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Fot. W. Suchta

weekend na czantorii

Serdecznie zapraszamy na Czantorię. 27 i 28 czerwca podczas
„szczęśliwego weekendu”, cena przejazdu koleją linową w obie
strony, będzie wynosiła tylko 9 zł od osoby.

Z okazji 5. rocznicy powstania „Beskidzkiej Piątki”, 4 lipca
o godz. 17.30, w amfiteatrze rozpocznie się wielka impreza.
W programie: Zespół Dzień Dobry, konkursy dla publiczności,
prezentacja lokalnych produktów, atrakcje dla dzieci: klauni,
szczudlarze, malowanie twarzy. Gwiazdą wieczoru będzie Kabaret Łowcy.B. Prowadzący: Aneta Legierska i Dariusz Niebudek
z TVS. Wstęp wolny. Organizatorami są gminy Beskidzkiej 5
- Brenna, Istebna, Szczyrk, Ustroń, Wisła.
A już w najbliższy weekend miasto opanuje młodzież. 27 i 28
czerwca na stadionie KS Kuźnia, odbywać się będzie 5. Międzynarodowy Festiwal Młodzieży w piłce nożnej. W sobotę zaś
festiwal „No name”, podczas którego wystąpią zespoły młodzieżowe, a o godz. 20.30 gwiazda wieczoru „Negatyw”. Początek
o godz. 16 w amfiteatrze.
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zebranie na zawodziu

15 czerwca odbyło się zebranie mieszkańców osiedla Ustroń
Zawodzie. Jako że quorum (3%) z 1071 mieszkańców wynosi
33, a na zebraniu pojawiło się tylko 19 mieszkańców dzielnicy,
nie miało ono mocy wyborczej. Z przykrością oznajmił to na
powitanie przewodniczący Zarządu Osiedla Zawodzie, Michał
Jurczok. Mimo to kontynuował spotkanie, ponieważ zawsze cenne
są uwagi mieszkańców. Na zebraniu byli obecni: przewodniczący
Rady Miasta Stanisław Malina, pracownik UM Ireneusz Staniek,
radny dzielnicy Józef Zahraj, komendant Policji w Ustroniu Janusz
Baszczyński, dzielnicowy Zawodzia Dariusz Bejma oraz przedstawiciel Straży Miejskiej – Bogusław Puczek.
Na początku zastępca przewodniczącego Antoni Kozieł odczytał
sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla Ustroń Zawodzie od
3 czerwca 2005 r. do 3 czerwca 2009 r. W sprawozdaniu znalazły
się ogólne informacje na temat działalności zarządu, który w tym
czasie interweniował, próbował pomóc w różnych sprawach, np.:
naprawie nawierzchni dróg, czystości ulic, uzupełnieniu znaków
drogowych, koszy na śmieci, ławek, lamp ulicznych, zabezpieczeniu studzienek, naprawie balustrad, interwencji w sprawie
dzikich wysypisk śmieci, wywózce śmieci, itp. Zarząd wystosował do Urzędu Miasta i innych instytucji 52 pisma, uczestniczył
w sesjach Rady Miasta, posiedzeniach poszczególnych komisji,
odbywał wizje lokalne. W tej kadencji przyczynił się, m.in. do
wykonania oświetlenia ulicznego i sieci wodociągowej oraz poszerzenia i wyremontowania rejonu ul. Źródlanej. Poza tym zarząd

Widok na Zawodzie z Równicy.

Fot W. Suchta

Skoczów posiada prawa miejskie niemal od ośmiu wieków.
Wypiękniał rynek „trytonowego grodu”, przybyło w centrum
sklepików. Miasteczko może
pochwalić się dwoma dużymi rondami, które usprawniły
ruch.

*

W przyszłym roku Teatr im.
A. Mickiewicza w Cieszynie
obchodził będzie swoje 100lecie. Placówka ta nie ma własnego zespołu aktorskiego. Imprezy są kontraktowane przez
impresariat. Do najbardziej
znanych należą Dni Teatru.
W tym roku, w połowie marca,
nad Olzą gościła Krystyna Janda i jej teatr „Polonia”.
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*

*

Oddział PTTK w Wiśle ustanowił przed 15 laty Wiślańska Odznakę Turystyczną.
Można ją zdobywać podczas
pieszych wędrówek po tej
miejscowości i okolicach.
Warunek podstawowy, to
zaliczenie 21 tras. W kronice odnotowano, że pierwsi
tę odznakę zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Głębcach.

osiedla pozytywnie ocenił współpracę z Wodociągami Ziemi
Cieszyńskiej, Posterunkiem Energetycznym, Przedsiębiorstwem
Komunalnym oraz firmą Jerzego Górnioka, zajmującą się odśnieżaniem. Następnie w sprawozdaniu zwrócono uwagę na sprawy
o załatwienie których wielokrotnie wnioskowano i nadal uważane są za priorytetowe. Jest to: kontynuacja robót oświetlenia ul.
Sanatoryjnej i Źródlanej, przywrócenie do użytkowania dawnej
ul. Gościradowiec od ul. Sanatoryjnej aż po Źródlaną, budowa
kolektorów sanitarnych na ul. Gościradowiec i Kamieniec, rozwiązanie problemu nieczynnego obiektu (Maciejka) i inne.
Po sprawozdaniu, głosu udzielono mieszkańcom, którzy mieli
okazję do wyjaśnienia dręczących ich spraw. Jedna mieszkanka
poruszyła problem dewastacji ul. Solidarności. Przewodniczący
wyjaśnił, że każdy, kto przeprowadza jakiekolwiek roboty czy budowy, jest odpowiedzialny za doprowadzenie ulicy do porządku.
Pytano także o przewidzianą budowę mostu do ul. Kamieniec.
Inny mieszkaniec poruszył sprawę parkingu przy ul. Nadrzecznej,
na której panuje duży ruch. Okazało się, że przetarg już się odbył
i pod koniec października tego roku, parking z odwodnieniem
zostanie wykonany. Omawiano także problem dojścia z tej ulicy
do piramid. Z powodu jego braku kuracjusze, aby dostać się do
sanatoriów, przechodzą przez prywatne posesje. Stanisław Malina
odpowiedział, że to jest sprawa nie uregulowanych stosunków
własnościowych, a jeśli coś nie jest własnością miasta, to władze
nie mają prawa do jakiejkolwiek interwencji.
Jan Herma pytał o działania miasta w sprawie ograniczenia
niskiej emisji. Mieszkaniec okazał się być bardzo zorientowany
w tej sprawie. Przedstawił dane dotyczące wyeliminowania
kotłowni z innych miast. Chciał się dowiedzieć o politykę
Ustronia w tym zakresie. I. Staniek odpowiadał, że na 2009/2010
Ustroń ma program ograniczenia niskiej emisji w porozumieniu
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Są możliwe
dofinansowania nawet do 70% w przypadkach wymiany pieców
węglowych na gazowe, eko-groszki lub solary. Inna mieszkanka
zgłosiła konieczność oświetlenia ul. Liściastej.
J. Herma zwracając się do przedstawicieli władz pozytywnie
ocenił rozwój miasta. Złożył na ręce przewodniczącego wyrazy
podziękowania i uznania stwierdzając, że działania Urzędu Miasta
idą w należytym kierunku. Także przewodniczącemu Michałowi
Jurczokowi złożył podziękowania dla wszystkich ludzi dobrej
woli, społecznie angażujących się w życie miasta. Na zakończenie
Stanisław Malina również podziękował za współpracę, krytykę i
zaangażowanie i wyraził ubolewanie, że na zebraniach jest tak mała
ilość mieszkańców. Wynika to jednak z tego, że jeśli jest problem,
to ludzie przychodzą. Gdy zostaje on rozwiązany, nie czują już
potrzeby. Zgodził się z tym radny Józef Zahraj, który stwierdził, że
wśród ludzi brak zainteresowania. Mimo to dobrze, że funkcjonują
zarządy osiedli, które pomagają mieszkańcom w rozwiązaniu
wszelkich problemów. Spotkanie mieszkańców osiedla Zawodzie
zakończył przewodniczący Michał Jurczok, również dziękując
Urzędowi Miasta, burmistrzowi oraz samym mieszkańcom, za
owocną współpracę.
Agata Werpachowska
Miniskansen istnieje w Kisielowie w zagrodzie Bojdów.
Zgromadzono tam wiele starych sprzętów gospodarczych
i domowych oraz mniejsze
maszyny. Starocie pochodzą
ze strychów rozebranych już
drewnianych chałup oraz ze
stodół.

*

*

*

*

*

*

„Koper” w Cieszynie od blisko 20 lat utrzymuje kontakty
z Triefels Gimnazjum w Anweiler. Rówieśnicy z Niemiec
rokrocznie goszczą u licealistów w nadolziańskim grodzie.
W rewanżu cieszyńska młodzież jest zapraszana za Łabę.
Drewniany pałacyk myśliwski Habsburgów jest atrakcją

turystyczną Wisły. Został uratowany przed niechybnym
zniszczeniem i przeniesiony
z polany Przysłop na Baraniej
Górze do centrum miasta. Zabytek stoi pomiędzy dworcami
PKS i PKP. Ostatnio pałacyk
zyskał nowy dach gontowy.

*

*

*

Od 1987 roku w Wiśle działa
Stacja Badawcza Kultury Turystyki Górskiej. Początkowo
mieściła się w zabytkowym
pałacyku myśliwskim, będącym siedzibą Oddziału PTTK.
Później przeniesiono ją do
wyremontowanego budynku
gospodarczego na Przysłopie
(obok schroniska PTTK) i tam
też trafiły bogate zbiory dokumentalne.
(nik)
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Na ślubnym kobiercu stanęli:
Sara Szymoniak z Ustronia* i Adrian
ze Skierniewic.
* Chruściński
*
walne zebranie
Klub Sportowy „Nierodzim” zaprasza na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, 2 lipca
* o*godz.
* 17 w świetlicy klubu.
DWUDNIOWE BEZPŁATNE WARSZTATY
Towarzystwo Miłośników Ustronia wraz z Fundacją „Arteria”
z Zabrza, zapraszają na szkolenie dotyczące pozyskiwania funduszy na działalność organizacji pozarządowych, w ramach którego
przewidziane są warsztaty z zakresu pisania projektów. Dwudniowe bezpłatne szkolenie odbędzie się w Muzeum Ustrońskim, 26
czerwca (piątek) od godz. 16 do 19 oraz 27 czerwca (sobota)
w godzinach dopołudniowych. Organizatorzy zapewniają darmowy catering. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
e-mailowy: tmubkubien@op.pl (Bożena Kubień, Towarzystwo
Miłośników Ustronia). Liczba
* miejsc
* *ograniczona.
Czantoria dla Twojego Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Cieszynie
wraz z Cieszyńskim Oddziałem Polskiego Komitetu Zwalczania
Raka, 28 czerwca organizuje coroczną akcję ,,Czantoria dla Twojego Zdrowia”. Spotykamy się na Czantorii (powyżej wyciągu)
o godzinie 10. W czasie imprezy będą prowadzone bezpłatne
badania cukru we krwi, ciśnienia, oznaczanie poziomu tłuszczu
w organizmie i tlenku węgla w wydychanym powietrzu, spirometria, a także gry i zabawy dla dzieci i dorosłych z udziałem clowna.
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w/w imprezie plenerowej wraz z całymi rodzinami.
Organizatorzy
Ci, którzy od nas odeszli:
Jan Wojciechowski
lat 74 ul. 3 Maja 71/2
Maria Cicha
lat 87 ul. Cieszyńska 33
Franciszek Pająk
lat 68 ul. Dworcowa 2/2
Maria Gaś		
lat 94 ul. Kościelna 15

Serdeczne wyrazy współczucia dla

Jacka Tarnawieckiego
w związku ze śmiercią

Matki

składają pracownicy Straży Miejskiej

15/16.6.2009 r.
Z terenu prywatnej posesji przy
ul. Katowickiej skradziono skuter
i dwa rowery. Złodzieje dostali
się do szopki po wyrwaniu tylnej
płyty.
17.6.2009 r.
O godz. 13 na ul. Stromej kierujący fordem transit mieszkaniec
Bielska-Białej wymijając peugeota 206, kierowanego przez miesz-

14.06.2009 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia, strażnicy wraz z powiatowym lekarzem
weterynarii, przeprowadzili wizję lokalną przy ul. Bładnickiej
w spawie warunków bytowych
przetrzymywanych tam zwierząt.
15.06.2009 r.
Potrąconą przez samochód sarnę
na ul. Katowickiej zabrano do
utylizacji.
16.06.2009 r.
Kontrole porządkowe na Jelenicy,
Poniwcu i Polanie.
17.06.2009 r.
Interweniowano w sprawie zablokowanego chodnika przy
ul. A. Brody. Kierowca został

kankę Sierakowic spowodował
kolizję drogową.
18/19.6.2009 r.
Włamanie do magazynu baru przy
ul. Ogrodowej. Złodzieje ukradli
napoje.
19.6.2009 r.
O godz. 19.30 na ul. Szpitalnej
kierująca daewoo tico ustronianka nie dostosowała prędkości do
warunków pogodowych i spowodowała kolizję z oplem vectrą,
kierowanym przez mieszkańca Tychów.
(mk)
ukarany mandatem w wysokości
100 zł.
17.06.2009 r.
Wspólnie z pracownikiem UM
przeprowadzono wizję lokalną
przy ul. Jastrzębiej.
(aw)

EUROpejskie
OKNA
(10 lat gwarancji)

Promocja
do końca czerwca

AV

Ustroń, ul. Dworcowa 6
tel. 033 85 44 989

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

tel. 0338528241
kom. 0502374275

20.30

co piątek muzyka na żywo

26.6 - Tomasz
Bura Trio

Koncert wybitnego trio jazzowego na
czele z jednym z najbardziej obiecujących,
młodych pianistów, Tomaszem Burą.

3.7 - MR.Blues
Nowy Cykl - SOBOTNIE DUETY !

4.7 - Karolina Kidoń
& Tomasz Pala

„ Cały ten Jazz”. Wstęp Wolny!

Panu

Jackowi Tarnawieckiemu

wyrazy głębokiego współczucia w związku ze śmiercią

Matki

składają pracownicy Urzędu Miasta w Ustroniu
Serdeczne podziękowania
za złożone wieńce i kwiaty
oraz udział w uroczystości pogrzebowej

śp. Władysława Brody

ks. A. Sapocie, sąsiadom,
kolei linowej „Czantoria”, znajomym
składa

Rodzina
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SPOTKANIE Z ANNĄ GUZNAR
Towarzystwo Miłośników Ustronia oraz Muzeum Ustrońskie,
zapraszają na spotkanie z Anną Guznar, pt. „Impresje z moich
podróży”, ilustrowane filmami, fotografiami i podkładem muzycznym. Spotkanie odbędzie się 30 czerwca 2009 r. (wtorek)
o godz. 17 w Muzeum Ustrońskim.
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Zespół Tańca Klasycznego z Pieszczan.

Fot. M. Niemiec

mokra inauguracja

W ostatni weekend uroczyście otwarto sezon turystyczny w Ustroniu. Z powodu deszczu odwołano korowód, ale występy odbyły się i publiczność nawet
dopisała.
Nie odbywa się już Festyn Miast Partnerskich i w zamian właśnie na rozpoczęcie sezonu zapraszane są zespoły z zaprzyjaźnionych miast. Artyści przyjechali w towarzystwie przedstawicieli władz
i serdecznie witano: Leo Siewbierskiego
z Neukirchen-Vluyn (Niemcy) - Honorowego Obywatela Miasta Ustronia, vice
primatora Timoteja Miszczina z Pieszczan (Słowacja), przewodniczącą Samorządu Mniejszości Polskiej XI Dzielnicy
Budapesztu Halinę Wesołek (Węgry),
sekretarza Urzędu Gminy Ustronia Mor-

skiego Adama Budkę, przedstawiciela
gminy Czeladna Bogdana Matwikowa, starostę Stanisława Hrabovskiego
z Frenštatu (Czechy). Obecni byli również przedstawiciele naszych władz ze
starostą cieszyńskim Czesławem Gluzą,
burmistrzem Ustronia Ireneuszem Szarcem, przewodniczącym Rady Miasta
Stanisławem Maliną oraz naczelną lekarz
uzdrowiska Beatą Matyszkiewicz.
W sobotnie popołudnie padało bez
przerwy, ale gorąco oklaskiwano Estradę
Ludową „Czantoria”, zespół Hip-Hop

KARYKATURY W MUZEUM

Mimo, że oficjalne otwarcie Sezonu
Uzdrowiskowego odbyło się w sobotę, już
w piątek jego przedsmak stworzył wernisaż
Międzynarodowej Wystawy Karykatur
z partnerskiego miasta Ustronia – Pieszczan
(Słowacja).
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Wernisaż otworzyła kierownik Muzeum
Ustrońskiego Lidia Szkaradnik. Po powitaniu wszystkich przybyłych, w tym gości
z miast partnerskich Ustronia, przekazała
głos prezesowi Towarzystwa Kontaktów
Zagranicznych Andrzejowi Piechockie-

oraz Raper z Neukirchen-Vluyn, Natalię
Bukowską z Goleszowa, Zespół Tańca
Klasycznego z Pieszczan, Orkiestrę Dętą
z Czeladnej, Zespół Tańca Współczesnego z Ustronia Morskiego. Najwytrwalszych do wieczora bawił kabaret
„Pod sufitem” z udziałem, m.in. Macieja
Damięckiego.
Drugiego dnia pogoda nieco się poprawiła, choć bez parasola lepiej było nie wychodzić z domu. Niedziela upłynęła pod
znakiem ustrońskich zespołów „Sunrise”
i „Gama 2”. Publiczności bardzo spodobał się szkolny zespół z Gimnazjum nr
2 pod kierunkiem Janusza Śliwki, który
od lat prezentuje wysoki poziom. Na
koniec wysłuchano koncertu znanej
i lubianej w naszym mieście Cieszyńskiej Orkiestry Salonowej pod dyrekcją
Hilarego Drozda.
Podczas występów, na ekranie ustawionym za wykonawcami, prezentowano zdjęcia pod tytułem „Ustroń w obiektywie”. Wyglądało to bardzo efektownie.
Niezwykłe wrażenie robiły tańce, na
przykład niemieckich hiphopowców,
na tle Czantorii czy nadwiślańskich
plaż. Scenografia wypadła rzeczywiście
wyjątkowo, bo trzeba jeszcze dodać wychylającą się zza ekranu makietę ulicy
z lat 20., na stałe zamontowaną na scenie
i postacie aktorów na szczudłach.
Przez cały czas trwania imprezy
wokół rynku ustawione były stoiska
z pamiątkami, napojami i przekąskami.
Można było zjeść pyszne placki ziemniaczane, mięso z grilla, gofry, ciastka.
Było piwo i lody, na które niewielu się
decydowało.
Otwarcie sezonu sponsorowali: Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe S.A., sanatoria: Malwa, Elektron, Róża, Złocień,
hotele: Ziemowit, Olympic, firmy: Żywiec S.A., Hurtownia Smakosz, Mokate
S.A., Ustronianka.
Monika Niemiec
mu, który z pomocą Timoteja Miszczina
z Pieszczan przybliżył obecnym informacje
o wystawie. Została ona zorganizowana
przez Stowarzyszenie Satyryków w Pieszczanach. W sierpniu zeszłego roku został
ogłoszony konkurs na karykaturę na temat
„Lecznicze źródła”. Ze 100 prac stworzono
wystawę, która została otwarta w Pieszczanach, podczas spotkania prezydentów
Grupy Wyszechradzkiej.
Przy okazji, A. Piechocki przedstawił
Krzysztofa Duckiego, znanego artystę,
obecnie mieszkającego w Budapeszcie,
a zaprzyjaźnionego z ustrońskim Stowarzyszeniem Twórczym „Brzimy”. Wraz
z K. Duckim przyjechała delegacja ze wsi
Szucha z Węgier. A ponieważ w Dobce
jest dolina Suchego Potoku, A. Piechocki
zasugerował zawiązanie, już nie partnerstwa, ale przyjaźni z tą małą miejscowością.
Atrakcją wernisażu był występ zespołu
tanecznego z Pieszczan.
Jako, że karykatury to możliwość wielkiej
dowolności artysty, a opisanie tego co się
na nich znajduje, nie dałoby zamierzonego
efektu, dlatego publikujemy niektóre prace
z Muzeum. A bardziej zainteresowanych
zapraszamy do obejrzenia całej wystawy.
Agata Werpachowska
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serce
z kryształu

Prezes Fundacji św. Antoniego w Ustroniu, Tadeusz Browiński, otrzymał Kryształowe Serce 2009. Nagroda ta przyznawana jest osobom pracującym na rzecz
dzieci. Przyznano ją już po raz piąty,
natomiast pierwszy raz otrzymała ją osoba
spoza Bielska. Pomysł na ustanowienie
nagrody narodził się w Domu Kultury
w bielskiej Kamienicy. Celem jest nie
tylko podziękowanie osobom, które pomagają najmłodszym, ale także zwrócenie uwagi społeczeństwa na podobne
działania.
Zgłoszonych zostało 16 osób, spośród których kapituła konkursu wyłoniła
trzy nominowane do nagrody głównej.
Naszego kandydata zgłosiło Starostwo
Powiatowe, a poparcie dostał od szkół
i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Uroczysty finał odbył się podczas „Pikniku
z Sercem”. Statuetkę, dyplom i list gratulacyjny, wręczył T. Browińskiemu prezydent
Bielska-Białej, Jacek Krywult.
- Było uroczyście i do samego końca nie
wiedziałem, że nagrodę otrzymam. Pojechałem, żeby ją zobaczyć – mówi prezes
Fundacji św. Antoniego.
Działaniem, jakie zostało docenione
przez kapitułę konkursu, jest organizowanie co roku kolonii letniej dla ok. 40 dzieci
z ustrońskich szkół podstawowych. Wyjeżdżają w każde wakacje nad morze,
w tym roku do Kołobrzegu. Jednak jeszcze
ważniejsze niż taka akcja jest codzienne,
systematyczne dożywianie dzieci.
- Do stołówki Fundacji chodzą dzieci również przez wakacje. Nie mogą korzystać
już z posiłków w szkole, więc chodzą na
śniadanie i na obiad. Fundacja organizuje
także paczki dla dzieci na święta.
Pytany, czym jest dla niego nagroda,
laureat z Ustronia, odpowiada:
- Jest dla mnie takim motorem, motywacją
do dalszej działalności, podejmowania

Zdaniem
Burmistrza

O wspólnych działaniach „Beskidzkiej 5”
mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

T. Browiński.

nowych działań, mimo wszystkich tych
trudności, jakie są. Dzisiaj kryzys dosięga wszystkich, i nas, i pozostałych ludzi.
Liczyliśmy, że latem mniej ludzi będzie
korzystało z naszych posiłków, a okazuje
się, że chętnych jest więcej niż w zimie. Na
co dzień ponad 90 osób, miesiąc temu 82,
w tej chwili 93. Teraz zaczynają przychodzić już niektóre dzieci, kiedy szkoła się
skończyła. Już dzisiaj było tu trzech chłopców na śniadaniu. Bo po prostu niektórych
rodzin nie stać. Mają tak małe dochody, że
dobrze, że ta kuchnia tutaj jest i że możemy
tej biedzie w jakiś mały sposób zaradzić.
Dla niektórych jest to jeden jedyny posiłek,
który pozwala im przeżyć. Nie chciałbym,
żeby ogólną uwagę na mnie zwracano,
bo nie jestem ani osobą wielką, ani osobą dużo znaczącą. Jestem normalnym,
skromnym człowiekiem i wolałbym, żeby
ta nagroda była raczej na fundację.
- I żeby tych ludzi po prostu pokochać – dodaje po chwili - bo niestety inaczej się im
nie pomoże.
Maria Kulis

Na inaugarację sezonu w kaloszach i pelerynie.
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Fot. A. Szarzec

Fot. H. Cieślar

*

*

Wakacje rozpoczęły się już na dobre
i Ustroń oficjalnie zainaugurował sezon turystyczny weekendową imprezą na
rynku. Jest to czas, kiedy zastanawiamy
się jak promować nasze miasto i jego
uroki, jak zachęcić do przyjazdu gości
i zapewnić im ciekawe spędzanie wolnego
czasu. Te kwestie ważne są dla wielu gmin
o charakterze turystycznym i dlatego pięć
lat temu narodził się pomysł, by zjednoczyć siły dla szerszej promocji regionu
i poszczególnych miejscowości.
12 czerwca 2004 roku porozumienie
„Beskidzka 5” podpisały: Brenna, Ustroń,
Wisła, Istebna, Szczyrk i w tym roku obchodzimy pięciolecie nawiązania ścisłej
współpracy. Dokładnie 12 czerwca 2009
roku na przełęczy Salmopol, czyli w
miejscu, gdzie narodziła się „Beskidzka
5”, spotkali się jej założyciele, aby uczcić
pięciolecie podczas krótkiej konferencji.
Mówiąc o „Beskidzkiej 5” nie mamy na
myśli żadnych sformalizowanych struktur.
Nie jest to ani stowarzyszenie, ani fundacja, ani związek gmin. Jest to porozumienie podpisane po to, by skuteczniej działać
na rynku turystycznym i efektywniej
aplikować o fundusze zewnętrzne, w tym
środki unijne.
Przez pięć lat funkcjonowania „Beskidzkiej 5” udało się wiele zrobić. Występowaliśmy wspólnie na wielu targach
turystycznych, wydaliśmy materiały promocyjne. Rozpoznawalne jest już nadane „Beskidzkiej 5” logo, odwiedzana
jest nasza strona internetowa. Udało się
zrealizować poważne zadania dzięki pozyskaniu pieniędzy z Unii Europejskiej.
Przykładem może być program związany
z opracowaniem promocji produktów
turystycznych i kulturowych „Beskidzkiej
5”. Zaowocował on wydaniem folderów,
obecnością na branżowych targach, ale też
przeprowadzeniem badań statystycznych
ruchu turystycznego. Wymyślono i wypromowano certyfikat „Beskidzki produkt na
5”, którym honorujemy twórców i działaczy, wpisujących się swoją działalnością
w kulturę gmin „Beskidzkiej 5”.
Teraz realizujemy kolejny program,
stricte promocyjny, również za pieniądze
z Unii Europejskiej. Obejmować będzie
dwie kampanie reklamowe – jedną zimą
tego roku, drugą latem 2010 roku. Ma to
być ogólnopolska, profesjonalna kampania
reklamowa, przeprowadzona w liczących
się mediach.
4 lipca odbędzie w ustrońskim amfiteatrze wielka impreza mająca uświetnić
pięciolecie „Beskidzkiej 5”, podczas której
wystąpią zespoły z gmin członkowskich,
a także zawodowi artyści. Serdecznie
wszystkich zapraszam.
Notowała: (mn)
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Najlepsi uczniowie ustrońskich szkół z przewodniczącym S. Maliną i burmistrzem I. Szarcem.

Fot. M. Niemiec

absolwenci i sportowcy roku

19 czerwca uczniowie, którzy w mijającym roku szkolnym odnieśli największe sukcesy, wzięli udział w miejskim zakończeniu
roku szkolnego organizowanym przez Urząd Miasta. Odbyło się
ono w piątek po południu w sali widowiskowej Miejskiego Domu
Kultury Prażakówka. Podczas spotkania uczniowie i ich nauczyciele zostali nagrodzeni przez władze miasta.
Uroczystość prowadziła naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta, Danuta Koenig, a rozpoczęła
ją grupa wokalno-muzyczna z SP-2 pod kierunkiem Aleksandry
Pruszydło, która wykonała, m.in. ciekawą interpretację „Lokomotywy” Juliana Tuwima.
Ponieważ o sukcesach gimnazjów w tegorocznym roku szkolnym, pisali już w ostatnim numerze GU dyrektorzy obu szkół, wymieniamy tylko wyróżnionych uczniów ze szkół podstawowych.
Najwyższe wyniki w konkursie interdyscyplinarnym oraz kwalifikację do etapu rejonowego uzyskali uczniowie: Magdalena Ficek,
Anna Haratyk (obie SP-2), Piotr Kamiński (SP-1) oraz Sebastian
Warzecha (SP-3).
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangurek 2009”:
z klas II: 1 miejsce – Joanna Sikora (SP-6), 2. Magda Kocyan (SP3), 3 miejsce - Elżbieta Bednarczyk z SP-6. Klasy III: 1 miejsce:
Dominika Krakowczyk (SP-2), 2. Szymon Gogółka z SP-1.
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2009”: kl.
IV: 1 miejsce: Szymon Szlauer (SP-1) – tytuł laureata, 2. Wojciech
Pinkas z SP-3, 3 miejsce – Miłosz Dyka z SP-1. Z klas V: 1 miejsce Andrzej Bednarczyk z SP-6, 2. Patryk Cholewa (SP-2), 3. Krzysztof
Zielecki z SP-1. Kl. VI: 1 miejsce – Zygmunt Loter z SP-2, 2 miejsce
– Sebastian Warzecha SP-3, 3. Mikołaj Pecold (SP-2).
Konkurs języka angielskiego „Fox”. Najlepsze wyniki ze wszystkich szkół podstawowych otrzymali: z klas V: 1 miejsce - Konrad
Cielewicz (SP-2), 2. Filip Czarnecki (SP-3), 3 miejsce - Mateusz
Krysta z SP-2. Klasy VI: 1 miejsce – Sandra Ljubisavljevic (SP-1),
2. Mikołaj Pecold z SP-2, 3 miejsce – Aneta Pieszka (SP-6).
W Międzynarodowym Ekumenicznym Konkursie Wiedzy Biblijnej „Jonasz” tytuł finalisty uzyskali: Sabina Gutman (SP-6), Anna
Haratyk (SP-2), Karolina Szlęk (SP-1), Zygmunt Loter (SP-2) oraz
Sebastian Warzecha z SP-3.
W wojewódzkim konkursie recytatorskim, z klas V, 1 miejsce uzyskała Julia Kral z SP-5, a z klas VI, Aleksandra Malina z SP-2.
W Międzyszkolnym Konkursie Regionalnym 1 miejsce zdobyła
Magdalena Kłoda z SP-2.
Miejski Konkurs dla klas I-III pt. „Wiem, bo chcę”. Z klas I:
1 miejsce – Krzysztof Kolarczyk (SP-2), 2. Weronika Sosna (SP-6)
i Filip Fijak z SP-5, 3. Wiktoria Rzepa z SP-1 oraz Pola Malinowska
z SP-2. Klasy II: 1 miejsce – Michalina Kania z SP-1, 2. Jan Śliwka
(SP-2), 3 miejsce – Joanna Sikora z SP-6 oraz Szymon Kajsutra
(SP-5). Klasy III: 1 miejsce – Anna Dorosz (SP-5), 2. Dawid Najda
z SP-6, a 3 miejsce uzyskali: Sylwia Czerwińska (SP-3), Anna Stoły
(SP-6) oraz Wojciech Krysta z SP-2.
Co roku również każda ze szkół dodatkowo nagradza jednego
ucznia bądź uczennicę, która opuszcza mury danej szkoły i która
zdobyła nie tylko laury w konkursach, ale kończąc szkołę ma także
wysoką średnią ocen i wyróżnia się wzorową postawą. Absolwenci
roku jako nagrodę otrzymali oprawioną encyklopedię z wygrawerrowanym imieniem i nazwiskiem.
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ABSOLWENCI ROKU 2009
SZKOŁY PODSTAWOWE: SP-1 – Marcin Pękała, SP-2 - Aleksandra Malina, SP-3 - Sebastian Warzecha, SP-5 – Sara Greń, SP-6
– Aneta Pieszka.
GIMNAZJA: G-1 – Justyna Warmuzińska, G-2 – Przemysław
Pytel.
Także ci, którzy odnosili sukcesy sportowe są honorowani.
SPORTOWCY ROKU 2009
SP-1 - Nikola Sławicz, Michał Gomola, SP-2 - Adrianna Hojdysz
oraz Łukasz Stoszek, SP-3 – Izabela Cieślar, Mateusz Kohut. SP-5
– Justyna Kłoda oraz Szymon Legierski, SP-6 – Agnieszka Benek
i Grzegorz Misiniec. G-1 – Iwona Cieślar i Szymon Szpin, G-2
– Żaneta Hulbój oraz Adrian Bujok.
Wszyscy wiedzą, że uczniowie często nie poradziliby sobie bez
nauczycieli, który prowadzą, pomagają, doradzają, nakierowują
oraz poświęcają swój czas, aby ich uczniowie zdobywali laury
w różnych konkursach. Dlatego i oni zostali docenieni.
Ze Szkoły Podstawowej nr 1: Katarzyna Bystroń, Daria Cieślawska, Małgorzata Folkert, Monika Grzywna, Monika Kosińska oraz
Grażyna Roman-Schubert.
Z SP-2: Katarzyna Burzyńska, Krystyna Foltyn, Magdalena
Gregorska, Jolanta Moskała, Beata Luber, Jolanta Moskała, Marta
Paździorko, Grażyna Pilch, Eryka Szurman, Józef Jaworski, Przemysław Sztwiertnia.
SP-3: Emilia Biłko, Magdalena Herzyk, Barbara Maciejowska,
Karina Wowry, Andrzej Pasterny.
SP-5: Małgorzata Haller, Jolanta Sztwiertnia, Anna Tarasz
SP-6: Jolanta Herczyk, Lucyna Najda, Małgorzata Sikora, Gustaw Chraścina.
Gimnazjum nr 1: Olga Buczak, Jolanta Chwastek, Maria Derewniuk, Dorota Gluza, Jolanta Kamińska, Katarzyna Kubok,
Małgorzata Wraga-Żdan, ks. Marek Twardzik.
G-2: Barbara Górniok, Anna Hanzlik, Joanna Iskrzycka-Marianek, Edyta Knopek, Marzena Malina, Małgorzata Raszka, Katarzyna Siwiec, Katarzyna Szewieczek, Dorota Werszner-Krzywoń,
Marek Gluza, Sławomir Krakowczyk.
Nagrody wręczali burmistrz miasta Ireneusz Szarzec oraz
przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina. W przerwie wystąpiła laureatka konkursu recytatorskiego Julia Kral
z SP-5. Na zakończenie wyróżnieniem „Za zasługi dla miasta
Ustronia” uhonorowana została Dziecięca Estrada Regionalna
„Równica”. Dyplomy otrzymali wszyscy artyści. Po porywającym jak zawsze koncercie „Równicy”, głos zabrali burmistrz
i przewodniczący Rady Miasta. Wszystkim obecnym, nie tylko
uczniom i nauczycielom, ale także rodzicom gratulowali sukcesów odniesionych dzięki wytrwałej pracy. Życzyli absolwentom
gimnazjów, by w nowych szkołach, pokazali się z jak najlepszej
strony. W imieniu dyrektorów wszystkich szkół podziękowała
burmistrzowi, przewodniczącemu Rady Miasta oraz naczelnik
Danucie Koenig, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Bogumiła Czyż-Tomiczek i Gimnazjum nr 2 Iwona Werpachowska.
D. Koenig życzyła młodzieży „bezpiecznych, zdrowych
i dobrych wakacji”. Tym sposobem oficjalnie i uczniowie,
i nauczyciele, mogli rozpocząć trwający ponad dwa miesiące
wypoczynek.
(aw)
25 czerwca 2009 r.

Taaaaka impreza

W ubiegłym tygodniu zamieściliśmy wywiad z muzykami zespołu Ustronsky, zdobywcami II wyróżnienia w koncercie Debiuty
Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opole 2009. Zbigniew
Bałdys i Jan Zachar mówili o festiwalowej atmosferze, gwiazdach,
swoich wrażeniach z występu. Dziękowali mieszkańcom naszego
miasta za głosy i wsparcie. Podzielili się też uwagami na temat
opolskiego i ustrońskiego amfiteatru. Ich spostrzeżenia były na
tyle ciekawe, że tę część wywiadu postanowiliśmy wydrukować
w odrębnym artykule.
Na zakończenie festiwalu widzowie obejrzeli scenkę, w której robotnicy zabierają się za rozbiórkę ławek. Czy opolski
amfiteatr jest rzeczywiście w takim złym stanie, że nadaje się
tylko do remontu?
J. Zachar: - Marnie wygląda, mieliśmy wrażenie, że zaraz się
rozsypie. Widzowie siedzą na bardzo niewygodnych ławkach,
całość nie robi dobrego wrażenia. Chociaż garderoby są w nienajgorszym stanie. W przyszłym roku festiwal ma się odbyć na
stadionie, a dopiero za dwa lata w wyremontowanym amfiteatrze.
W porównaniu z opolskim nasz amfiteatr jest o niebo lepszy.
Przede wszystkim zadaszona widownia gwarantuje zabawę bez
względu na pogodę. W czasie naszego występu w Opolu padał
deszcze, ludzie mokli, ale mimo wszystko siedzieli.
Z. Bałdys: - Gdy wyremontowana zostanie scena i zaplecze
w Ustroniu, to aż się prosi, żeby zorganizować jakiś festiwal.
Tu można zrobić taaaką imprezę! Trzeba tylko wymyślić temat
przewodni. Możemy zapewnić orkiestrę festiwalową, bo okazało
się że w tej opolskiej, grają sami moi koledzy ze studiów. Chórki
też możemy zagwarantować. Zespół reprezentujący miasto też
już jest. Na początek można by zaprosić wykonawców z naszego regionu. Mamy tutaj naprawdę rewelacyjnych wokalistów
i zespoły, i wcale nie trzeba łączyć Ustronia z folklorem.
J. Zachar: - Tylu mamy mądrych ludzi od kultury, że trzeba
się zdecydować i już. Można skorzystać z unijnych pieniędzy,
zaprosić wykonawców zza granicy, miasto dołoży z budżetu. Są

50 lat temu mury Przedszkola Nr 1 opuściły dzieci z rocznika
1952. Oto ostatnie wspólne zdjęcie z kierowniczką panią Ireną
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duże koncerny promujące ciekawe imprezy muzyczne. Można
podjąć współpracę z telewizją.
Czego jeszcze brakuje w Opolu, a co mamy w Ustroniu?
Z. Bałdys: - Bazy noclegowej. U nas dowolna liczba wykonawców mogłaby nocować w wysokiej klasy hotelach. My zostaliśmy
rzuceni 15 kilometrów od Opola do hotelu, który wyglądał jak
akademik z lat 70. Bliżej nie było już miejsc.
J. Zachar: - Poza tym byłoby co robić w wolnym czasie. W Opolu
mogliśmy tylko siedzieć w kawiarenkach. U nas są parki leśne,
parki linowe, wyciągi, trasy spacerowe, rowerowe, wypożyczalnie
sprzętu wszelkiego, itd. A kawiarnie i puby też są na poziomie.
Trwa modernizacja naszego amfiteatru, a kiedy się skończy, trudno będzie znaleźć w południowej Polsce nowocześniejszy obiekt. I
teraz trzeba poziomem i rozmachem imprez dorównać obiektowi.
Właśnie ukazał się nowy kalendarz imprez w sezonie letnim. Dla
każdego coś miłego, ale próżno szukać choć jednego koncertu
uznanego, szanowanego, popularnego wykonawcy. Gdzie te czasy,
kiedy w Ustroniu śpiewał Maanam, Perfect, Andrzej Piaseczny,
Ryszard Rynkowski, Natalia Kukulska… Monika Niemiec
W dniu 13 czerwca 2009r. przy Szkole Podstawowej
nr 5 w Ustroniu-Lipowcu, zorganizaowaliśmy tradycyjny
festyn szkolny. Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność
za życzliwość, okazaną pomoc w organizacji tej imprezy: strażakom OSP w Lipowcu, DJ Grzegorzowi Maryan,
p. Renacie i Tomaszowi Brachaczek, p. Ewie i Leszkowi
Glajc. W imieniu wszystkich dzieci podziękowania składamy
Nadleśnictwu Ustroń oraz państwu: Krystynie i Stanisławowi
Abram, Annie i Janowi Lazar, Renacie i Janowi Muszer, Renacie i Józefowi Puzoń, za pomoc rzeczową w organizacji loterii
fantowej. Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy współorganizowali festyn i z ogromnym zaangażowaniem pracowali
bezinteresownie dla wspólnego dobra naszych dzieci.
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5
w Ustroniu-Lipowcu.
Kuczerą i wychowawczynią panią Helenką. Są na nim dzieci odchodzące do szkoły jak również ich młodsi koledzy i koleżanki.
Stoją od lewej: I rząd – Danuta Doleżałek, Krystyna Holeksa,
bracia Wantułowie, Urszula Powroźnik; II rząd – Piotr Macura,
Maria Holeksa, Halina Zloch, Maria Kral, Irena Łukasik, Andrzej
Siedlaczek, Stefan Durczak, Barbara Krężel, Maria Janeczek;
III rząd – Józef Gogółka, Anna Krzenek, Irena Grudzień, Aniela
Starzyk, Jan Kamieniorz, Wiesława Macura, Gustaw Krzywoń,
Krystyna Niemczyk. Zdjęcie udostępniła i opisała Irena Golas
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J. Tomica podczas jednej ze swoich licznych podróży.

Wspomnienia
nagrodzone
Redakcja Gazety Wyborczej zwróciła się do czytelników
z prośbą, aby opisali swoją prywatną historię 20-lecia 1989-2009.
Konkurs na wspomnienia zorganizowany był pod tytułem „Moje
20 lat wolności”. Od stycznia napłynęły setki tekstów. Nagradzano
trzy najlepsze nadesłane do redakcji regionalnych. Wśród tych,
które oceniane były w Katowicach, znalazły się wspomnienia Jana
Tomicy z Ustronia pod tytułem „Chachory ze Śląska znajdą to,
czego szukają”. Znany z wielu spotkań podróżniczych globtroter,
ekspert od wulkanów zakochany w Wyspach Kanaryjskich napisał
własną historię wolności, którą wyróżniono 2. miejscem i nagrodą
w wysokości 2.000 zł. Poniżej fragmenty tekstu laureata.

Chachory ze Śląska znajdą to,
czego szukają
Gdyby nie ten przełomowy w naszych dziejach rok 1989,
nie miałbym okazji pojechać na Wyspy Kanaryjskie, zobaczyć wulkanów, osobiście poznać Janoscha i napisać
tego wspomnienia.

Wyspy Kanaryjskie od zawsze kojarzyły mi się z rajem na
ziemi, do którego zwykli obywatele tzw. demoludów nie mieli wstępu. Podróż tam była nierealnym marzeniem. Ale było
jeszcze coś, co mnie ciągnęło do tych Wysp - wulkany. Kiedy
w 1971 roku dowiedziałem się, że na La Palmie wybuchł wulkan Teneguia i że można podziwiać ten cud natury, mogłem
to oglądać tylko „oczami wyobraźni”. Nie spodziewałem się
wówczas, że przyjdzie czas, gdy będę spacerował po wystygłej krawędzi krateru tego wulkanu, że zmierzę temperaturę
w kraterze największego wulkanu wysp - Tejde na Teneryfie.
To wszystko się stało! W 1989 roku, czyli 20 lat temu, kiedy Polska weszła na drogę wolności i demokracji, wiedziałem już, że te młodzieńcze marzenia o zwiedzeniu Wysp
i poznaniu ich wulkanów mogą się ziścić. Trzeba było tylko
bardzo chcieć i nie zapomnieć o realizacji tych zamierzeń
w toku bieżących zdarzeń. Nie zapomniałem. Oprócz cudownej
przyrody, niesamowitych wulkanów, poznałem na Wyspach
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wspaniałych ludzi, m.in. mojego krajana ze Śląska, znanego
w Niemczech pisarza Janoscha, o którym już (dzięki przyjacielowi Mankowi i „Gazecie Wyborczej”) wiele słyszałem.
Gdyby nie ten przełomowy w naszych dziejach rok 1989, nie
miałbym okazji poznać go osobiście i napisać tego wspomnienia.
Pierwszy raz o Janoschu usłyszałem od Manka, mojego serdecznego przyjaciela. Co roku spotykaliśmy się w jego domu
z okazji jego urodzin. Podczas jednego z tych spotkań Manek wyjął
z biblioteczki małą książkę i powiedział: „A teraz wam coś przeczytam”. I zaczął czytać bardzo sprośne, ale i śmieszne teksty,
przy których sam się zaśmiewał, zarażając innych tym śmiechem.
Okazało się, że był to „Cholonek, czyli dobry Pan Bóg
z gliny”, książka Janoscha, pisarza urodzonego w 1931 r.
w Zaborzu, dzielnicy Zabrza. Dla nas, urodzonych w śląskich
rodzinach (wprawdzie po polskiej stronie granicy), historie te
były częścią naszego życia i dlatego bardziej spontanicznie
reagowaliśmy na nie, niż pozostali, którzy jako „gorole” przybyli na Śląsk z innych stron Polski. I tak przez wiele lat, na
każdym urodzinowym spotkaniu Manek czytał nam Janoscha.
Minęły lata. Po wielu życiowych perturbacjach w 2005 roku
wylądowałem na Teneryfie. Wiązało się to z moimi zainteresowaniami wulkanami. Po powrocie z jednej z wypraw przeczytałem
w „Gazecie Wyborczej”, że Janosch był w Polsce i że mieszka
na Teneryfie w miasteczku San Miguel. Już wtedy postanowiłem,
że spróbuję do niego dotrzeć. (…)
Następny rok - 2007 - był szczególny. Mój przyjaciel Manek
kończył 70 lat. Pomyślałem, że najlepszym prezentem dla niego
byłaby książka Janoscha z dedykacją.
(…) Kupiłem dwie książki Janoscha. Jedną dla Manka pod
tytułem „Vom dem Gluck, Hrdlak gekannt zu haben”, drugą dla siebie, pt. „Polski blues”. Zapytałem też właścicielkę
księgarni czy wie, jakie kwiaty lubi pani Janosch? Niestety, nie wiedziała. Ale sądząc po kolorze elewacji domu Janoschów kupiłem bukiet pomarańczowych gerberów. A dla
Janoscha zabrałem pół litra żubrówki w ozdobnej butelce.
Przed wyjazdem zadzwoniłem do pisarza i zapytałem, czy mogę
dzisiaj przyjechać? Na pytanie o której godzinie, odpowiedział
„gleich”, czyli „zaraz”. Wsiadłem więc do autobusu i po pół
godzinie stałem przed drzwiami jego domu, pociągając kilka
razy za sznurek z dzwoneczkami. Po chwili drzwi się otwarły
i zobaczyłem wysokiego mężczyznę z rozwichrzonymi siwymi
włosami, krzaczastymi brwiami i okazałym siwym wąsem. Twarz
ogorzała i bardzo przyjacielskie, ciepłe spojrzenie. Lekko się
skłonił i powiedział: - Proszę wejść do środka.(…)
Opowiedziałem mu o propagatorskiej działalności mojego
przyjaciela Manka i o tym, że sprawię mu wielką radość, gdy
dostanie na swoje 70. urodziny książkę z dedykacją autora.
Tak rozpoczęła się nasza rozmowa. Janosch wypytywał mnie
o miejsce urodzenia. Znał bardzo dobrze położenie różnych miejscowości, także po polskiej stronie ówczesnej granicy. Wymieniał
nazwy: Bielszowice, Ruda, słynne skrzyżowanie w Rudzie CarlEmanuel tzw. karlmańskie. Wtrącał do rozmowy polskie słowa
i wyraźnie cieszył się z każdej wiadomości dotyczącej Śląska.
Był również bardzo ciekawy, co porabiam na Teneryfie i gdzie
się zatrzymałem.
(…) Chciał też wiedzieć, jak go znalazłem. Krótko opowiedziałem mu historię moich poszukiwań, a na koniec żartobliwie powiedziałem: - Chachory ze Śląska zawsze znajdą to, czego szukają.
Roześmiał się i powiedział: - Znam to słowo. Zapytałem go,
czy jest na Teneryfie szczęśliwy, bo Wyspy Kanaryjskie były
przez starożytnych nazywane Wyspami Szczęśliwymi. Odpowiedział że tak. Zapytał mnie, czy znam niemieckie słowo
„Heimweh” (tęsknota za rodzinnymi stronami). I wtedy zobaczyłem po raz pierwszy smutnego Janoscha. Lekko się przygarbił, oczy zaszły mu mgłą. Wyciągnąłem książkę przeznaczoną
dla Manka, podałem ją Janoschowi. Trochę się zadumał nad
jej tytułem i napisał „Janosch grust Manek ............”, a pod
napisem narysował siebie z podniesioną, pozdrawiającą ręką.
- Manek? Jakie jest jego pełne imię? - zapytał Janosch.
- Emanuel - powiedziałem. - Ich bin auch Emanuel (Ja też jestem
Emanuel) - powiedział. Nie pytałem go, dlaczego piszą Horst
Eckert, a nie Emanuel Eckert. Może to jego drugie imię. A może
była to metafora, jakiej użył Kennedy w Berlinie: „Ich bin auch
Berliner” (Ja też jestem berlińczykiem). Zapytam go o to następnym razem, jeżeli się spotkamy.
Jan Tomica
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liderzy biznesu
Książka pod tytułem ,,Szefowie’’ jest interesującym
przedsięwzięciem Towarzystwa Autorów ,,Nowe Życie
Gospodarcze’’, któremu prezesuje Jerzy Dzięciołowski. Wydawnictwo prezentuje sylwetki liderów polskiego biznesu,
a wśród nich prezes firmy Mokate Teresy Mokrysz. Występuje
w książce jako jedna z bohaterek, ale również jej portret zdobi okładkę. W słowie wstępnym
prezes J. Dzięciołowski skwitował ten edytorski pomysł
krótko: ,,Okładka książki jest
ukłonem dla kobiecej urody’’.

Laur Agrosukcesu

15 czerwca w Sali Kolumnowej Sejmu RP, odbyło się uroczyste wręczenie nagród, zwycięzcom ogólnopolskiego rankingu
,,Ludzie Agrosukcesu’’. Ranking przeprowadziła redakcja AGRO
pod patronatem Stowarzyszenia AgroBiznesKlubu. Informujemy,
że w gronie laureatów rankingu znaleźli się twórcy i właściciele
Mokate Teresa i Kazimierz Mokryszowie. ,,Laur Agrosukcesu’’ wraz z okolicznościowym dyplomem i okazałym pucharem
z rąk wicemarszałka Sejmu Jarosława Kalinowskiego, odebrał
w imieniu rodziny Adam Mokrysz, który następnie, reprezentując wszystkich laureatów, złożył podziękowanie za zaszczytne
wyróżnienie.

PRZEPISY MOKATE
Tort makowy z kremem
po wiedeńsku dr Kovalisch
Składniki:
1 szklanka utartego maku,
4 jajka, 4 łyżki cukru, 1 opakowanie cukru waniliowego, 1/2
łyżki masła, 300 ml śmietanki
kremówki, 3 łyżki cukru pudru,
2 saszetki kawy po wiedeńsku
dr Kovalisch, orzechy do przybrania.

*

*

*

Jaja umyć i oddzielić żółtka. Z białek ubić pianę. Gdy
jest sztywna, w dalszym ciągu
ubijając, dodawać stopniowo
po 1 łyżce cukru, a następnie
po jednym żółtku. Ubijać można trzepaczką ręczną lub elektryczną. Lśniącą, puszystą masę
jajeczną wymieszać z cukrem
waniliowym i utartym makiem,
stale ubijając (mak dodawać powoli). Tortownicę wysmarować

masłem. Ciasto makowe wyłożyć
do przygotowanej tortownicy,
wyrównać powierzchnię, upiec.
Ostudzić, a następnie wyjąć ciasto z tortownicy, ułożyć na desce
i przekrawać poziomo na 2 lub
3 części. Kroić należy ostrożnie,
powoli, ostrym, bardzo długim
nożem. Śmietankę schłodzić
w lodówce, następnie ubić na
pianę, najlepiej za pomocą trzepaczki elektrycznej. Gdy powstanie puszysty krem, dodawać
ubijając po trochu cukier puder
i koncentrat kawy. Gotowym
kremem przełożyć krążki makowe. Powierzchnię tortu i boki
posmarować kremem.
Przepis pochodzi z przewodnika „kawa z sukcesem” wydanego staraniem wydawnictwa
Pascal i firmy Mokate.
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mokate w chinach
Zakończone niedawno targi SIAL (Sial Asia’s Food Marketplace China 2009) w Szanghaju, umocniły obecność firmy
Mokate w Kraju Środka.
Mokate jest obecne na chińskim rynku od dwu lat, ale możliwości rozwinięcia eksportu w tym kierunku są nadal duże.
Potwierdziły to nowe kontakty, do jakich doprowadzono na Targach. Kierujący ekipą Adam Mokrysz z satysfakcją stwierdza,
że doszło do podpisania pierwszych umów na eksport półproduktów, które trafią do tamtejszego przemysłu spożywczego.
Trzeba podkreślić, że Mokate wystąpiło z własnym stoiskiem
z półproduktami, budzącym spore zainteresowanie.
Goście mieli też okazję do spróbowania wielu innych wyrobów Mokate na oddzielnym stoisku, prowadzonym przez
chińskiego dystrybutora. Dużym powodzeniem cieszyło się
zwłaszcza cappuccino. „Chiński rynek trudno porównać
z rynkiem europejskim – mówi Adam Mokrysz, generalny
menager Mokate. – Jest ogromny. Jest również bardzo wymagający, jeżeli chodzi o cenę i – szczególnie ostatnio – o jakość”.

HISTORIA MOKATE
Rok 1998

Powstaje nowa dwukondygnacyjna hala produkcyjna
o powierzchni 7.500 m2. Zatrudnienie zbliża się do 500
osób. Nowoczesne linie produkcyjne pozwalają zwiększyć
asortyment do 200 pozycji. Produkty MOKATE docierają
do blisko 30 krajów. Laboratoria zajmują teraz powierzchnię
większą od całego MOKATE sprzed kilku laty, pracując nad
nowymi recepturami.
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Galeria Ustrońskiej to prezentacja przede wszystkim
fotograﬁi, wykonanych przez naszych czytelników i współpracowników. Galerię publikujemy raz na miesiąc. Oczywiście w dzisiejszym świecie trudno ograniczyć się tylko do
fotograﬁi, więc będą też prezentowane prace plastyczne,
a być może ciekawa graﬁka komputerowa.
Dziś, gdy prawie wszyscy robią zdjęcia, atrakcyjność tej
strony jest chyba murowana, bowiem dobrych zdjęć wszyscy mamy aż nadto. Dlatego od razu musimy się zastrzec,
że zapewne będziemy musieli wybierać poszczególnych
autorów spośród kilku ofert.
Osoby zainteresowane publikacją w Galerii Ustrońskiej
prosimy o wcześniejszy kontakt z naszą redakcją.

Bogusław Siemek – ur. 1978 r. w Cieszynie. Absolwent Beskidzkich Szkół Sztuki Użytkowej, kierunek fotografia. Jego prace
były licznie prezentowane na wystawach zbiorowych.
- Moje życie związało się z fotografią w 1988 roku, kiedy to nabyłem swój pierwszy aparat. Pomysły i inspiracje przynosiło mi życie
i otaczający mnie ludzie. Moje ulubione tematy to fotografia nocą,
architektura i portret.
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Zespół instrumentalny Gamy 2 podczas inauguracji sezonu.

Fot. M. Niemiec

recepta na sukces

Zaczyna się na początku roku szkolnego. Ogłoszenie o naborze, następnie przesłuchania, wybór najlepszych i cały rok prób. Ale bez ciężkiej
pracy nie byłoby sukcesów. Zespół szkolny „Gama 2” uzyskał 1 miejsce
w XXXIV Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych.
- Trochę brakuje tego luźnego śpiewania
– mówi Janusz Śliwka, kierownik artystyczny „Gamy”. - Rok dzielimy właściwie
na trzy etapy. Na początku się rozśpiewujemy. Nowicjusze muszą się przystosować
do „starego” już składu. Od 2 lat bardzo
pomaga nam w tym możliwość wyjazdu
na 3-dniowe warsztaty do gospodarstwa
agroturystycznego w Istebnej. Właściwie
tylko tam możemy sobie pośpiewać taki
lżejszy repertuar, poznać się, zintegrować,
bo co roku skład zespołu się zmienia.
Jedni odchodzą, ale zyskujemy nowych
członków.
Potem zaczyna się już przygotowanie
do festiwalu kolęd i pastorałek. - „Gama”
odnosi na nim mniejsze lub większe sukcesy. Niestety nie udało się jeszcze wygrać
finałowego konkursu w Będzinie. Może
jest to spowodowane tym, że nie ma tam
podziału na kategorie wiekowe, jest więc
duża konkurencja. Zaraz po festiwalu, czyli
jeszcze w grudniu zaczynają się próby do
najważniejszego konkursu, czyli MiejskiegoPrzeglądu Zespołów Artystycznych.
– Stało się to już taką jakby tradycją. Niezmiernie się z niej cieszę i bardzo chciałbym ją utrzymać, że zarówno tym roku jak
i ubiegłym przebrnęliśmy przez wszystkie
eliminacje – najpierw miejskie, potem powiatowe na pierwszym miejscu i również
finał w Częstochowie zakończyliśmy na
pierwszym stopniu podium. Pozostało nam
tylko Grand Prix – mówi J. Śliwka.
Ostatni etap przeglądu składa się bowiem z 2 etapów. Na początku zespół
jedzie na przesłuchania właśnie do Częstochowy. Wykonuje swój program i wraca.
Potem dopiero organizatorzy zapraszają
poszczególne zespoły na koncert laureatów. Dopiero po występach wszystkich
zespołów na tej gali, są ogłaszane wyniki
konkursu. Do końca nie wiadomo więc co
się zdobyło, mimo zaproszenia na koncert
galowy. Nagrody natomiast przyznawane
są w różnych kategoriach. A z pierwszych
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miejsc wybierane są jeszcze cztery nagrody Grand Prix.
Bardzo ważną rzeczą w tego typu konkursach jest dobór repertuaru. Musi być
to coś ciekawego, coś, co chwyci za serce
profesjonalne jury.
– Co roku mam kłopot z doborem repertuaru – mówi J. Śliwka - Szukam utworów,
które nie są przebojami, nie są nr 1, hitami,
a raczej rzeczy ciekawych pod względem
tekstowym i muzycznym. Opieram się
na takich ludziach, jak Marek Grechuta, Grzegorz Turnau, Stanisław Soyka,
Mieczysław Szcześniak. W tym roku, po
dłuższym szukaniu znalazłem 2 piosenki,
które zaśpiewaliśmy podczas przesłuchania w Częstochowie – „Zielona Pani Ziemio” z ostatniej płyty Maryli Rodowicz,
którą śpiewa Seweryn Krajewski oraz
„Prababcię” M. Szcześniaka opartą na
starej melodii ludowej. Po przerobieniu
wyszły ciekawe efekty, brzmi to - można
powiedzieć - irlandzko. Bardzo się ten
utwór spodobał. Wykonywaliśmy go na
koncercie laureatów.
Piosenki tych artystów to materiały
wyjściowe. J. Śliwka wiedząc co zespół
potrafi, przerabia je, aranżuje je na swój
sposób, tak aby mógł to zagrać. Bo „Gama
2” to nie tylko śpiewająca młodzież. A od
2 lat funkcjonuje także zespół instrumentalny, który obecnie składa się z dwóch
skrzypiec, wiolonczeli, fletu, bębenka
oraz gitary.
- Z doświadczenia wiem, że zdecydowanie
większą wartość, mają rzeczy grane na
żywo. Choćby nawet w nie tak dobrym
wykonaniu, ale jeśli jest żywe, to naprawdę
robi wrażenie i przy okazji punktuje. Gdy
dodać do tego, że śpiewamy na trzy głosy
to naprawdę jest świetne. Obserwując
inne zespoły szkolne, widzę, że odchodzą
niestety od wielogłosowości.
„Gama 2” ćwiczy raz w tygodniu po
2 godziny. J. Śliwka przyznaje, że aż się
boi tego, co mogliby zrobić mając większą

ilość prób. - Można z młodzieżą dużo zrobić. Widzę, że mają z tego radość.
Obecnie zespół liczy 19 dziewczyn i jednego chłopaka, który radzi sobie z żeńskim
towarzystwem.
- Z chłopakami jest na ogół ciężko, ponieważ przechodzą mutację. Zgłaszają
się dosyć chętnie. Jednak często nie mogą
sobie poradzić z tym co się dzieje z ich
głosem i niektórzy zupełnie rezygnują. Inni
natomiast po jakimś czasie wracają.
Przesłuchania do zespołu mają miejsce
na początku roku. Zgłosić się może każdy.
Odbywa się to jednak przy całym zespole.
– Na początku podaję kilka dźwięków,
żeby sprawdzić, czy ktoś umie trafić. Nie
jest to jednak wyrocznia, ponieważ nerwy
są bardzo duże. Następnie trochę ćwiczeń
rytmicznych, a na końcu kandydat śpiewa
wybraną przez siebie piosenkę. Potem ja
zmieniam tonację, żeby sprawdzić, czy
dana osoba potrafi to usłyszeć i od razu
zaśpiewać to samo, tylko w innej tonacji.
Czasem jednak talenty się nie ujawniają.
Wtedy pomocą J. Śliwce służy nauczycielka muzyki z Gimnazjum nr 2 Katarzyna
Siwiec, która ma styczność praktycznie
z wszystkimi uczniami i wyławia tych
zdolniejszych, a zarazem wraz z J. Śliwką
prowadzi zespół.
- Najważniejsze to mieć słuch i poczucie
rytmu. Resztę da się wypracować. „Gama
2” to nie żadne gwiazdy, dążę do tego,
żeby była to młodzież dobrze rozśpiewana.
Operuję także fachowymi określeniami
muzycznymi, może im się to kiedyś przyda.
Bardzo cieszy mnie to, że z Gamy wyszło
kilka osób, które dalej rozwijają umiejętności wokalne czy instrumentalne. To
naprawdę radość, kiedy podczas niedzielnego spaceru po Ustroniu, widzę występujących ze swoimi zespołami, często też
ze swoimi kompozycjami „absolwentów”
Gamy. Czasem bardziej profesjonalnie,
a czasem siedząc na bulwarze nad Wisłą
z kapelusikiem przed sobą. A to wszystko
samouki. To bardzo fajne, że mamy jakiś
tam wpływ na środowisko muzyczne naszego miasta.
„Gama” reprezentuje nie tylko Gimnazjum, ale często także nasze miasto. Byli już
z wizytą w miastach partnerskich Ustronia, w ostatnią niedzielę śpiewali podczas Otwarcia Sezonu Uzdrowiskowego,
w piątek natomiast wystąpili podczas Święta Trzech Braci w Cieszynie.
Członkowie zespołu są ze sobą bardzo
zgrani i to też recepta na sukces. – Wszyscy
się raczej lubią, nikt nie jest odosobniony,
dobrze się ze sobą bawimy i może dlatego
czasem brakuje nam trochę dyscypliny
– mówi Kasia, wokalistka „Gamy”. Chociaż jest w drugiej klasie, już myśli o kontynuowaniu śpiewania w liceum. - Gama
jest fajnym doświadczeniem, możemy
poszerzać swoje horyzonty.
Jako, że „Gamę” tworzą różni uczniowie,
zdarza się że poprzez zespół ci, mający
gorsze wyniki w nauce czy wykazujący
niezsubordynowane zachowanie znajdują
w końcu to, w czym mogą poczuć się dobrze.
– A jak wiemy, muzyka łagodzi obyczaje,
staramy się więc takich członków szkolnym
zespołem popchnąć do przodu – podsumowuje J. Śliwka.
(aw)
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Życzeniom nie było końca.

Fot. M. Kulis

prawie oscar

W czwartek, 18 czerwca, odbyło się uroczyste zakończenie
roku i pożegnanie uczniów klas szóstych, absolwentów Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy
w Ustroniu. Do sali widowiskowej MDK „Prażakówki” przybyły
dzieci, ich rodzice, nauczyciele, zaproszeni goście: burmistrz
miasta Ireneusz Szarzec, przewodniczący Rady Miasta Stanisław
Malina, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Danuta Koenig, przewodniczący Rady Rodziców Marcin Janik,
emerytowani dyrektorowie i dyrektorki Szkoły nr 2: Bożena Dziędziel, Bogusław Binek, Urszula Ciompa, Emilia Czembor, Liliana
Broda, Zbigniew Gruszczyk, Maria Kaczmarzyk, emerytowani
nauczyciele szkoły, pracownicy, rodzice, uczniowie, przyjaciele
i sympatycy szkoły.
Odbyło się uroczyste przekazanie mikrofonów młodszym,
nowym prowadzącym akademię, przez ich starszych kolegów.
Przekazano sztandar szkoły nowemu pocztowi, odśpiewano
jedną zwrotkę hymnu państwowego, burmistrz powitał wszystkich serdecznie i gratulował sukcesów, życzył udanych wakacji
wszystkim uczniom - jak zwykle, w ten najważniejszy dzień roku
szkolnego. Podobny do uroczystości z poprzednich lat, tym razem
miał swojego specjalnego gościa i bohatera:
- Magister pedagogiki, pracy kulturalno-oświatowej, założyciel
i kierownik szkolnego Schroniska Młodzieżowego w 1952 roku
– mówiła dyrektor szkoły, Ewa Gruszczyk - Kierownik i dyrektor
SP-2 w Ustroniu 1969-88, inicjator i budowniczy tejże szkoły
w latach 1973 – 1976, założyciel i kierownik Klubu Nauczycielskiego oraz współzałożyciel i kierownik chóru Nauczycielskiej
Estrady Ludowej „Czantoria” w latach 1988 – 1993. Inspektor do
spraw kultury i kontaktów zagranicznych urzędu miasta w latach
1993 – 1999, prezes Towarzystwa Kontaktów Zagranicznych
w latach 1992 – 1996. Pan Bogusław Binek.
Niespodziankę przygotowano zasłużonemu dla szkoły z okazji zbliżającej się 70 rocznicy jego urodzin. Solenizant nie krył
wzruszenia, kiedy odbierał życzenia i gratulacje. Stanęli przed
nim przedstawiciele urzędu miasta, życząc „długich lat pobierania
emerytury”. Dwoje obecnych uczniów, a także jeden trochę starszy
absolwent jego szkoły, burmistrz Ireneusz Szarzec:
- Może jako burmistrz mniej, ale jako osoba, uczeń, sympatyk
Twój, przypomnę, bo pracując jeszcze w urzędzie, oczywiście
z zachowaniem wszelkich zasad savoir-viver’u, pozwoliliśmy
sobie przejść na „ty”. Tym bardziej jest mi miło. Tyle było
tych wspólnych okazji, tyle mogliśmy jeszcze razem zdziałać,
chciałem za to wszystko podziękować, zarówno jako uczeń, jak
i absolwent. Te podwaliny pomogły mi znaleźć się tutaj jako burmistrzowi. Dziękujemy za pracę w szkole, pracę w organizacjach,
stowarzyszeniach, za tą aktywność, również międzynarodową,
25 czerwca 2009 r.			

za krzewienie takiej już proeuropejskiej ideologii wcześniej,
zanim jeszcze była mowa o tym, że wspólnie znajdziemy się
w Unii, i za dzień dzisiejszy, za to, że jesteś z nami i że pamiętasz
o nas – o szkole i o urzędzie.
Swoje życzenia złożyli również przedstawiciele Estrady
Ludwej „Czantoria”. Na koniec mikrofon przekazano B. Binkowi:
- Wiem, jak czują się laureaci zdobytych Oscarów. Dzisiejsze
popołudnie jest dla mnie wielką niespodzianką i radością. Bardzo
serdecznie dziękuję tym, którzy pamiętali o moich urodzinach,
którzy zechcieli przygotować tę część dzisiejszej uroczystości
nie związanej z najważniejszą sprawą - zakończeniem roku
szkolnego. Gdy uświadomiłem sobie, że wszyscy już wiedzą,
że za kilka dni mam urodziny, i to 70., to muszę coś powiedzieć,
podsumować, choć ręce mi się trzęsą jeszcze ze wzruszenia. No
to taki króciutki rachunek sumienia zrobiłem, na szybko, bez
wiekszego zastanawiania się. Nigdy nie lubiłem przemawiać
i to było moją słabą stroną, ale jedno wiem, w miarę spełniłem
pracując, tak jak potrafiłem. Oceniam siebie jako pedagoga raczej
miernego, natomiast wyżej cenię jako logistyka czy organizatora
pracy. Po prostu funkcja dyrektora jest takim nieszczęsnym stanowiskiem. Kiedyś dyrektor musiał zabiegać o uznanie władz,
wiadomo, jakich, a mniej o szkołę. W tej chwili biedny dyrektor
musi zabiegać o inwestycje, o pieniądze na utrzymanie szkoły.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim, a wam dzieci życzę zdrowych,
spokojnych wakacji. Kolegom emerytom i emerytkom, którzy
jakoś tam mnie zapamiętali, jeszcze raz serdecznie dziękuję
i przyrzekam, że o was też pamiętam i będę pamiętał.
Potem uroczystość wróciła do swojego zwykłego przebiegu:
były piosenki, występy tancerzy break dance, także przedstawienie – oparte na motywach „Małego Księcia”, a na końcu
rozdanie nagród i wyróżnień najlepszym uczniom. Ciekawe, dla
ilu z nich przyszłym wzorem stanie się wyróżniony dyrektor.
Maria Kulis

Przedstawienie na motywach „Małego Księcia”.

Fot. M. Kulis
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Dyrektor R. Wąsik wręcza nagrodę.

Fot. A. Werpachowska

obrazy w szpitalu

Wozy zaprzęgnięte w konie, albo pojazdy latające po niebie.
Różne odpowiedzi na pytanie „ Jak wyobrażam sobie moje miasto

groźne śmieci
Śmieci w bocianim gnieździe nie biorą się znikąd. Ptaki przynoszą do gniazda różne rzeczy, które mogą wykorzystać jako
budulec. Dla nich kawałek papieru czy sznurka nie jest „śmieciem”
w naszym rozumieniu, czyli czymś niepotrzebnym. Opakowania
po chipsach czy nadpalony papier mogą trafić do gniazda razem
z patykami lub ściółką. Niektóre są nieszkodliwe, ale duża część
stanowi zagrożenie dla małych bocianiąt – na przykład, ogromna
płachta folii lub długi kawałek sznurka.
- Mogę pokazać wam sznurek, który w piątek wyciągnęłam
z gniazda i specjalnie go tutaj przyniosłam – mówiła Monika
Kosińska, główna koordynatorka projektu „Bociany Integrują”
w Ustroniu, podczas spotkania z dziećmi z okazji rozstrzygnięcia
miejskiego konkursu plastycznego. - To jest taki sznurek, który
można znaleźć na polu, który zostawiają rolnicy, taki sznurek do
snopowiązałki. To jest zabójstwo dla piskląt, nie tylko w Polsce,
ale na całym świecie. Ostatnio w Hiszpanii uwalniano zaplątane
w niego bociany. Bocian przynosi go razem z siankiem, następnie
te małe, które nie umieją jeszcze stanąć na nóżkach, chodzą po
nim. Gdzieś tam się on zaplątuje wokół nogi. Ten mały bocianek
nie zdaje sobie z tego sprawy, ale nóżka zaczyna rosnąć, więc sznurek zaczyna wrzynać się w skórę. Gdy nie nadejdzie w porę pomoc,
to trzeba amputować nogę albo bocian po prostu umiera.
Apelowała do dzieci o to, żeby zabierały ze sobą znalezione
podczas spacerów sznurki lub w miejscu znalezienia cięły je na
kawałki – krótsze nie są już takim zagrożeniem. Nieświadome
niczego bociany przynoszą do gniazda również pozostawione
gdzieś płachty folii.
- Oczywiście kolejne niebezpieczeństwo to deszcz, bo można
sobie wyobrazić, co się stanie w tym gnieździe, kiedy zacznie
padać deszcz. On nie będzie wsiąkał w gniazdo, tylko zacznie
zatrzymywać się na folii i bociany mogą się utopić.
Śmieci zagrażają małym bocianom, które tuż po urodzeniu są
całkowicie bezbronne. Folia może przykryć je w taki sposób, że
nie będą umiały się spod niej wydostać.
- Gdyby była sytuacja zagrożenia życia, śmieci są usuwane
– wyjaśniała M. Kosińska. – Wygląda to przerażająco, powiem
państwu, że internauci, z którymi jestem w kontakcie, są bardzo
zbulwersowani, kiedy obserwują nasze gniazdo. Wstyd! A obserwuje to cała Polska, i nie tylko Polska.
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Ustroń w przyszłości”, można znaleźć podczas oglądania prac
młodych artystów z ustrońskich szkół podstawowych, którzy
wzięli udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez
Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. Jerzego
Ziętka w Ustroniu. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród,
odbyło się w poniedziałek 15 czerwca w sali konferencyjnej
szpitala.
Przedtem jednak przed obecnymi na spotkaniu delegacjami
z każdej szkoły oraz dyrektorem szpitala – Ryszardem Wąsikiem,
zastępczynią dyrektora ds. lecznictwa Danutą Kapołką oraz zastępcą burmistrza miasta Jolantą Krajewską-Gojny, wystąpił
zespół „Gama 2” działający przy Gimnazjum nr 2 w Ustroniu,
który wykonał m.in. „Historię pewnej podróży” M. Grechuty
czy „Pomarańcze” S. Soyki, co pobudziło niektóre dzieci nawet
do wstania z miejsca i wykonania paru tanecznych kroków.
Następnie R. Wąsik powitał wszystkich przybyłych i razem
z J. Krajewską-Gojny i D. Kapołką ogłosił wyniki konkursu.
I tak: I miejsce zajęła Wiktoria Stec z SP-2, II – Estera
Ciemała także z SP-2, a III: Michał Haratyk (SP-2), Dawid
Hussar (SP-3) oraz Kacper Jaworski z SP-1. Najwięcej prac,
wykonali uczniowie z najmniej licznej Szkoły Podstawowej
nr 3 w Polanie.
Konkurs został zorganizowany przez ŚSR-R już po raz piąty.
Każda edycja, to inny temat, jednak zawsze wiąże się z naszym
regionem. Co ciekawe, za każdym razem pacjenci Szpitala mają
możliwość zagłosowania na wybrane przez nich prace, które
można oglądać w holu Szpitala Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego.
Agata Werpachowska
Pytanie brzmi, czyja to wina, że bociany natrafiają na pozostawiane wszędzie śmieci. Odpowiedź niech pozostanie w sumieniu
każdego mieszkańca.
Maria Kulis

*

*

*

W sobotę najmniejsze z bocianich piskląt zostało przeniesione
do azylu. Przyczyną było osłabienie wywołane długotrwałymi
opadami deszczu. Maluch nie miał dość sił, żeby walczyć ze
swoim rodzeństwem o dostęp do posiłku przynoszonego przez
rodziców. Wywołało to zaniepokojenie obserwatorów. Bocian nie
umiał wstać, miał problemy z poruszaniem się i otrzepywaniem
z wody. Obecnie jego stan poprawia się, być może wkrótce wróci
do gniazda.
(mk)
* * *
W poprzedniej GU w artykule pt.: „Malowane bociany” błędnie
podaliśmy imię jednego z laureatów. W kategorii klas II pierwsze
miejsce zajął Adam Bożydar Sliż.

W upale odbył się ustroński odcinek Ogólnopolskiego Biegu
Kwietnego, organizowanego po raz szósty by uczcić dzieło Jana
Pawła II. W tym roku wysiłkiem na trasie dziękowano za pierwszą
pielgrzymkę Ojca Świętego do Polski, która miała miejsce równo
30 lat temu, od 2 do 10 czerwca 1979 roku. W sumie biegacze
w całym kraju pokonali 3.530 km, a sztafeta zakończyła się 10 czerwca
w Starym Sączu, miejscu, skąd wyruszyła. W sztafecie udział wzięło
około 10.000 osób. Ustroń również ma wkład w przeprowadzenie
tego przedsięwzięcia. Od granic Goleszowa do granic Wisły pałeczki przez nasze miasto nieśli: Aleksander Szczotka, Franciszek
Pasterny, Grażyna Madzia.			
Fot. M. Niemiec
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życie w rękach urzędnika

Najciekawsze w mojej pracy jest to, że spotykam wyjątkowych ludzi. Artystów
z wizją, hobbystów z pasją, społeczników oddanych sprawie. Osoby wykształcone, na stanowiskach i zwykłych ludzi z niezwykłymi życiorysami. Na przykład
Romana Siąkałę. Początek historii był chaotyczny, ale gdy emocje powoli
opadły, wyłonił się portret człowieka doświadczonego przez los, ale pogodnego,
wrażliwego i honorowego, który walczy o poszanowanie swojej godności.
Drugi raz spotkałam się z panem Romanem w jego mieszkaniu. Jest małe, ale
czyste. Na stole obrus, na parapecie okazałe rośliny w donicach, na ścianach zdjęcia
kolegów i zaprzyjaźnionych rodzin. Z okna
widok na ulicę Partyzantów. Rozległy,
bo to przecież poddasze. Dba o nie sam.
Żona leży obok w pokoju. Przed Bożym
Narodzeniem miała wylew i teraz wymaga
całodziennej pielęgnacji. Pan Roman ranek
zaczyna od umycia żony, nakarmienia. Potem idzie na zakupy, przygotowuje kolejny
posiłek, robi masaż i podaje leki. Konieczna jest rehabilitacja ruchowa, więc ćwiczą
każdego dnia. Są dwadzieścia lat po ślubie,
a uczucia można pozazdrościć.
Poznał ich kolega. Pan Roman miał
trzydzieści lat i wiedział, że jeśli coś ma
z tego być, to trzeba zrobić dobre wrażenie. Nauczono go, że dobrego kawalera
poznaje się po manierach, więc czapkę zostawił na wieszaku w przedpokoju. Kolega
powiedział, że przyniesie coś, żeby lepiej
się rozmawiało. Wiedział, że pan Roman
nie pije alkoholu, czasami tylko jakieś
dobre wino. Jak wrócił, postawił butelkę
przed drzwiami, zadzwonił i... uciekł.
Nowo zapoznana para przegadała całą noc,
wina nawet nie otworzyli. Po ślubie pan
Roman przyjął nazwisko żony.
Nie chciał nazwiska swojej rodziny, bo
jej nie miał. Wychował się w domu dziecka. Nie zdążył spytać matki, dlaczego. Odwiedza ją na cmentarzu. Troje rodzeństwa
odszukał, ale nie jest im po drodze. Jego
żona też nie zaznała szczęścia rodzinnego.
Ojciec agresywny, z problemami psychicznymi, szybko trafił do więzienia. Może
udany związek stworzyli na przekór tym
doświadczeniom?
Jako chłopiec pan Roman trafił do zamożnej rodziny w Ustroniu. Do dzisiaj
go wspierają. I bardziej od pomocy materialnej, ważne jest to, że się przyjaźnią.
I rodzice, i dzieci, i teraz już wnuki. Bardzo
lubią wujka Romana, a on ma podejście.
Nauczył się tego w domu dziecka, bo tam
każdy musiał się opiekować młodszymi.
Porządku też go tam nauczyli. Jak nie słuchał po dobroci, to klęczał na grochu albo
dostawał po łapach linijką ustawioną na
sztorc. A dzieci lubi bardzo. Woli czasem
gorzej zjeść, ale kupić im słodycze.
Państwu Siąkałom żyło się dobrze.
Jednak scheda po ojcu odezwała się u
żony. Co jakiś czas musiała się leczyć w
szpitalu zamkniętym. To nie zaburzyło
sielanki. Dopiero siermiężny kapitalizm
lat dziewięćdziesiątych. Państwo Siąkałowie tracą dobre posady. Zaczynają się
kłopoty z niezapłaconymi rachunkami
i w końcu wyrok – eksmisja. Dostają od
miasta mieszkanie socjalne w jednym
z Wielkich Domów.
25 czerwca 2009 r.			

Urządzają się na poddaszu. Trzeba dokończyć remont, położyć gładź, pomalować. Ustawić meble, choć nie wszystkie
się zmieszczą. Podobnie jak kolekcja płyt
winylowych. Osiem tysięcy czarnych
krążków, a wśród nich Rolling Stones,
Slade, Pink Floyd, Led Zeppelin. Część
leży w pudłach, choć pan Roman wie, że
tak nie można przechowywać cennych
zbiorów. Nie ma ich gdzie upchnąć. Udało
się wcisnąć pod skos pokoju zabytkowy
magnetofon szpulowy i stare taśmy magnetofonowe. Stoi tam też pierwszy markowy tuner za dobrą pensję na kopalni.
Do pana Romana wchodzi się przez
przedpokój. Z prawej strony drzwi do
drugiego mieszkania. Zajmowała je rodzina zniszczona przez alkohol. Krzyki,
płacze, dzieci uciekają, gdy zaczyna się
awantura. Wtedy grywał z nimi w piłkę,
zabierał na spacer. Z prawej strony jest
wspólna łazienka z ubikacją. Maleńka,
z dużym skosem i okienkiem prowadzącym na dach. Kiedy się podstawi krzesło
i porządnie wychyli, można fotografować
zachód słońca nad Manhatanem. Chociaż
lepsze zdjęcia wychodzą z okna na strychu. Pan Roman uwiecznia zakamarki
zabytkowego budynku i zmieniające się
fragmenty miasta, z którymi czuje się
związany. Czasem je maluje.
Stojący przy ul. 3 Maja zabytkowy dom
jest już pusty. Będzie zburzony. Wyprowadzili się wszyscy lokatorzy, oprócz pana
Romana. Nie wyobraża sobie przeprowadzki. Nie ma nawet wózka inwalidzkiego dla żony. Ale nie dlatego zwleka.
Jest rozżalony i zdenerwowany. Nie
podoba mu się przygotowane dla niego
mieszkanie w drugim Wielkim Domu.
I nie chodzi o widok za oknem. Dostał
stare okno, zniszczone drzwi. Widocznie
lepsze mu się nie należały. Remont zrobiony był po łebkach. Bardzo chciał, żeby
położono porządne linoleum. Niedługo
dostanie wózek dla żony i od kół podłoga
zaraz będzie zniszczona. A gdyby ściankę
działową przecinającą pokój postawić tak
jak prosił, to obłożnie chora żona miałaby
trochę intymności. To są niewielkie koszty,
a on nie ma kiedy się tym zająć. W poprzednim mieszkaniu malował, gipsował,
ale teraz praktycznie cały dzień zajmuje
się żoną.
Nie został wysłuchany. Pan Roman jest
impulsywny, szczery do bólu i trochę niepokorny. A najbardziej boli go, gdy Młody
Urzędnik traktuje go z lekceważeniem.
Chodził i prosił i się nie doprosił. Chciał
przedstawić swoją sytuację i zapraszał
Młodego Urzędnika do mieszkania.
– Nigdy nawet progu nie przestąpił – mówi
z żalem. – W domu dziecka siostry zakonne
nauczyły mnie, że trzeba szanować ludzi.

Roman Siąkała.

Fot. M. Niemiec

Całe życie starałem się do tego stosować
i teraz nie mogę znieść, że Młody Urzędnik
traktuje mnie jak nieczłowieka. Pytałem
nawet, jak mam się zwracać do niego, by
zostać wysłuchanym i jak nisko się kłaniać. Jak się nie zgodzę na przeprowadzkę
do tamtego mieszkania, to dadzą mnie do
baraków na Kuźniczą. Tego bym już nie
zniósł. Z leżącą żoną w tak strasznych
warunkach i z alkoholowymi imprezami
za ścianą? Żyjemy skromnie, z zasiłku
pielęgnacyjnego, opieka społeczna czasem pomaga, są dobrzy ludzie koło mnie
i tacy, których moje problemy obchodzą
jak zeszłoroczny śnieg. Młody Urzędnik
decyduje, gdzie będę żył, ale nie chce mu
się pochylić nad moim życiem i jednym
podpisem sprawić, żeby było lepsze. I to
mnie boli. Tak samo jak mówienie, że sami
jesteśmy sobie winni. Nie wiem, czym
sobie zasłużyłem na takie traktowanie.
Chyba nie spodobałem się urzędnikowi.
Pan Roman lubi oglądać filmy. Najbardziej westerny z udziałem i w reżyserii
Clinta Estwooda. Jego współczesne filmy też wysoko ocenia, szczególnie „Za
wszelką cenę” o dziewczynie, która wbrew
przeciwnościom uprawia boks. Wypadek
na ringu sparaliżowaną przykuwa do łóżka.
Nawet w takiej sytuacji stara się zachować
godność. Sport też bardzo interesuje pana
Romana. Szczególnie tenis ziemny, a w tej
dyscyplinie królem dla niego jest Roger
Federer. Kibicuje mu w historycznym już
pojedynku z Rafaelem Nadalem. Szwajcar
imponuje panu Romanowi wolą walki,
techniką, kulturą osobistą i szacunkiem jaki
okazuje kibicom i rywalom. Hiszpan Nadal
rzuca rakietą i ma prostackie maniery.
Pan Roman nie wie, gdzie obejrzy kolejny
wielkoszlemowy turniej. Czy ma ryzykować wyrzucenie do baraków? Prosić jeszcze raz o poprawienie stanu mieszkania?
A jak znowu coś powie źle, znowu się nie
spodoba Młodemu Urzędnikowi?
Monika Niemiec
Przed tygodniem żona pana Romana trafiła do szpitala. Ma problemy z trzustką.
Już po napisaniu artykułu jego bohater
bez zastrzeżeń zgodził się na przeprowadzkę. Chciał mieć zapewniony dach nad
głową. Usłyszał, że będzie musiał zapłacić
czerwcowy czynsz za dwa mieszkania.
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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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Hip-hop z Neukirchen-Vluyn.

Fot. M. Niemiec
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Witejcie

Atrakcyjni szczudlarze.

Fot. M. Niemiec

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Ustroń ogłasza, że 11.08.2009 r.
o godz. 11 w sali nr 1 Urzędu Miasta Ustroń, odbędzie się
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej ozn. nr 1118/58 o pow. 0.0634 ha , obj. KW
BB1C/00051453/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie, położonej
w Ustroniu przy ul. Lipowskiej
Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ustroń nieruchomość ozn. nr 1118/58
położona jest w jednostce strukturalnej – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem
MN2.
Nieruchomość ozn. nr 1118/58 posiada bezpośredni dostęp
do drogi publicznej, nie jest uzbrojona, nieruchomości w jej
sąsiedztwie posiadają pełne uzbrojenie, przez nieruchomość
przebiega wodociąg w kierunku wschód – zachód.
Na nieruchomości znajduje się obiekt budowlany - wędzarnia o pow. zabudowy
1,5 m2 w złym stanie technicznym kwalifikujący się do
likwidacji.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 46.000,00 zł
netto. Wadium w wys. 4.600,00 zł należy wnieść w pieniądzu
w terminie do 7.08.2009 r. Za dokonanie wpłaty wadium
uważa się dzień wpływu środków na konto Urzędu.
Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone
na stronie internetowej www.ustron.pl oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ustroń.
Bliższych informacji w tej sprawie można zasięgnąć pod
numerem telefonu (033) 8579318.
POZIOMO: 1) siódme na plecach, 4) ogrodowa piękność,
6) duchowny w cerkwi, 8) król futbolu, 9) leśne z grzybami,
10) imię męskie, 11) droga gwarowo, 12) Florian zdrobniale,
13) spółka spółek, 14) statek Argonautów, 15) mieszkanka
Etiopii, 16) imię carów, 17) ciężki los, 18) na początku alfabetu, 19) statek Noego, 20) rakiety świetlne.
PIONOWO: 1) dowolna przeróbka utworu, 2) statek z ropą,
3) gra podwórkowa, 4) ucieczka z pola walki, 5) estrada
cyrkowa, 6) grający zegar, 7) potomkowie, 11) gałązki drzew
iglastych na olejek, 13) przy ujściu Kanału Gliwickiego,
14) organizacja zbrojna.

W niedziele po połedniu dycki se robiym prasówke, a zaczynóm łod „Ustróńskij”. Je żech rada, że mómy tóm naszóm gazete, bo tak po prowdzie, to kaj bych jeszcze miała co
o Ustróniu przeczytać? Głos kupujym roz za czas, bo sie mi zdo,
że tam mało co ło naszym mieście napiszóm. Jyno jak tu jaki nieszczyńści sie przitrefi, to ukożóm zdjynci na piyrszej strónie, a jak je
co fajnego, to psińco. Nie pamiyntajóm ło naszym mieście. A tak po
prowdzie, jesi czytóm „Głos”, to wiycie łod czego zaczynóm? Isto
nie zgodniecie. Łod łostatni stróny, kaj je co tydziyń tako rubryka ło
psach, a nazwali jóm „Podej łape”. Je tam fotka psa z cieszyńskigo
schróniska dlo bezdómnych zwierzoków i taki fajny łopis, za każdym
razym inszy. Je to pisane jakby tyn pies poradził mówić i pytoł,
coby go kiery wziył do chałupy. Co tydziyń je ukozany inszy pies
i inaczyj je łopisane jego żywobyci i nadzieje na życi poza tym
schróniskiym. Niejedyn roz po przeczytaniu tej krótki notatki napisanej w imiyniu psa, kiery czako na dómowe legowisko, chladałach
sznumtychli, boch sie tym wzruszyła. Ale móm psine przi chałupie,
a przeca nie bydym zakłodać przitułku jak Wioletta Villas.
Dyć psów w Polsce je strasznucnie moc. Łoto w gazecie żech
przeczytała, że przodujymy w tej dziedzinie na kontynyncie. Nie
dziwota, przeca przi każdej chałupie szczeko jedyn, a ponikiedy
dwa i wiyncyj, i aji w blokach je ich pełno.
A lato przed nami, ludzie wyjyżdżajóm, ni majóm co zrobić ze
zwierzokami, tóż bieróm tego swojigo pupila do auta i jak kansik
łodjadóm dali łod chałupy, to go wyciepujóm i przez lato takich
bezpańskich psów je moc. Tóż nie dziwota, że jak ludzióm sie
źle powodzi i biyda zaglóndo im w łoczy, to prawióm, że majóm
„pieski życi”.
Ponikany sóm hotele dlo psów i kocurów, ale to isto
w wielkich miastach. U nas działo jyno tako pomoc sómsiedzko, bo jo łoto przez pore dni łopiekowała sie psym jak kamratka poszła do szpitola. Mie sie zdo, że pies je doista przijacielym człowieka, dyć jo mojigo kundelka móm doprowdy
rada i nieroz widzym, że łón mie też.
Jewka
spotkanie Klubu Emerytów Kuźni
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie Klubu Emerytów
Kuźni Ustroń, które odbędzie się w poniedziałek 6 lipca o godz.
10. W związku z tym, że w pierwszy wtorek miesiąca zorganizowano comiesięczne spotkanie przy Parafii Ewangelickiej,
terminy następnych spotkań w Muzeum zmienią się na pierwszy
poniedziałek miesiąca.

Praca od zaraz
Delikatesy Centrum
Ustroń, ul. Daszyńskiego 73, tel. 663 034 772

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 3 lipca.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 23

równica zdobyta
Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Oldrzych Sikora,
Ustroń, ul. 3 Maja 3. Zapraszamy do redakcji.

25 czerwca 2009 r.			
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27.6 godz. 16.00
									
godz. 20.30
									
28.6 godz. 17.00
28.6 godz. 17.00
									
30.6 godz. 17.00
									

Festiwal Młodzieży „No Name”, koncerty
zespołów młodzieżowych, amfiteatr.
Festiwal Młodzieży „No Name”, gwiazda
wieczoru „Negatyw”, amfiteatr.
Koncert Muzyczny na rynku.
Otwarcie wystawy fotograficznej „Fascynujący Izrael”, Muzeum Ustrońskie.		
Spotkanie z Anną Guznar na temat „Migawki z podróży”, Muzeum Ustrońskie.

27.6 godz. 9.00
									

5. Międzynarodowy Festiwal Młodzieży
w Piłce Nożnej, stadion Kuźni.

SPORT

Im wyższa pozycja...

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.
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.

Fot. M. Niemiec
Sprzedam VW Passat 1.9 TDI
Kombi, rok 2001.
Tel. 0606 496 640.
Lokal do wynajęcia, Ustroń, Rynek, b.zgondek@mea-travel.pl.
602-190-908.
Gręplowanie wełny. Szycie
i przeróbki kołder z wełny,
puchu i pierza. Genowefa Galińska. 033 851-29-87, 601325-664.

Pustaki żużlowe, keramzytowe,
bloczki, produkcja. Tel. 518-201189, 033 852-16-47.

Atrakcyjne pomieszczenie do
wynajęcia na działalność gospodarczą w centrum Ustronia.
Powierzchnia 30 m2, osobne wejście, parking. Tel. 668-036-991,
662-23-50-27.

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

Komfortowe mieszkanie do wynajęcia 450zł + media (33) 85281-12.

Zatrudnię mechanika samochodowego z doświadczeniem zawodowym, tel. 033 857-73-18.

Sprzedam sprzęt gastronomiczny:
Wilk, krajalnicę, bemar, pakowaczka próżniowa, stekownica,
piekarnik, itd. Stolik marmurowy
Ø 60, wysokość 1,05m. (33) 85281-12.

Kupię antyki, starocie, itp. 790467-020.

KINO

26.6-2.7 godz. 17.00 HANNAH MONTANA, młodzieżowy
										w polskiej wersji językowej, 10 lat, USA.
26.6-2.7 godz. 18.45 DZIENNIK NIMFOMANKI, obyczajo										wy, 18 lat.
26.6-2.7.godz.20.20 TATARAK, obyczajowy, 15 lat, Polska.

24-25.6
26.6		
27-28.6
29-30.6
1-2.7

-	Na Szlaku
-	Centrum
- Venus
-	Centrum
-	Na Zawodziu

ul. 3 Maja 46 		
ul. Daszyńskiego 8
ul. Grażyńskiego 2
ul. Daszyńskiego 8
ul. Sanatoryjna 7

tel. 854-14-73
tel. 854-57-76
tel. 858-71-31
tel. 854-57-76
tel. 854-46-58

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

dziesięć lat temu
4 czerwca pożegnaliśmy panią Jabłczyńską. W ostatniej drodze towarzyszyli jej przedstawiciele władz miasta, nauczyciele,
kombatanci, harcerze, sąsiedzi, znajomi i ci, którzy zmarłej zawdzięczają najwięcej – jej wychowankowie.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

W maju i czerwcu mogliśmy oglądać w Regionalnym Ośrodku
Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Jaszowcu wystawę „Las odrodzony”(…). Uroczystość otwarcia uświetnił Zespół Sygnalistów
Myśliwskich „Harmonia” z Rud Raciborskich. Zagrali sygnał
powitania, marsz św. Huberta, marsze myśliwskie, przed toastem
sygnał „Na posiłek” oraz inne sygnały, jak np. „Niedźwiedź na
rozkładzie”, „Jeleń na rozkładzie”, a na koniec oczywiście sygnał
„Pożegnanie”.
W Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Jaszowcu,
odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Dyrekcję
Generalną Lasów Państwowych na temat organizacji i funkcjonowania leśnictwa polskiego na tle Unii Europejskiej.
- Dlaczego konferencja odbywa się w Ustroniu?
- Oprócz wysokich standardów tego ośrodka, chcieliśmy pokazać, m.in. na przykładzie leśnego kompleksu promocyjnego, jak się
zmienia gospodarowanie w lasach, jak następuje otwarcie lasów
dla społeczeństwa, czego przykładem jest ten ośrodek edukacyjny,
zajęcia w nim prowadzone, wystawy. Chcieliśmy też będąc na
miejscu pokazać problematykę leśną Nadleśnictwa Ustroń - powiedział Andrzej Nowakowski, sekretarz Stowarzyszenia.
...tym lepsze widoki.
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Fot. M. Niemiec

7 czerwca w strażnicy OSP w Ustroniu Nierodzimiu powstał
Klub Sportowy „Nierodzim”. (aw)
25 czerwca 2009 r.

felieton

Tak sobie myślę

Ojcowski dom
W ciągu minionych lat niemal zanikł zwyczaj wspólnego śpiewania. Zastąpiony został przez słuchanie utworów muzycznych.
I to zarówno w domu, jak i na publicznych
imprezach. Przy tym na ogół jest to tak
głośne, że tekst wykonywanych piosenek
staje się zupełnie niezrozumiały. A gdy
próbuje się przy jakimś spotkaniu towarzyskim zaśpiewać coś wspólnie, to niewiele
z tego wychodzi. Uczestnicy spotkania znają co najwyżej jedną zwrotkę, albo też znają
różne wersje tej samej pieśni. Zapewne do
zasług naszych zespołów ludowych należy
zaliczyć przypomnienie czy nauczenie tekstów popularnych pieśni ludowych.
Niewiele jednak jest tych pieśni, które
w przypadkowo zebranym towarzystwie,
potrafilibyśmy zaśpiewać razem… Bez
wątpienia w naszym rejonie należy do
nich pieśń Jana Kubisza „Ojcowski dom”.
Powstała przed wielu laty (Jan Kubisz
zmarł w roku 1929), wciąż jest chętnie
śpiewana i słuchana. Najwyraźniej mówi
o sprawach ważnych i istotnych dla ko-

felieton
Rekreacja

Rozpoczęły się wakacje. W Ustroniu
zainaugurowaliśmy sezon uzdrowiskowy.
Wreszcie nastało lato, choć pogoda się nie
zmieniła, nadal jest zimno i ciągle pada deszcz.
Lato, to pora roku najbardziej sprzyjająca
odpoczynkowi, rozrywce i wytchnieniu, czyli
rekreacji, aktywnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Słowo rekreacja, wywodzi się
od łacińskiego recreatio, co znaczy powrót
do zdrowia. Inne znaczenie tego słowa, to:
odtwarzam, tworzę na nowo, przywracam
postać pierwotną. Cóż my w Ustroniu, robimy dla utrzymania zdrowia w dobrym
stanie? Obserwując w okresie długiego czerwcowego weekendu tłumy w naszym mieście,
zauważyłem, że najwięcej z nas wędrowało
na szczyty Równicy i Czantorii Wielkiej.
W czwartek na Równicy, po nabożeństwie
przy Kamieniu, prawie cała dolna polana
szczytowa i teren wokół schroniska, zajęty
był przez wypoczywających mieszkańców
i turystów. W Zbójnickiej Chacie i Kolibie
pod Czarcim Kopytem komplet. Parkingi
pełne, a pomimo to wciąż „na górę” sunął
sznur samochodów. Wniosek z tego oczywisty, że prawie wszyscy wypoczywający na
Równicy, wyjechali na górę samochodami lub
busami. Na szlakach górskich niewielu turystów. W niedzielę na Czantorię koleją linową
wyjechały tysiące. Na szlaku turystycznym
zaledwie kilkudziesięciu pieszych. Za to na
polanie Stokłosica, obok wyciągu tysiące,
zaś na szlaku do szczytu Czantorii Wielkiej,
tłumy pieszych mijających się na całej trasie.
Idąc do szczytu rozpoznałem kilkudziesięciu
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lejnych pokoleń. Wskazuje, jak ważny
w życiu człowieka jest jego ojcowski dom,
jak istotne jest przywiązanie do ojczystej
ziemi…
Z różnymi chórami śpiewałem tę pieśń
w wielu miejscach. I to zarówno w kraju,
jak i za granicą. I zawsze ta pieśń, wśród
słuchaczy rozumiejących jej treść, budziła
wzruszenie. Nierzadko wśród słuchaczy, szczególnie pochodzących ze Śląska
Cieszyńskiego i mieszkających z dala od
rodzinnych stron, wyciskała łzy z oczu,
będące wyrazem tęsknoty za rodzinnymi
stronami, ojcowskim domem i minionym
czasem dzieciństwa i młodości.
Ta pieśń przypominana jest i śpiewana
szczególnie przy uroczystościach rodzinnych: z okazji rocznicy urodzin czy
imienin, podczas wesel czy rodzinnych
spotkań i przy różnych innych okazjach.
Zapewne też co roku dobrą okazją do jej
przypominania są święta rodziny: dni matki, ojca czy dziecka. To pewnie najlepsze
okazje, aby przypomnieć, że tak jak przed
laty, tak i dzisiaj dla wielu (a może dla
wszystkich?) wzruszającym przypomnieniem wartości rodziny i rodzinnego domu
są owe coraz starsze słowa:
„Ojcowski dom to istny raj,
dar Ojca niebieskiego.
Chociażbyś przeszedł cały świat,
nie znajdziesz piękniejszego.”

Inna rzecz, że czasy się zmieniły. Coraz więcej wśród nas jest tych, którzy
nie mogą wskazać swojego ojcowskiego
domu. Dom, w którym się urodzili i wychowali został zburzony a na jego miejscu
powstało już coś zupełnie innego. W ciągu
dziesięcioleci tak bardzo zmieniła się topografia wielu miejsc, szczególnie w miastach, że trudno wręcz wskazać miejsce,
gdzie stał dom dzieciństwa niejednego
z nas. Coraz mniej jest tych szczęściarzy,
którzy mogą powiedzieć, że ich ojcowski
dom wciąż stoi i niewiele się zmienił.
O wiele częściej ten „ojcowski dom”
z pieśni Jana Kubisza, istnieje już tylko
we wspomnieniach. Wcale to jednak nie
znaczy, że stracił na wartości. Wszak
każdemu człowiekowi potrzeba jest czegoś, do czego może wracać. Czegoś, co
zachowuje we wdzięcznej pamięci. Czegoś, co pozostaje po dawnych, minionych
i szczęśliwych latach.
I nawet wtedy, gdy nie potrafimy swoim
dzieciom czy wnukom wskazać, w którym
dokładnie miejscu stał dom naszego dzieciństwa, nie przestajemy wzruszać się przy
tej starej pieśni:
„Ojcowski dom to istny raj,
dar Ojca niebieskiego.
Chociażbyś przeszedł cały świat,
nie znajdziesz piękniejszego.”
Jerzy Bór

turystów z zagranicy. Wszystko, za przyczyną
mojej suczki Loli, która bez przerwy była
komplementowana za swoją urodę, i to ze
wszystkich stron. Lola uwielbia takie zachowanie ludzi, których mijamy. Najwięcej było
zawołań po polsku, typu: „ o, jaki ładny pies!,
jakie ma śliczne niebieskie oczy!, albo mamo,
tato, patrz husky, jaki ładny”. Ale, nagle, co
zdumiało Lolę, dziewczyna nosząca na głowie
pióropusz indiański, zawołała do Loli: Ano,
heska! Na co Lola, z wrodzoną kurtuazją,
rzuciła się przednimi łapami w stronę dziewczyny, która zdążyła tylko krzyknąć: Ona, je
crazy! Potem były zachwyty urodą Loli, po
rosyjsku: kakaja krasivaja, francusku: que
jolie, hiszpańsku: guapa i włosku: bellisima!
Były też dowody uznania urody po angielsku
typu: pretty. Dochodziły też potakiwania po
niemiecku: ja, ja, schöne! Większych zachwytów ze strony niemieckich turystów nie
było. Wiadomo, Lola, to nie owczarek alzacki!
Ale, pomimo to, byliśmy z Lolą w siódmym
niebie. Dziwiłem się, bo Lola reagowała za
każdym zawołaniem. Kiedy nauczyła się
tylu języków? Musiała skorzystać z mojego
multimedialnego kursu 5 języków obcych. Ale
sprytna! To wszystko uzmysłowiło mi, że na
naszym głównym górskim „deptaku”, coraz
to więcej turystów z zagranicy, tak samo jak
my, aktywnie wypoczywa, wędrując w góry.
Na Równicy i Czantorii w parkach linowych
sporo śmiałków próbujących swych sił. Na
Czantorii widziałem, jak zasłużony GOPRowiec Jano Śliwka z Grapy, który na sezon
letni wcielił się w instruktora w tamtejszym
parku linowym, stojąc pod linami namawiał
młodą dziewczynę, by wreszcie zdecydowała
się na zjazd po linie od jednego drzewa do
następnego. Mówił do niej, żeby się nie
bała, bo gdyby się zdarzyło, że zawiśnie
pomiędzy drzewami, to on wyjdzie po nią

i przeciągnie do drzewa. Dziewczyna, po kilku
umizgach do licznie zgromadzonych widzów,
„puściła się” po linie „na rolce” i dobiła do
następnego drzewa. Nie zdołała jednak złapać
się wiszącego tam sznura i zjechała z powrotem na środek liny pomiędzy drzewami.
Instruktor Jano, nie poszedł po dziewczynę na
linę, tylko spokojnie z dołu instruował ją, co
ma dalej robić. Powiedział do niej: „ odwrócić
się, chwyć rękami za linę, (tu: pokazał jak)
i przeciągaj się w stronę drzewa. Zdumiewająca
perfekcja w szkoleniu! Prawda?
Na dole, w centrum Ustronia i na bulwarach nadwiślańskich, można było zobaczyć
mieszkańców i gości uprawiających
wszystkie formy aktywnego wypoczynku.
Najwięcej było rowerzystów. Nasze trasy
nad Wisłą przyciągają kolarzy z wielu miast.
Widziałem znajomych ze Skoczowa, Wisły,
Cieszyna, a nawet z Bielska - Białej. Kolarzy
z Górnego Śląska też było sporo. Ich łatwo rozpoznawałem w miejscach postoju
i w barach przy trasie po „śląskiej godce”,
przy .... piwku. Chyba dalej już nie jechali, bo
.... patrz: „GU” - kronika policyjna. Hitem dla
„rollerowców” stała się nasza Aleja Legionów
nad Wisłą. Od kiedy położono na niej nowy
dywanik asfaltowy, zaroiło się od młodych
i starych łyżworolkarzy. To najrówniejsza
i najdłuższa trasa na Podbeskidziu! Wiem
to, bo spotkałem swoich rówieśników, (po
sześćdziesiątce) z Bielska, którzy, ubrani
w „kangurki” i spodnie hip-hopowe, ze
słuchawkami w uszach, „śmigają” na rollerach jak młodzież. Tu odtwarzają się na nowo
jako wysportowani młodzieńcy, wierząc, że
wszyscy, a zwłaszcza młode dziewczyny,
patrzą na nich z podziwem, tak jak za młodych
lat bywało. To właśnie jest prawdziwa rekreacja, czyli przywracanie swojej pierwotnej
postaci.
Andrzej Georg
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Pewny punkt obrony Kuźni - bramkarz Paweł Macura.

Fot. W. Suchta

zdecydują działacze
Świt Cięcina - Kuźnia Ustroń 0:1 (0:0)

Po zwycięstwie w Cięcinie Kuźnia ma
szansę na pozostanie w lidze okręgowej.
Wynika to z zapisów w regulaminie rozgrywek nie uwzględniającego spadku
drużyny z klasy wyższej niż IV liga, a w
przyszłym sezonie w okręgówce najprawdopodobniej zagra z III ligi drużyna z Koszarawy, która wiosną nie przystąpiła do
rozgrywek, a w takim przypadku drużyna
jest degradowana o dwie klasy niżej.
Regulamin jest dość precyzyjny, a możemy w nim przeczytać w rozdziale IX
pkt. 3: Drużyny, które zajmą 15 i 16
miejsca w tabeli, spadają do klasy niższej
i w przyszłym sezonie rozgrywać będą
zawody w klasie „A” w macierzystym
Podokręgu. Ilość spadających zespołów
z Klasy Okręgowej poza przewidzianymi
w regulaminie, zostanie powiększona
o ilość drużyn spadających z IV ligi przynależnych do BOZPN w Bielsku-Białej.

Jednakże w postanowieniach końcowych
w par. 34 czytamy, że Prawo interpretacji
niniejszego regulaminu przysługuje Wydziałowi Gier Beskidzkiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej, a w tymże wydziale
na razie można się dowiedzieć, że Kuźnia
spada do klasy „A”. Działacze Kuźni zamierzają się jednak odwołać do instancji
wyższej powołując się na rozdział IX pkt.
3. Wszystko wskazuje na to, że odwołanie to będzie skuteczne, gdyż faktycznie
w tym punkcie regulaminu nie napisano
nic o spadku drużyn z klas wyższych.
Prawdopodobnie więc liga okręgowa
w przyszłym sezonie będzie liczyła 17
zespołów.
Piłkarze Kuźni doprowadzili do sytuacji,
gdy wszystko zależy od dobrej woli działaczy, a nie od umiejętności piłkarskich.
Mecz w Cięcinie w pierwszej połowie
obie drużyny rozpoczęły z dużym respek-

dobry sezon
LKS Rudnik - Nierodzim 0:0

Ostatni mecz rozgrywek klasy
A w piłce nożnej sezonu 2008-09, drużyna
Nierodzimia grała na wyjeździe w Rudniku. Mecz nie należał do pasjonujących,
o czym najlepiej świadczy rezultat. Mecz
w spokojnym tempie nie przypominał tych
poprzednich rozgrywanych przez piłkarzy
z Nierodzimia. A był to dla nich jeden
z najlepszych sezonów. W całym cyklu
rozgrywek doznali tylko pięciu porażek.
Do ostatniego meczu rundy jesiennej Nierodzim był niepokonany i w tym ostatnim
meczu po pierwszej połowie prowadził 4:0
z Rudnikiem, by ostatecznie przegrać 4:5.
Nikt nie wiedział, co się stało. Wiosna była
nieco słabsza i odnotowano porażki z Kończycami Wielkimi, Ochabami, Hażlachem
i Strumieniem. Były też remisy z Lutnią-

Zamarski i Górkami Wielkimi. Co ciekawe, z mocniejszymi drużynami Nierodzim
wygrywał. Pokonał dwukrotnie lidera
z Puńcowa, również dwukrotnie pokonał
Zabłocie, z Zebrzydowicami zremisował
i wygrał, i jedynie ze Strumieniem ma
niekorzystny bilans. Dlatego też zapewne
już w ostatniej kolejce, nasi piłkarze nieco
spasowali, gdyż szanse na zajęcie drugiego
miejsca w tabeli były bardzo nikłe.
Ostatni raz w czołówce tabeli Nierodzim
był w sezonie 2003-04, zajmując drugie
miejsce. Ostatnie lata to raczej walka
w dolnych strefach tabeli i miejsca: 2006
r. – 9, 2007 r. – 10, 2008 r. – 12. Jest więc
radykalna poprawa, teraz należy liczyć
na to, że drużyna przystąpi do rozgrywek
w przyszłym roku, a zdecyduje o tym

tem dla przeciwnika, więc na boisku się
niewiele działo. Mecz został rozstrzygnięty na kwadrans przed końcem, gdy to
w polu karnym faulowano napastnika Kuźni Marcina Piechę, piłka jednak trafiła pod
nogi Rafała Podżorskigo i ten celnie strzelił, zapewniając Kuźni zwycięstwo. Na taki
obrót sprawy bardzo nerwowo zareagowali
piłkarze z Cięciny, bardzo zainteresowani
choćby remisem. Coś tam w rozmowie
z sędzią wspominano o Wrocławiu i toczących się futbolowych śledztwach. Za dość
ostre dyskusje z sędzią, jeden z piłkarzy
Świtu otrzymał czerwoną kartkę, drugi
drugą żółtą i gospodarze mecz kończyli
w dziewiątkę.
W całym sezonie Kuźnia przegrała 15
spotkań, 6 zremisowała i 9 wygrała. 15
porażek, to tak jakby w jednej rundzie
przegrali wszystkie mecze. I to najlepiej
obrazuje poziom Kuźni w tym sezonie.
Wojsław Suchta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MRKS Czechowice-Dziedzice
TS Podbeskidzie II BB
TS Czarni-Góral Żywiec
GKS Morcinek Kaczyce
KS Wisła Ustronianka
LKS Drzewiarz Jasienica
LKS Sokół Zabrzeg
LKS Błyskawica Drogomyśl
RKS Cukrownik Chybie
LKS Świt Cięcina
LKS Pasjonat Dankowice
KS Spójnia Landek
LKS Radziechowy
KS Kuźnia Ustroń
LKS Zapora Wapienica
TS Mieszko-Piast Cieszyn

71
66
55
48
44
43
41
38
37
36
35
35
33
33
31
21

64:30
70:30
69:28
43:37
51:52
55:38
60:51
52:51
34:50
38:48
43:58
51:58
40:64
40:51
56:81
40:79

walne zebranie klubu, które odbędzie
się 2 lipca o godz. 17 w siedzibie klubu
w Nierodzimiu.
Wojsław Suchta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

LKS Tempo Puńców
63 96:36
LKS Wisła Strumień
49 50:32
KS Nierodzim
47 66:34
KKS Spójnia Zebrzydowice
47 50:27
LKS Orzeł Zabłocie
42 73:50
LKS Victoria Hażlach
40 52:39
LKS Beskid Brenna
38 36:31
LKS Błyskawica Kończyce W. 36 37:33
LKS 99 Pruchna
28 38:50
LKS Rudnik
27 34:54
LKS Kończyce Małe
25 33:73
LKS Spójnia Górki Wielkie
24 36:78
LKS Lutnia Zamarski
21 32:57
LKS Ochaby 96
20 33:73
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