki przyznanym nam
pieniądzom zorganizowaliśmy warsztaty
teatralne, plener malarski, imprezę Halloween, sprzątanie ustrońskich cmentarzy
oraz wydanie „Jednodniówki”.
Warsztaty odbyły się w czerwcu i wrześniu tego samego roku, efektem zajęć
było wystawienie sztuki. W październiku chętni gimnazjaliści uczestniczyli
w plenerze w Istebnej, zaś przed dniem
„Wszystkich świętych” opiekowali się
opuszczonymi grobami na ustrońskich
cmentarzach – katolickich, ewangelickim,
a także żydowskim i komunalnym. Udało się również wydać „Jednodniówkę”,
odbyła się terenowa gra fabularna LARP
w noc Halloween.
W 2007 r. zorganizowano pierwszy
festiwal muzyczny „No name”, artyści
młodzieżowych zespołów występowali
w amfiteatrze. Koncert był udany i przebiegł bez zakłóceń, lecz frekwencja rozczarowała członków MRU. Kolejna edycja w 2008 r. odbyła się na rynku, co było
trafionym pomysłem: koncert przyciągnął
tłumy ludzi, nie tylko tych młodych.
Popularnością cieszył się szczególnie występ gwiazdy wieczoru, zespołu Akurat.
Trzecia edycja, wpisana do kalendarza
ustrońskich imprez kulturalnych, odbędzie
się 27 czerwca.
- Trochę nam żal, że ta edycja nie może
odbyć się na rynku. Zdajemy sobie sprawę z tego, iż wpłynęły na to problemy
techniczne zespołu Akurat, które spo10 czerwca 2009 r.			

Fot. W. Suchta

wodowały opóźnienie festiwalu o około
godzinę i zakłócenie ciszy nocnej, jednak
nie możemy sobie wyobrazić lepszego
miejsca na organizację imprez. Jako
młodzi Ustroniacy czujemy się trochę
odepchnięci na bok i ciągle za mało
dostrzegani. Naszym następcom życzę
tego, żeby dzięki ich inicjatywom ponownie zabłysnęły reflektory ustrońskiego
rynku, a nie tylko, oczywiście z całym
szacunkiem, dla wykonawców muzyki
folklorystycznej.
Rok 2008 stał pod znakiem nawiązywania kontaktów z innymi, podobnymi
grupami. MRU przystąpiła do Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych
Samorządów Lokalnych – niedochodowego stowarzyszenia gmin i powiatów,
w których funkcjonują młodzieżowe
samorządy lokalne. Federacja wspiera
ich działalność poprzez przekazywanie wiedzy, umiejętności, co jest formą
umacniania podstaw demokratycznych
przemian zapoczątkowanych w 1990 roku
w dziedzinie samorządu terytorialnego.
- Nasza Młodzieżowa Rada ma swojego
reprezentanta – jest nim Agnieszka Krzok,
która do tej pory uczestniczyła w dwóch

Zgromadzeniach Ogólnych, będących
najwyższą władzą Federacji – mówiła
A. Kozieł.
Innym działaniem było zorganizowanie dwóch imprez dyskotekowych
w Miejskim Domu Kultury, na których
bawiła się młodzież z obu gimnazjów.
To jedna z nielicznych okazji na wspólne
spędzenie czasu i poznanie się nawzajem.
W 2008 r. powtórzono także grę terenową
LARP, poprzedzoną pokazem ogni, czyli
tzw. „fire show” na rynku. Od 22 do 24
maja tego roku, MRU gościła w Ustroniu
grupy młodzieży z miast partnerskich.
Tematem spotkania była „Wielokulturowość młodzieży europejskiej”. Zagraniczny kierunek działalności kontynuować będzie złożony 1 czerwca projekt
Programu „Młodzież”, akcji „Młodzież
w Świecie”.
- Tym razem chcemy spróbować czegoś
nowego, przekroczyć granice, zarówno
społeczne, kulturowe jak i państwowe.
Zaprosiliśmy do współpracy grupę młodzieży z Rosji, która chętnie przyjęła
naszą propozycję – mówiła A. Kozieł.
Kolejne wybory odbędą się we wrześniu, w trzech ordynacjach wyborczych.
Nowi członkowie zastąpią działający
obecnie skład, do którego należą: Anna
Kozub, Aleksandra Stefka, Natalie Magnuszewska, Ewelina Kawulok, Justyna Warmuzińska, Natalia Pilch, Estera
Herman, Patrycja Gawlas, Daria Jaworska, Katarzyna Papaj, Przemysław Pytel.
Agnieszka Krzok, Jacek Nieurzyła i Paweł
Waszek jako wice przewodniczący oraz
Agnieszka Kozieł jako przewodnicząca.
- Jeśli choć kilka osób dostrzegło, że nie
interesuje nas tylko i wyłącznie zabawa,
ale szukamy też innych, bardziej pożytecznych sposobów na spożytkowanie
naszej energii, to możemy być z siebie zadowoleni – zakończyła swoją wypowiedź
A. Kozieł. - Przedstawiłam Państwu krótką historię z życia Młodzieżowej Rady
Ustronia, w którą kilka osób włożyło
kawałek wolnego czasu, dużo pomysłów
i cząstkę siebie.
Maria Kulis

Akrobatki zawsze są atrakcją koncertu Dzieci Dzieciom.

Fot. M. Niemiec
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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” w Muzeum Marii Skalickiej

„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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Dzieci Dzieciom - najmodniejsze makijaże.

Fot. M. Niemiec
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Witejcie ludeczkowie

wakacyjne treningi

Od lipca Kuźnia Ustroń rozpoczyna treningi piłki nożnej dla
najmłodszych, czyli żaków rocznika 1998 i młodszych. Treningi
odbywać się będą dwa razy w tygodniu. Kontakt telefoniczny:
665-580-398.

sponsorzy imprez
Urząd Miasta w Ustroniu, Wydział Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki, serdecznie dziękuje za życzliwość i okazaną pomoc
w organizacji 13. Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Firmie JAPIJacek Piechocki za udostępnienie ścianki wspinaczkowej dla dzieci,
panom Grzegorzowi Nieurzyła i Aleksandrowi Holeksa za jej przewiezienie i montaż, a Przemysławowi Ciompa za obsługę. Paniom
Annie Sikora i Małgorzacie Szcześniewskiej za przygotowanie
i prowadzenie konkurencji dla dzieci. Firmie AUTO – POL –CZER
ze Skoczowa, właścicielom sklepów rowerowych Leszkowi Tomicy i Jadwidze Zowada za przekazane nagrody. Przedsiębiorstwu
Uzdrowiskowemu Ustroń S.A. za udostępnienie karetki, ratownikom GOPR Krzysztofowi Pokornemu i Przemysławowi Ciompie,
funkcjonariuszom Policji i Straży Miejskiej.
Firmie JAPI dziękujemy za udostępnienie i obsługę ścianki
wspinaczkowej podczas imprezy dla dzieci „Ustroniaczek”.
POZIOMO: 1) roślina z tropiku, 4) dno naczynia, 6) do zaciskania w kryzysie, 8) król stawu, 9) duży ptak, 10) zajęcie
w lesie, 11) na śmieci, 12) kilof górniczy, 13) polski bokser,
14) kwaśna przyprawa, 15) kolega fryzjera, 16) lodowy
deszcz, 17) pastylka na ból gardła, 18) mini uzdrowisko,
19) druga połowa, 20) piwo po angielsku.
PIONOWO: 1) karta dań, 2) sprzedaje GU, 3) rosyjska fabryka,
4) kłótnia, spór, 5) imię żeńskie, 6) czyste w górach, 7) ubiór nurka,
11) kuzyni wron, 13) oddziela kondygnacje, 14) port algierski.

Maj sie skóńczył, tóż kaj kiery, a gor młodzi, myślóm już
o feriach. Coby kansik wandrować, podziwać sie jako kaj indzi
ludzie żyjóm. Niejednymu już nie styknie radować sie tymi naszymi beskidzkimi gróniczkami, spoczmóć se hanej pod strómym
i porozmyślać ło swojim żywobyciu. To ni! Tak było hań downi.
Dzisio trzeja prziszporować na jedzyniu, czy łoblyczce, a potym
w lecie pojechać do Paryża, czy Rzymu, abo do Azji, czy Afryki.
Sóm też przeca tacy, co majóm aż za moc tej mamóny i ganc nie
wiedzóm, co śnióm zrobić, tóż fórt jeżdżóm tam, a haw. Zdo sie,
że tyn świat ganc zmaloł. Dzisio my sóm tu, a jutro na inszym
kóntynencie. No, ale jo ni. Jo se siedzym przi stole i dobrze mi
w chałupie, a jak kaj jadym łoto baji do Cieszyna, czy Skoczowa to se tam rada pochodzym, ale hónym sie wybiyróm
naspadek.
Nale dobrze, że ludzie wandrujóm po świecie, bo do Ustrónio też przeca moc lufciorzy przijedzie. Jo już zawczasu dwie
izbeczki rychtujym, bo móm co roku takich stałych gości. A, że
trowa fórt rośnie, tóż muszym też kapke pokopać w zogródce.
Łoto tydziyń tymu chyciłach sie roboty na mojich zogónach
i zabyłach, że trzeja iś posłóchać dziecka z „Równice” na
„Prażakówke”. Bo tam nowóm ksiónżke łod Wandy Midrowej
sprzedowali. Kamratka mi mówiła, że była to przeszumno
impreza. Dała mi poczytać ty nowe wiersze i strasznucnie
żech sie przi tym napłakała. Sóm doista przepiekne. Nale toć
mómy fajnóm te Wande – poetke! Ani żech sie nie nazdała, że
tak moc wierszy już napisała i że pisze łod dziecka. Rozmyślóm
kaj te ksiónżke nabyć. Pytałach na „Prażakówce”, ale tam ni
majóm. Pujdym do muzeum sie spytać, tam rozmaite ksiónżki
sprzedowajóm, to możne i te kupiym. Bo chcym mieć jednóm
dlo siebie, a drugóm dlo kamratki. Pujdym ło miesiónc na
Hanki, to bydzie akurat.
Dlo smiłowanio, jak tak rozmyślóm, to żech sie skapła,
że niedłógo zacznie dnia ubywać, a dyć żech sie jeszcze
ani bardzo nie wygrzoła, tóż idym se posiedzieć na słóneczko. Trzeba sie nacieszyć tóm przirodóm, ptoszkami,
co tak szumnie śpiywajóm, bo to je najlepsze lekarstwo.
Hela
		

Zatrudnię pracownika z aktualnymi badaniami
do obsługi gości w pensjonacie Willa Panorama
w godz. porannych 7-10,
(podawanie śniadań, sprzątanie).

Tel. 504-060-990

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 19 czerwca.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 21

pora na czereśnie
Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Mikołaj Gaffke,
Ustroń, ul. Skoczowska 38. Zapraszamy do redakcji.
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Atakują dziewczęta.

			

Fot. W. Suchta

bezkonkurencyjne
bezkonkurencyjni
Dwójki chłopców i dziewcząt z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu, zdobyły w powiecie
tytuły mistrzowskie w siatkówce plażowej.
Uczestniczyły najlepsze drużyny gimnazjalne siatkówki plażowej z gmin powiatu
cieszyńskiego. Mistrzostwa rozgrywano na boisku przy Szkole Podstawowej

nr 2, przy czym musiano rozgrywać je na
raty. 27 maja grali chłopcy, zaś rozgrywki
dziewcząt, ze względu na pogodę, musiano
przenieść na następny tydzień. W rozgrywkach chłopców uczestniczyło 10 drużyn,
a reprezentowali nas i mistrzostwo zdobyli
Robert Szkrzypczak i Adrian Bujok.

- Ta dwójka to również mistrzowie powiatu w siatkówce na hali. Obaj grają na
przyjęciu w mojej drużynie, więc można
powiedzieć, że są absolutnymi mistrzami
powiatu w siatkówce - mówi nauczyciel
opiekujący się siatkarzami, Sławomir
Krakowczyk. - Raczej nie mieli trudności
z wygraniem. Jedynie w meczu finałowym ze Skoczowem w jednym secie była
w miarę wyrównana walka.
Tydzień później rywalizowało 11 drużyn
gimnazjalistek. G-2 z Ustronia reprezentowały Żaneta Hulbój i Marta Błachut.
Podobnie jak chłopcy tytuł mistrzowski
zdobyły bezapelacyjnie
-Rywalizacja w kategorii dziewcząt
w tym roku bardzo zacięta. Mamy
w powiecie mocne ośrodki siatkarskie, jak
Cieszyn, Skoczów, Dębowiec - twierdzi
nauczyciel mistrzyń Zbigniew Gruszczyk. Udało nam się w tym roku w tej rywalizacji
dobrze wypaść. Mamy mocną parę, a Marta
będzie reprezentować gimnazjum jeszcze
w przyszłym roku. Dziewczyny tworzą
zgrany team, solidnie pracują, oprócz tego,
że są dobrymi uczennicami. Efekty treningów są widoczne i dziś miały wyraźną
przewagę. Trochę obawiałem się półfinału
i finału, bo przeciwniczki były mocne.
Mistrzowie powiatu spotkają się obecnie
na zawodach wojewódzkich 9 czerwca
w Dąbrowie Górniczej. Zawody wojewódzkie gimnazjalistów i gimnazjalistek rozegrane zostaną jednego dnia.
W ubiegłym roku pary z G-2 zajęły wysokie miejsca - piąte dziewczęta i siódme
chłopcy. Dodać też trzeba, że siatkówka plażowa jest w Ustroniu uprawiana
w ramach TRS Siła i tam mistrzowskie pary
trenują pod okiem właśnie Z. Gruszczyka
i S. Krakowczyka.
Wojsław Suchta

znaleziono sznaucera
Suczka sznaucer (miniaturka) znaleziona na ul. Daszyńskiego
bez obroży, 7 czerwca, do odebrania w Ustroniu, ul. Daszyńskiego
78. Tel. 033 854-33-30.

Zatrudnię pracownika biurowego, wymagania:
- wykształcenie minimum średnie,
- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
- mile widziane doświadczenie w księgowości.
CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: office@fittco.pl

Górali poniosło

Starszyzna Zbójnicka Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim: Henryk Brachaczek, Krystian Szymanek, Emil Rymorz
(kapitan), Wielki Zbójnik Jan Sztefek i Strażnik Skarbu Czesław
Baranowski, penetrowali pod banderą górali, na przełomie maja
i czerwca, Wielkie Jeziora Mazurskie. Wzbudzali powszechne
zainteresowanie, jako że pływali w koszulkach z logiem górali,
a i śpiewali w każdym porcie, wyćwiczone przed rejsem szanty
góralskie.
Jan Sztefek
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Górny rząd od lewej: trener Mateusz Żebrowski, Jakub Cieślar, Michał Pszczółka, Szymon
Górniok, Patryk Leftwich, Andrzej Kawulok, Mateusz Tomala, Dariusz Szpernol, Przemysław
Kożdoń, Piotr Zorychta, Robert Pilch, kierownik - Mirosław Kożdoń. Dolny rząd od lewej
- Ariel Moskała, Mateusz Czepczor, Mariusz Bielesz, Karol Sieroń, Tomasz Sztwiertnia,
Adam Szlauer, Robert Madzia, Sebastian Chrapek. Na zdjęciu brakuje Michała Czyża, Artura
Węglarza, Przemysława Macury.
		
Fot. W. Suchta

na  ligowym
poziomie
Bardzo dobry sezon mają za sobą juniorzy Kuźni Ustroń. W rozgrywkach bielskiej
ligi okręgowej zajęli drugie miejsce, tracąc
do najlepszej drużyny Czarnych-Górala
Żywiec zaledwie punkt i nie awansowali
do śląskiej ligi okręgowej. Dramatyczny
przebieg miała końcówka rozgrywek, gdy
to i drużyna z Żywca i z Ustronia przegrały
z BKS Bielsko-Biała.
- Zagraliśmy najlepszy sezon od pięciu
lat, czyli od momentu, gdy gramy w tej
lidze juniorów. Z 26 meczy przegraliśmy
tylko trzy spotkania i dwa zremisowaliśmy, niestety zabrakło punktu. Zaważył
mecz w przedostatniej kolejce pechowo
przegrany z BKS Bielsko-Biała, gdy do
przerwy mieliśmy dwie klarowne sytuacje
i bramka stała pusta, ale niestety piłka nie
wpadła do siatki - mówi trener juniorów
Mateusz Żebrowski. - Przy dużej ilości
strzelonych bramek naszą bolączką i tak
była zbyt duża liczba niewykorzystanych
sytuacji i to zaważyło o awansie. A mogliśmy grać z najlepszymi drużynami na
Śląsku, gdzie są już drużyny bezpośredniego zaplecza pierwszej ligi i ekstraklasy.
Możemy się jednak pochwalić tym, że jako
jedyny zespół nie przegraliśmy meczu
na własnym boisku, mieliśmy najlepszą
defensywę i straciliśmy tylko 12 bramek. A pechem można nazwać to, że po
raz drugi awans przegrywamy na boisku
w Bielsku-Białej.
Niektórzy juniorzy grają w drużynie
seniorów Kuźni Ustroń. W tym sezonie
wśród seniorów grało ich czterech - bramkarz rezerwowy A. Kawulok, T. Czyż,
T. Zelek, potem dołączył M. Czyż. Jest
szansa, że zawodnicy kończący w tym roku
wiek juniora, znajdą miejsce w drużynie
seniorów Kuźni w przyszłym sezonie.
- Nasze wyniki to efekt powstania
w Ustroniu klas sportowych o profilu piłki
nożnej - mówi M. Żebrowski. - Niestety
nie ma kontynuacji.
10 czerwca 2009 r.			

A klasy sportowe były w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Ustroniu. Tam
uczniowie trenujący futbol mieli dodatkowe godziny zajęć wychowania fizycznego.
Nic dziwnego, że reprezentacja tej szkoły
w piłce nożnej, zdobyła mistrzostwo powiatu dwukrotnie w ostatnich trzech latach.
W tym roku dodatkowo drużyna wygrała
zawody rejonowe.
We wtorek 2 czerwca na stadionie Kuźni
Ustroń rozegrano turniej półfinałowy mistrzostw województwa. Drużyna ZSP prowadzona przez M. Żebrowskiego to głównie juniorzy Kuźni. Wygrali w pierwszym
meczu ze szkołą z Tychów, a konkretnie
zapleczem GKS Tychy. W drugim meczu
Zespół Szkól Elektrycznych z Katowic
(zaplecze GKS Katowice) wygrał ze szkołą

Ustrońska ZSP walczy z Katowicami.

z Chorzowa (zaplecze Ruchu). O awansie
do finału wojewódzkiego decydował mecz
Ustroń - Katowice. W normalnym czasie
gry było 1:1, w karnych wygrały Katowice.
Naszych chyba zjadły nerwy.
- Po raz pierwszy dotarliśmy na ten szczebel rozgrywek, a jest to efekt trzyletniej
pracy - mówi M. Żebrowski. - Co najważniejsze, nie prezentujemy się źle na
tle najlepszych śląskich drużyn. Okazuje
się, że potrafimy dorównać wielkim aglomeracjom.
Obecni na turnieju trenerzy innych drużyn mówili, że ich zawodnicy podpisują już kontrakty z drużynami pierwszej
i drugiej ligi. To że umożliwiono młodym ludziom uczestniczyć w treningach
w poszerzonej formie, że odbywało się to
w ramach klas szkolnych, przyniosło
nadspodziewanie dobre efekty. Drużyna
w Zespołu Szkól Pondgimnazjalnych
walczy z zapleczem najlepszych śląskich
klubów. Juniorzy Kuźni otarli się o śląską
elitę. Czego więcej trzeba? Oczywiście
w ZSP część uczniów jest spoza Ustronia,
ale i tak ustroniaków było około połowy.
Wojsław Suchta

1 TS Czarni-Góral Żywiec
2	KS Kuźnia Ustroń
2 BKS Stal Bielsko-Biała
4 TS Podbeskidzie II BB
5 KS Włókniarz Bielsko-Biała
6 KS Beskid Skoczów
7 LKS Pasjonat Dankowice
8 TS Koszarawa Żywiec
9 TS Mieszko-Piast Cieszyn
10 LKS Soła Rajcza
11 LKS Drzewiarz Jasienica
12 LKS Zapora Wapienica
13 LKS Orzeł Kozy
14 LKS Pogórze

		

66
65
63
56
49
41
35
30
28
25
21
20
18
6

91:21
77:12
75:20
76:31
70:33
50:41
40:60
48:46
51:62
44:80
39:71
36:66
32:81
22:126

Fot. W. Suchta
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www.ustron.pl

kultura

W stylu „Tańca z gwiazdami”...

Fot. M. Niemiec
śniadań, sprzątanie). Tel. 504060-990.

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.
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.
Zatrudnię pracownika z aktualnymi badaniami, do obsługi gości
w pensjonacie Willa Panorama w
godz. porannych 7-10 (podawanie

10.6
11.6
12.6
13.6
14-15.6
16-17.6

Centrum
Venus
Centrum
Venus
-	Na Zawodziu
-	Elba

Sprzedam: samochód osobowy
marki Nexia 1500, rok prod. 1996,
155 tys.km; ręczną tokarkę do
drewna; działkę rolną 20-30arów
w Lipowcu. Tel. 663-240-673.

Sprzedam działkę rolną 30a. 505520-123.
Pustaki żużlowe, keramzytowe,
bloczki, produkcja. Tel. 518-201189, 033 852-16-47.

5-11.6 godz. 17.30
									
									
5-11.6 godz. 19.00
									
12-18.6 godz.19.00
									

TAJEMNICA RAJSKIEGO WZGÓRZA,
baśń filmowa w polskiej wersji językowej.
GENERAŁ NIL, dramat wojenny, 12 lat,
Polska.
POPIEŁUSZKO. Wolność jest w nas,
biograficzno - historyczny, 12 lat, Polska.

KINO

Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń
- LKS Błyskawica Drogomyśl - stadion
Kuźni.
Mecz piłki nożnej KS Nierodzim- LKS
Orzeł Zabłocie - stadion w Nierodzimiu.

dziesięć lat temu

Węgiel Eko-groszek, pakowany, drewno opałowe, transport.
0 518-201-189.

4 czerwca minęło 10 lat od wyborów do tzw. Sejmu Kontraktowego. W Cieszynie odbyło się „Spotkanie po latach” działaczy
Komitetów Obywatelskich.

Przyjmę hydraulika na pełny etat.
Tel.509 940 503.

1 czerwca w Ustroniu odbyły się uroczystości związane z 55
rocznicą bitwy pod Monte Cassino. Pod pomnikiem bohaterskiego
lotnika Jana Cholewy, złożono kwiaty od wojewody śląskiego,
burmistrza, Rady Miejskiej, Związku Kombatantów Polskich
w Czechach, Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
z kół w Cieszynie i Ustroniu, kombatantów Armii Krajowej.(…)
Kwiaty złożono także na cmentarzu katolickim na grobach lekarza Kazimierza Mordyńskiego i Bogumiła Torbusa z V Kresowej
Dywizji Piechoty.

tel. 854-57-76
tel. 858-71-31
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.
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Kabaret „Mocherowe Berety”, Muzyczne
przeboje - „Foryś Band”, Amfiteatr.
Wykład dr Marka Rembierza: „O poszukiwaniu własnej tożsamości” na podstawie
książki J. Szczepańskiego „Korzeniami
wzrosłem w ziemię”, „Zbiory Marii Skalickiej”.
Wernisaż plakatów z Pieszczan, Muzeum
Ustrońskie.

Mieszkanie M2 do wynajęcia.
505-520-123.

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

... w stylu „You can dance”.

12.6 godz. 18.00
									
17.6 godz. 17.00
									
									
									
									
19.6 godz. 18.00
									
SPORT		
14.6
godz. 17.00
									
									
14.6
godz. 17.00
									

Fot. M. Niemiec
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Towarzystwo Miłośników Ustronia i Miejski Dom Kultury
„Prażakówka”, zaprosiły mieszkańców naszego miasta na
Czwartkowy Wieczór Wspomnień o Janie Nowaku, w związku z 20
rocznicą jego śmierci. Ustroniacy odpowiedzieli na zaproszenie
licznym uczestnictwem w spotkaniu. Miało ono miejsce 27 maja
w „Prażakówce”. (…)
- Był bardzo dobry, dobroć patrzyła mu z oczu – mówił W. Gołkowski, - zawsze chętny, żeby komuś pomóc. Wnosił światło i dobroć.
Z okazji Dnia Dziecka, odbył się na stadionie Klubu Sportowego
„Kuźnia”, festyn sportowy dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W sobotę 29 maja, biegali, rzucali piłką lekarską, pokonywali na rowerach tor przeszkód, strzelali na barmanką uczniowie szkół podstawowych i przedszkolaki. Te ostatnie tradycyjnie
dostarczyły najwięcej wrażeń rodzicom i publiczności.(…) Jednego z zawodników tata pouczał, gdzie będzie stawał, gdy wyczytują
jego imię i nazwisko, obok mama tłumaczyła, że jej pociecha
otrzyma dyplom i …. zanim doszła do nagrody, synek stwierdził
kategorycznie: „Ja tego nie chcę”. Starsze dzieci z wprawą przystępowały do kolejnych konkurencji, ale emocje były nie mniejsze,
podobnie jak satysfakcja z wyników. Jeden z chłopców z dumą
chwalił się koleżankom: „Miałem najlepszy czas w waleniu piłką”.
(aw)
10 czerwca 2009 r.

felieton

Tak sobie myślę

Niezwykła noc
Podczas nocy muzeów byliśmy w Warszawie. Poszliśmy na spacer około godziny
dwudziestej drugiej. Zaskoczył nas ożywiony ruch na ulicach. Zupełnie inaczej
niż jest to w czasie innych nocy. Ruch
na ulicach zamiera wcześnie. Pamiętam
z czasów, kiedy bywałem co tydzień
w Warszawie, że kiedy o późnej porze
wracałem z teatru, kina czy wizyty u znajomych, ulice były puste i wyglądało na
to, że miasto poszło już spać. Jednak podczas nocy muzeów było zupełnie inaczej.
W okolicach muzeów panował ożywiony
ruch. Przy wejściach do muzeów stały
długie kolejki. Trzeba było długo czekać na
wejście. Jednak ludzie czekali cierpliwie.
Chociaż nie brakowało też takich jak my,
których perspektywa długiego czekania
zniechęcała do nocnego zwiedzania muzeów.
Jednak nie tylko muzea były tej nocy
otwarte. Można było zwiedzać galerie ob-

felieton
Młodzież
Jaką mamy młodzież w Ustroniu?
Można by odpowiedzieć na to pytanie:
„ Młodzież mamy taką, jak każdy widzi”. Bieżące ocenianie młodzieży zawsze
sprawia trudności. W historycznym ujęciu
młodzież ocenia się po jej patriotyzmie.
W pokoleniu moich dziadków zachwycano się patriotyzmem młodego pokolenia,
którego symbolem byli młodzi obrońcy
Lwowa. Lwowskie dzieci, które oddały
życie w obronie swojego miasta, spoczywają w panteonie chwały na Cmentarzu
Orląt Lwowskich. Lwowskich pokoleniu
moich rodziców patriotyzm symbolizują
młodzi żołnierze Powstania Warszawskiego. Wszyscy znamy pomnikową postać
małego powstańca, w zadużym hełmie
z biało-czerwoną wstęgą i z granatem
w ręku. Kto był na cmentarzu na Powązkach w Warszawie, to widział kwatery
z grobami żołnierzy Szarych Szeregów.
W moim pokoleniu młodymi patriotami
są młodzi bohaterowie kolejnych protestów przeciwko komunistycznej władzy.
W czerwcu 1956 roku w Poznaniu, to
Janek Strzelecki zastrzelony podczas protestów pod hasłami : „chleba i wolności”
w tym mieście. W marcu 1968 roku, to
studenci wszystkich wyższych uczelni w kraju protestujący przeciwko władzy w tzw. „wydarzeniach marcowych”.
W grudniu 1970 roku w Gdańsku ofia10 czerwca 2009 r.			

razów, przyglądać się występom ulicznych
artystów, wejść do kościoła, w którym
akurat odbywał się koncert czy też wstąpić
do otwartej zapraszająco synagogi. Tej
nocy miasto naprawdę żyło. Ludziom,
szczególnie młodym, nie śpieszyło się do
domów. Propozycje rozmaitych nocnych
imprez kulturalnych najwyraźniej im odpowiadała. I to mimo niezbyt sprzyjającej
pogody.
Noc muzeów staje się coraz popularniejsza i jest organizowana w coraz większej
liczbie miast. Najbliżej nas zorganizowana
została w Cieszynie. A kiedy coś udanego
dzieje się gdzie indziej, wtedy zazwyczaj
nasuwa się myśl: A może by coś podobnego zorganizować u nas? Zaraz jednak
przychodzi następna myśl, że niewiele
muzeów mamy w mieście do zaoferowania. Chociaż kilka jednak by się znalazło.
A do tego dochodzą galerie obrazów.
Może jednak rzeczywiście tego za mało
na organizowanie nocy muzeów?
A może jednak udałoby się znaleźć inną
formułę na zorganizowanie pełnej życia
kulturalnej nocy w Ustroniu? Może raz
w roku dla odmiany, zorganizować blok
imprez kulturalnych rozgrywających się
nieco później niż zwykle, a więc nie
w godzinach popołudniowych, lecz wieczornych. Mogłyby o różnych porach

odbywać się imprezy w amfiteatrze
i na rynku, w muzeach i na Prażakówce,
w kościołach i salach parafialnych. Mogłaby to być noc pełna życia i wielu kulturalnych wydarzeń. Niezapomnianych wrażeń
i różnych wzruszeń mogłyby dostarczyć;
koncert znanego zespołu w amfiteatrze,
występy akrobatów czy żonglerów, nocny
spektakl teatralny, czy słuchanie wierszy
w nastrojowej sali oświetlonej żywymi
świecami, a do tego można by posłuchać
koncertu organowego rozpoczynającego
się o północy… Zapewne wiele można by
podać propozycji na taką niezwykłą noc.
Jedną, jedyną w roku…
Przy tym dobrze byłoby, żeby była to
noc ciepła i pogodna. W maju, w tradycyjnej porze nocy muzeów, byłoby to
zapewne zbyt wcześnie i ryzykowne. Ale
przecież proponując nieco inną formułę
takiej nocy, można by ją zorganizować
na początku sezonu, w noc świętojańską,
najkrótszą noc w roku albo też w sobotę
przed dorocznymi dożynkami, traktując ją
jako punkt obchodów dni naszego miasta.
A swoją drogą, czemu to mają być tylko
dni, może i noc obchodów należałaby się
naszemu miastu, jego gościom i mieszkańcom? Taka noc niezwykła, nadzwyczajna,
noc tętniąca życiem i kulturą…
		
Jerzy Bór

rą krwawych wydarzeń był opiewany
w pieśni z tamtego czasu Janek Wiśniewski,
niesiony przez robotników na drzwiach.
Lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku
symbolizują ofiary Stanisława Pyjasa
i Grzegorza Przemyka, bestialsko zabitych
przez oprawców reżimu. W działalność
opozycyjną stanu wojennego młodzi włączyli się biorąc udział w drukowaniu
i roznoszeniu ulotek i literatury zakazanej.
Jakich młodych bohaterów wspominać
będzie historia III Rzeczpospolitej?
W przedostatnim felietonie pisałem, że
jeszcze nie wiem, gdzie będę świętował 20.
rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku.
Otóż nie zostałem zaproszony na obchody
tej rocznicy, ani do Gdańska, ani na Wawel
do Krakowa, ani do Warszawy. Na obchody tej rocznicy zaprosiła mnie ustrońska
młodzież. W Gimnazjum nr 1 odbyła się
ostatnia w kadencji sesja Młodzieżowej
Rady Ustronia. Miałem możliwość przysłuchania się głosowi przedstawicieli młodzieży w naszym mieście na temat demokracji i wolności. Wysłuchałem z uwagą
sprawozdania z działalności Młodzieżowej
Rady w minionej kadencji. Sprawozdanie
z tych uroczystości na pewno znajdzie
się na łamach „GU”. Patrząc na naszą
ustrońską młodzież zastanawiałem się
jaką właściwie jest. Czy jest patriotyczna?
Chyba tak, skoro już od kilku lat bierze
udział w uroczystościach obchodów świąt
państwowych w mieście, a także interesuje
się historią, np. walki o niepodległość,
czy holokaustem. Czy jest solidarna? Tak,
skoro działając w stowarzyszeniu „Można
Inaczej”, a także występując w amfiteatrze
w koncercie „Dzieci dzieciom, Dzieci Rodzicom”, i kwestując co roku, 1 listopada,
na ustrońskich cmentarzach, pomaga niepełnosprawnym i pokrzywdzonym. Jaka

jest jeszcze nasza młodzież? Na pewno
utalentowana. Wystarczy popatrzeć na jej
występy, ….. na scenach: domu kultury,
rynku i amfiteatru. O wielkich scenach
operowych, salach koncertowych, gdzie
występują nasi najwięksi młodzi soliści
czy europejskich scenach, gdzie występowała estrada dziecięca „Równica”,
nie wspominam. Czy jest ambitna? Na
pewno, ilu spośród ustrońskiej młodzieży
wzięło udział w „ wyścigu szczurów”:
do Warszawy, Krakowa i innych metropolii Europy oraz Ameryki. Dziś tylko,
odwiedza od czasu do czasu rodzinne
strony, przyjeżdząjąc do Ustronia coraz
to bardziej „wypasionymi brykami”. Czy
nasza młodzież jest przedsiębiorcza? Bardzo! Ile firm w Ustroniu prowadzi młode
pokolenie przedsiębiorców? Wydaje się,
że większość! Ilu zaś młodych wyjechało
na zachód do pracy! Ilu pracuje w Irlandii,
Anglii, Niemczech i Hiszpanii. Warto policzyć. To musi być spora liczba.Czy nasza
młodzież jest religijna? Patrząc tylko na
udział młodzieży w niedzielnych nabożeństwach, czy mszach świętych, można
śmiało odpowiedzieć, że tak. Ustrońska
młodzież jest religijna! Czy nasza młodzież jest wysportowana? Bezwzględnie,
tak! Popatrzcie P.T Państwo, ile dyscyplin
sportowych uprawia nasza młodzież: lekkoatletykę, z wyraźną przewagą tyki, czyli
tyczki. Tenis, …głównie stołowy. Narciarstwo, głównie zjazdowe, albo snowboard. Siatkówkę, najlepiej tę plażową.
Kolarstwo, …przede wszystkim górskie,
z przewagą zjazdów. Ostatnio, najbardziej
„wysportowana” młodzież, to kierowcy
samochodowi, biorący udział w rajdach
i wyścigach. Wniosek, nasza młodzież,
lubi sport, ale nie lubi się męczyć.
Ale, czy to źle?
Andrzej Georg
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bez  presji
Nierodzim - Spójnia Zebrzydowice 2:1 (1:1)

Tak Kuźnia traci gola.

Fot. W. Suchta

bez ładu
Kuźnia Ustroń - Spójnia Landek 1:3 (1:1)

Było to kolejny mecz Kuźni o wszystko, czyli o zachowanie nadziei na utrzymanie
się w lidze okręgowej. Zaczęli
nawet nieźle i w 31 min. po
rzucie rożnym egzekwowanym
przez Marcina Piechę, głową
bramkę dla Kuźni zdobywa
Krystian Romejko. Potem już
było tylko gorzej. Co prawda
po strzale Roberta Haratyka
bramkarz Spójni odbił piłkę
pod nogi napastników Kuźni
i poleciał nie wiadomo gdzie,
a napastnicy Kuźni nie potrafili
z najbliższej odległości strzelić. Wyrównanie pada w 45
min. Po rzucie wolnym tym
razem bramkarz Kuźni odbija
przed siebie, a napastnik Spójni nie marnuje sytuacji. W 67
min. napastnik Spójni tak od
niechcenia przeleciał się pod
nasza bramkę, tam otrzymał
piłkę, kiwnął obrońców Kuźni
i strzelił drugiego gola. Kuźnia
niby atakowała, ale niewiele to
miało wspólnego z futbolem.
Przykładem 70 min., gdy to
nie lada sztuki dokonuje M.
Piechą strzelając głową z jednego metra obok. Jakby tego
było mało, od razu leci i fauluje brutalnie przeciwnika, za
co otrzymuje tylko żółtą kartkę, od liberalnie sędziującego
Krzysztofa Pieczonki. Nieco do
gry Kuźni wnosi wprowadzony
w końcówce Dawid Janoszka,
ale nie znajduje partnerów do
gry na normalnym poziomie.
Po meczu powiedzieli:
Trener Spójni Zbigniew Janiszewski: Mecz nerwowy.

Widać, że ciążył wynik. Kto
przegrywał, znajdował się
w fatalnej sytuacji. A z Kuźnią
łączą mnie dobre wspomnienia
i przykro, że akurat trafiło na tę
drużynę. Na pewno nie jest to
drużyna zasługująca na spadek.
W meczu obie drużyny marnowały sytuacje, ale tak to jest
w lidze okręgowej i praktycznie każdy wynik był możliwy.
Trener Kuźni Krzysztof Sornat: - Jak się nie strzela bramek,
nie wygrywa się meczu. Mecz
wygrany, a my przegrywamy
1:3, choć ostatnia bramka to
efekt tego, że się odkryliśmy.
Możemy mieć pretensje wyłącznie do siebie. Zostały trzy
mecze i będziemy grać. Nie ma
wyjścia. Indolencja niesamowita naszej drużyny.
(ws)
1 Czechowice-Dziedzice
2 Podbeskidzie II BB
3 Czarni-Góral Żywiec
4 Wisła Ustronianka
5 Morcinek Kaczyce
6 Błyskawica Drogomyśl
7	Drzewiarz Jasienica
8 Cukrownik Chybie
9 Sokół Zabrzeg
10 Świt Cięcina
11 Radziechowy
12 Spójnia Landek
13 Pasjonat Dankowice
14	Zapora Wapienica
15	Kuźnia Ustroń
16 Mieszko-Piast Cieszyn

64
60
51
41
39
37
37
35
35
35
32
32
29
28
26
18

56:25
58:24
64:25
46:41
35:34
49:46
44:34
31:46
44:45
38:41
36:54
46:48
38:53
49:67
35:48
31:69

Pierwsze minuty meczu Nierodzim przespał, a efekt to
strata bramki w 13 min. po
niepotrzebnym faulu naszego
bramkarza i rzucie karnym
dla Spójni. Potem Nierodzim
ruszył do zdecydowanego ataku. Mogły paść bramki, strzał
Dawida Szpaka odbija się od
poprzeczki. W końcu bramkę
strzela głową Michał Kania,
po niefortunnym zagraniu
bramkarza. Stało się to w 31
min. Momentami wydaje się,
że obie strony są zadowolone
z wyniku, nikomu się zbytnio nie spieszy. Wszystko się
zmienia w końcówce, gdy to po
podaniu D. Szpaka Wojciech
Kawulok jest w sytuacji sam
na sam z bramkarzem i po
precyzyjnym strzale zdobywa
drugiego gola dla Nierodzimia.
Końcówka to desperackie ataki
Spójni.
Nierodzim zagrał w składzie.
W. Sałaciński, Sz. Holeksa,
A. Madusiok, K. Zarębski, G.
Szarek, M. Bralewski, D. Kocot, M. Kania (od 84 min. B.
Bulowski), R. Duda (od 73
min D. Ciemała), D. Szpak,
W. Kawulok.
Po meczu powiedzieli:
Trener Spójni Mieczysław
Parzych: - Mecz dwóch drużyn
blisko siebie w tabeli. Według
mnie powinien być remis. Poziom widowiska nie był zły, bo
zawodników trzeba pochwalić
za walkę i ambicję. Teraz gramy o jak najwyższe miejsce
w tabeli. To w końcu też się li-

Tak W. Kawulok strzela gola.

czy, czy to będzie miejsce drugie czy ósme. Oczywiście nie
ma takiej presji, jak w walce
o awans. A tak prawdę mówiąc,
to jesteśmy zdziesiątkowani
kontuzjami.
Trener Nierodzimia Rafał
Dudela: - Mecz się mógł podobać, było sporo sytuacji stworzonych przez obie drużyny.
Mamy wyłonionego mistrza
i był to bardziej mecz o prestiż
drużyn z czołówki. Na pewno
byliśmy lepsi o tę jedną bramkę. Niepotrzebna nerwówka
w końcówce, ale też jest to
normalne, gdy przeciwnik atakuje całą drużyną w ostatnich
minutach. Walczymy do końca
o jak najwyższą lokatę. Trzeba
grać, a nigdy nie wiadomo, co
w tej A-klasie się wydarzy.
Najważniejsze 3 punkty, pomimo braków kadrowych. (ws)
1 Tempo Puńców
54
2 Wisła Strumień
42
3	Nierodzim
40
4 Orzeł Zabłocie
39
5 Spójnia Zebrzydowice 38
6 Beskid Brenna
38
7 Victoria Hażlach
36
8 Błyskawica Kończyce W. 35
9 99 Pruchna
24
10 Rudnik
23
11 Kończyce Małe
22
12 Ochaby 96
21
13 Lutnia Zamarski
18
14 Spójnia Górki Wielkie 18

78:31
44:30
62:33
68:42
37:27
36:23
49:36
34:27
35:45
31:51
29:61
29:59
28:52
30:73

Fot. W. Suchta
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listy do redakcji

7.9			
854-21-02
8-10.9		

apteka Elba		

ul. Cieszyńska 2 tel.

apteka „111”		

ul. Skoczowska 111

31.8, 1.9 - apteka Na Szlaku ul. 3 Maja 46
tel. 854-14-73
2-4.9- apteka Na Zawodziu ul. Sanatoryjna 7 tel. 854-46-58
5-7.9- apteka Elba		
ul. Cieszyńska 2 tel.854-21-02

24-26.8 apteka Centrum ul. Daszyńskiego 8 tel. 854-57-76
27-29.8 - apteka Pod Najadą ul. 3 Maja 13
tel. 854-24-59
30,31.8 - apteka Na Szlaku ul. 3 Maja 46
tel. 854-14-73
18-20.8	Elba
ul. Cieszyńska 2 tel. 854-21-02
21-23.8 „111”
ul. Skoczowska 111
tel. 854-24-89
24-26.8 Centrum ul. Daszyńskiego 8
tel. 854-57-76
10,11.8	Pod Najadą
12-14.8	Na Szlaku
15-17.8	Na Zawodziu

ul. 3 Maja 13
tel. 854-24-59
ul. 3 Maja 46 tel. 854-14-73
ul. Sanatoryjna 7 tel. 854-46-58

22-24.11 - Centrum
ul. Daszyńskiego 8
25-27.11 - Pod Najadą
ul. 3 Maja 13
28-30.11 - Na Szlaku
ul. 3 Maja 46
10-12.3 -		
Venus		
ul. Grażyńskiego 2
Zmiana dyżuru następuje o godz. 9.00

tel. 854-57-76
tel. 854-24-59
tel. 854-14-73
tel. 858-71-31

21marca
godz. 15.00
KS
Kuźnia Ustroń - LKS Zapora Wapienica

Ci, którzy od nas odeszli:
Jan Biłko		
lat 82 ul. Wesoła 29
Ci, którzy od nas odeszli:
Stanisław Balcarek
lat 80 ul. Wesoła 29

Na ślubnym kobiercu stanęli
Elżbieta Szpak z Ustronia i Dariusz Legierski z Ustronia

*

*

*

Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Józef Balcar		
lat 85		 ul. Szeroka 46
Stefania Cholewa
lat 97		 ul. Polna 2
Marta Klepek
lat 80		 ul. Urocza 65
Franciszek Lach
lat 80		 ul. Katowicka 201
Albina Małysz		
lat 91		 ul. Krzywaniec 18
Helena Pinkas
lat 94		 ul. Grzybowa 8
Elfryda Tomica
lat 93		 ul. M.Konopnickiej 28/7
Maria Wantulok
lat 80		 ul. Belwederska 10
10 czerwca 2009 r.			
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skalicka

Kwiecień i maj stały w Muzeum
Marii Skalickiej pod znakiem beskidzkiego dziedzictwa. Starano się zrobić
możliwie wiele, aby uczniom ustrońskich szkół (i nie tylko) przedstawić
ludzi, którzy potrafią z miłością i pasją
o tej kulturze rozprawiać. Dwaj młodzi,
świetni etnolodzy – Angieszka Macoszek
z Muzeum Beskidzkiego w Wiśle
i dr Grzegorz Studnicki z Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie przedstawili dwa tematy: „Obrzędowość rodzinną
na Śląsku Cieszyńskim – od kolybki do
trówły” oraz „Zdobnictwo beskidzkie na
tle ludowego zdobnictwa w Polsce”. Ten
ostatni wykład przygotowała i pięknie
zilustrowała Agnieszka Macoszek. Pokazano wzory żywotków, od tych najdawniejszych po współczesne, niesłychanie
misterne koronkowe naczółka, wzory
maselniczek, malowideł na skrzyniach
posażnych, krzeseł ludowych itp. Nie
zabrakło pięknych zdjęć oglądanych na
dużym ekranie i wielu interesujących
eksponatów. Z okazji miesiąca folkloru przygotowano specjalną wystawę
- swego rodzaju panoptikum regionalne.
Czego tam nie było. Wspomniane już
porcelanowe jaja ozdobione ptasimi
motywami, a wykonane przez ustrońską
artystkę Barbarę Majętny. Dalej filigran
cieszyński - piękna, bogata srebrno-złota biżuteria regionalna. Jej twórcą jest
miejscowy artysta Kazimierz Wawrzyk,
który jest także autorem kompletu biżuterii prezentowanej na co dzień w naszym
muzeum wraz z wystawnym żeńskim
strojem cieszyńskim. Były papierowe
kwiaty wykonane ręcznie przez dzieci
ze Stowarzyszenia „Można Inaczej”,
a także heklowane kwiaty Pani Zofia Kukuczka z Hermanic, pokazane tu
jako przykład współczesnego ustrońskiego rękodzieła artystycznego. Były
kolorowe żywotki, drewniane maselniczki. Pokazano wyczepioną na tzw.
„żurek” głowę młoduchy. Znalazła się
też miniaturowa trówła. Ze spotkań
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tych skorzystali uczniowie klas IV.
i V. Sp-1 (razem prawie 85 osób),
które odwiedziły nasze muzeum w ramach lekcji edukacji regionalnej,
a ponadto wykładów tych z dużym zainteresowaniem wysłuchała także publiczność
Klubu Propozycji.
FOTO - jaja, głowa młoduchy
Pokłosiem tychże spotkań regionalnych były dwa warsztaty plastyczne. W
tym czasie gościliśmy w muzeum wystawę plakatu teatralnego, filmowego i
regionalnego (pn. „Cieszyńskie Niebo”)
autorstwa świetnego zaolziańskiego grafika Władysława Szpyrca. Artysta ten
został zaproszony na warsztaty, których
tematem było projektowanie plakatu z
użyciem elementów regionalnych. Pan
Władysław zabrał się poważnie do pracy.
Przyniósł ogromny komputer, w jego
pamięci poszukał wiele różnych postaci
- góralek, górali, szewczyków, drwali,
handlarzy itp. Dzieci z dużą uwagą śledziły, jak artysta przywołuje i zmienia
te postaci na ekranie, czyniąc je raz to
mniejszymi, raz większymi, zmieniając
przy tym kolory, a następnie lokował te
postaci w przestrzeni wirtualnego plakatu. Po tej jakże ciekawej lekcji, dzieci
zabrały się za własną pracę. Jako technikę wybrano wycinankę. Na podłodze
położono duży błękitny karton. Każde
z dzieci wycinało przeróżne elementy
o charakterze regionalnym, wycinano
też litery, duże i małe. Ostatecznie na
kolanach, pod kierunkiem dwóch artystów Władysława Szpyrca i Dariusza
Gierdala (również na kolanach) układano
te elementy na kartonie, wielokrotnie
zmieniając ich położenie. Po ostatecznym werdykcie, że rzecz jest gotowa,
wszystkie elementy przyklejono na trwale do podłoża. I w ten sposób powstał
przepiękny plakat na ustrońskie dożynki.
Jego twórcami byli uczniowie z klas
IV, V, i VI SP-1: Dominika Mrzygłód,
Martyna Franek, Łukasz Jurecki, Piotr
Cieniak, Iza Cieślar, Agata Sadlik, Kuba

Królikowski, Damian Kurowski, Konrad Makula, Joanna Szwarc, Kryzsztof
Juraszek, Karolina Szlęk i Dominika
Ryszka.
FOTO – plakat, Szpyrc w otoczeniu
dzieci lub przy stole
Na drugim warsztacie, z udziałem dzieci
z SP-3 (Polana) projektowano wzory na
skrzynię posagową (trówłę).
Tutaj także posłużono się techniką
wycinanki. Z twórczym zapałem dzieci wycinały kolorowe elementy – liście, łodygi, kwiaty, wazoniki, ptaszki
i wszelakie inne ozdoby. Nie zapomniano o szczegółach - roku powstania
i inicjałach wykonawcy. Powstały piękne
kolorowe projekty, które od lipca pokażemy na wystawie. Młodymi twórcami
wycinanek byli uczniowie klasy IV SP3: Ewa Kocyan, Anżdelika Wasilewska,
Iza Gomola, Wojtek Gomola, Wojtek
Pinkas, Adaś Kasperski, Dawid Mucha,
Andżelika Czerwińska, Nikola Cieślar,
Kuba Majętny, Agnieszka Hernik. Bardzo
lubimy tu te polańskie „zuchy”, które od
trzech lat przychodzą na nasze warsztaty
…. piechotą. Uczniowie polańskiej szkoły
pracowali w zupełnie innej scenerii - towarzyszyły im przepiękne zdjęcia dzikiej
przyrody. Trafiły one do Muzeum Marii
Skalickiej jako pokonursowa wystawa
Wildlife Photographer of the Year - najbardziej prestiżowego forum światowej
fotografii dzikiej przyrody, organizowanego co roku (od 1964) przez Natural
History Muzeum w Londynie oraz BBC
Wildlife Magazine. W Polsce patronat honorowy wystawy objęli Minister Edukacji
i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister
Środowiska.
FOTO – 2 projekty, 2-3 zdjęcia dzieci
na tle dzikiej przyrody
Kolejny spotkania z młodymi za nami.
Cieszymy się, że tegoroczna wiosna okazała się tak owocna i barwna. Po raz kolejny okazuje się, że regionalno-artystyczne
inicjatywy naszego muzeum trafiają na
dobry grunt, ucząc młodych szacunku
do regionalnego dziedzictwa, rozwijając
jednocześnie ich wrażliwość estetyczną.
Irena Maliborska
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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, 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.
„Gospodarka komunalna to jedna z podstawowych działalności
każdego miasta małego czy dużego. Jest tylko problem skali. Pojęcie to jest bardzo szerokie gdyż mieszczą się w tym wszystkie
funkcje, jakie ma do wykonania miasto na rzecz społeczności
lokalnej. Część tych funkcji pełniły czy do dziś pełnią firmy
tak zwane komunalne. Ich działalność jest niezbędna na terenie
każdej miejscowości. 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, 15lecie 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, 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.
W początkowej fazie w całym przedsiębiorstwie pracowało ok.
500 pracowników w tym ok. 80 na stanowiskach nierobotniczych.
Do 1980 r. baza transportowa firmy znajdowała się na terenie
Ustronia przy ul. Konopnickiej. W różnych okresach pracowało w
firmie od 100 do 500 pracowników. Oprócz bazy na Konopnickiej
w Ustroniu istniała jeszcze baza przy ul Hutniczej gdzie miały

Gazeta Ustrońska 24

10 czerwca 2009 r.

swoje siedziby Zakład Remontu Budynków i Dróg oraz Administracja Domów Mieszkalnych. Na bazie przy ul. Konopnickiej
mieściły się oprócz transportu, oczyszczanie miasta, magazyn,
stacja paliw, zakład pogrzebowy. Zarząd PGKiM mieścił się w
Skoczowie przy ul. Sarkandra 9 (aktualnie siedziba Policji w Skoczowie). Z uwagi na brak możliwości znalezienia odpowiedniego
miejsca na budowę bazy przedsiębiorstwa na terenie Ustronia
Zarząd firmy został usytuowany w Skoczowie. Tam też w 1976
r. rozpoczęto budowę nowoczesnej bazy przedsiębiorstwa przy
ul. Krzywej. Główne obiekty bazy zostały oddane do użytku w
1980 r. a budynek socjalno-administracyjny w 1986 r. (…)
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.
Zmiany polityczne lat 1989-1990 niekorzystnie wpłynęły na tą
dziedzinę gospodarki w naszym mieście i powiecie. Wszystkie
miasta obsługiwane przez dotychczasową firmę PGKiM w Skoczowie borykały się i borykają do dziś z wieloma problemami.
Poza Ustroniem, Brenną i Goleszowem, żadne z miast i gmin
nie rozwiązało w racjonalny sposób gospodarki odpadami na
swoim terenie. Historia zatacza koło i dziś poprzez ustawowe
uregulowania wraca się do organizowania firm, których obszar
działania obejmowałby 150-200 tys. mieszkańców tak jak było
to w przypadku PGKiM.
19 czerwca 1994 r. władze miasta zorganizowały wraz z wyborami samorządowymi referendum na temat samoopodatkowania od wywozu odpadów wszystkich mieszkańców Ustronia.
Głównym inicjatorem tego referendum był ówczesny naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska Jan Sztefek. Wspominam ten
fakt, ponieważ było to jedno z pierwszych w Polsce referendum,
a jego pozytywny wynik pozwolił na skuteczną walkę o czystość
miasta.
Powstały w 1994 r. Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych był zakładem budżetowym i zajmował się zielenią,
utrzymaniem dróg, administrowaniem budynkami komunalnymi
a od 1996 r. również odpadami.
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SPA BOTANICA W HOTELU STOK W WIŚLE

zaprasza
CHCESZ BYĆ PIĘKNA PRZYJDŹ DO NAS wSPAniałe LATO W HOTELU STOK
MANICURE od 40 zł *
PEDICURE od 65 zł*
SOLARIUM 1 zł min.*
Na pozostałe zabiegi korzystne rabaty*
DLA KAŻDEGO KLIENTA NIESPODZIANKA
OFERTA NASZEGO SPA :

indywidualnie dobrane zabiegi pielęgnacyjne na twarz i ciało,
kąpiele i zabiegi SPA,
zabiegi aromaterapeutyczne i masaże
manicure, pedicure, depilacja, salon fryzjerski - odnowa włosa
kapsuła SPA
* rabat na usługi spa na hasło „wSPApaniałe lato w Hotelu Stok”

Szczegółowych informacji udziela recepcja spa tel. 033 856 41 32.
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Fot. W. Suchta

... xxx.

10 czerwca 2009 r.			

Fot. W. Suchta

Gazeta Ustrońska 27

Gazeta Ustrońska 28

10 czerwca 2009 r.

10 czerwca 2009 r.			

Gazeta Ustrońska 29

Gazeta Ustrońska 30

10 czerwca 2009 r.

10 czerwca 2009 r.			

Gazeta Ustrońska 31

