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Lecznictwo
i nieruchomości
Punktualnie o godzinie 14 rozpoczęła się październikowa
sesja ustrońskiej Rady Miasta. XXXVI obrady prowadził
przewodniczący RM Stanisław Malina. W sali sesyjnej oprócz
radnych, przewodniczących zarządów osiedli, naczelników wydziałów Urzędu Miasta i komendanta Straży Miejskiej, którzy
zawsze biorą udział w posiedzeniach, zasiedli goście. Było ich
wyjątkowo wielu. Na sesję zaproszeni zostali członkowie Młodzieżowej Rady Ustronia, których kadencja właśnie minęła. 17
września odbyły się wybory i przyszła pora na podsumowanie
działalności ustępującej MRU. Sprawozdanie przeczytał dotychczasowy wiceprzewodniczący Jacek Nieurzyła, ale wcześniej przewodniczący S. Malina, wiceprzewodnicząca Marzena
Szczotka i burmistrz Ireneusz Szarzec, złożyli podziękowania

Nakład: 1450 egzemplarzy ISSN 1231-9651

Fot. M. Niemiec

nowa strona
z nowym herbem

Już jest długo zapowiadana nowa oficjalna strona internetowa
miasta Ustroń. Można się zdziwić wpisując www.ustron.pl, bo
jej image jest zupełnie inny. Strona graficzna nie przeszła drobnych zmian kosmetycznych, a poważną operację plastyczną. Czy
udaną? Twórcy strony zwracają się z prosbą do mieszkańców
o przesyłanie uwag. Jeśli ktoś chciałby zamieścić komentarz na
naszych papierowych stronach, również zapraszamy.
(mn)

(cd. na str. 4)
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cieszynianka
dla leśnika
Radni podjęli uchwałę o wyróżnieniu Leona Mijala, nadleśniczego Nadleśnictwa Ustroń, Laurem Srebrnej Cieszynianki.
To uznanie dla zasług L. Mijala jako gospodarza ogromnej powierzchni lasów, położonych nie tylko na terenie Ustronia, ale
ciągnących się od granic Wisły aż pod Pszczynę, leżących na
terenie Brennej, Skoczowa, Cieszyna, Hażlacha.
W powiecie cieszyńskim co roku stylizowanym kwiatem cieszynianki - laurem Złotej i Srebrnej Cieszynianki honoruje się
osoby najbardziej zasłużone dla ziemi cieszyńskiej. Te osobistości
wybierane są we wszystkich miastach i gminach przez radnych
spośród zgłoszonych przez organizacje społeczne kandydatów.
Wręczanie laurów odbywa się 11 listopada podczas uroczystej
gali w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie.
Tam również uhonorowany zostanie Leon Mijal, którego
kandydaturę zgłosiło ustrońskie Koło Polskiego Klubu Ekologicznego. Obok obszernego uzasadnienia, znalazł się też bogaty
życiorys i długa lista zasług. Fragmenty tekstu zamieszczamy
poniżej.
Leon Mijal pracuje w Nadleśnictwie Ustroń od l stycznia 1981
r. Od l stycznia 1990 r. pełni funkcję nadleśniczego, zarządzając
lasami Skarbu Państwa o powierzchni 11 tys. ha. Stanowisko
to objął w okresie, gdy stan lasów świerkowych był bardzo zły
— bliski katastrofy ekologicznej. Dlatego też powierzono ustrońskiemu nadleśniczemu kierowanie realizacją bardzo trudnych
zadań, związanych z przebudową zamierających lasów świerkowych na lasy mieszane. Wymagało to wielkiego zaangażowania
i rozwiązywania problemów dotychczas nie sprawdzonych
w sposób doświadczalny.
Z wielkiego zakresu działalności gospodarczej wymienić
należy modernizację obiektów administracyjnych Nadleśnictwa

Leon Mijal jest również fotografem przyrody.

Fot. M. Niemiec

z 1678 roku na przykościelnym cmentarzu. Uwagę zwraca też późnobarokowa figura
św. Jana Nepomucena stojąca
przed kościołem po drugiej
stronie drogi.

*

Towarzystwo Miłośników Wisły kilkanaście lat temu zapoczątkowało organizowanie
imprez pod nazwą „Wiślańskie
szpyrki”. Teraz góralską zabijaczkę organizują nawet szkoły, bo dzięki temu na szkolne
konto trafiają dodatkowe złotówki.

*

*

*

W Lesznej Górnej najstarszym
zabytkiem jest płyta nagrobna
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*

*

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 An-

Ustroń przy ul. 3 Maja, Regionalnego Leśnego Ośrodka Edukacji
Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu Jaszowcu, odtworzenie zabudowy potoków Dobka i Rastoki w Ustroniu oraz Żarnowiec
w Brennej, leśniczówek, wielu kilometrów dróg leśnych,
z których korzystają również mieszkańcy (...). W okresie od
1990 r., przy wsparciu nadleśniczego, powołane zostały nowe
formy ochrony przyrody m.in. rezerwaty przyrody „Czantoria”
i „Skarpa Wiślicka” (1996).
Znacząca jest działalność L. Mijała w zakresie edukacji ekologicznej. Na początku lat 90. ub. wieku podjął wraz z zespołem
pracowników Nadleśnictwa realizację planów edukacji ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej
lasów Beskidu Śląskiego. Urządzono edukacyjne ścieżki przyrodniczo-leśne: „Skalica” (1996), „Czantoria” (1999), Brenna
Bukowa-Karkoszczonka (2002). Z inicjatywy L. Mijala i pod
jego kierownictwem, urządzono w 1998 r. Regionalny Leśny
Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu Jaszowcu,
odwiedzany rocznie przez 15-20 tys. osób, który jest jednym
z największych tego typu obiektów w Polsce.
Na szczególną uwagę zasługuje działalność publicystyczna
L. Mijała, który jest autorem dziesiątków artykułów, wywiadów
i informacji zamieszczonych w prasie branżowej, przyrodniczej
i lokalnej, w audycjach radiowych i telewizyjnych. (...) Część
działalności na rzecz promocji miasta i regionu realizowana była
nie tylko poprzez funkcję nadleśniczego, ale także przez członkowstwo w ustrońskim Kole Polskiego Klubu Ekologicznego.
Na uwagę zasługuje również szereg przedsięwzięć promocyjnych
realizowanych wspólnie z Kołem Łowieckim „Jelenica”.
Ważnym zadaniem było przygotowanie informacji przyrodniczej na tablicach informacyjnych zlokalizowanych w terenie
i na stronach internatowych. Staraniem L. Mijala, przy współpracy przyrodników, Nadleśnictwo przygotowało wydawnictwa
informujące o bogactwach przyrody regionu (...). Nadleśniczy
Mijal współorganizował wiele konferencji naukowych poświęconych ochronie środowiska (...). Uczestniczył w przygotowaniu
znaczących spotkań leśników o charakterze ogólnokrajowym
i imprez poświęconych środowisku, m.in. na Polach Mokotowskich
w Warszawie, na Targach Poznańskich, w Katowicach, Gołuchowie i Rogowie.
L. Mijal co roku organizuje i czynnie uczestniczy w sadzeniu
drzew. Do kalendarza weszło wiosenne sadzenie drzew przez
członków Polskiego Klubu Ekologicznego w Ustroniu Dobce,
którego efektem jest ponad l hektar dorodnego lasu. Wielkim
wydarzeniem z udziałem ustrońskiego nadleśniczego było
posadzenie w 2006 r. na Kaplicówce w Skoczowie dębu wyhodowanego z nasion poświęconych przez Jana Pawia II. Z okazji
700-lecia Ustronia (2005) organizacje społeczne i mieszkańcy
miasta posadzili ponad 1000 drzew.
Leon Mijal aktywnie uczestniczy w organizacjach społecznozawodowych i stowarzyszeniach, takich jak: Polskie Towarzystwo
Leśne, Stowarzyszenie Inżynierów Leśnictwa i Drzewnictwa,
Polski Klub Ekologiczny - Koło w Ustroniu (członek zarządu)
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu, Stowarzyszenie „Ekoenergia” Cieszyn.
(mn)
weiler. Rówieśnicy z Niemiec
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.

*

*

*

Na poddaszu kościoła w Górkach Wielkich żyje kilka kolo-

nii nietoperzy. Ich ilość ocenia
się na około 350 sztuk.

*

*

*

*

*

*

W cieszyńskim rejonie działa
już tylko kilka Klubów Honorowych Dawców Krwi. Zniknęły kluby funkcjonujące na
terenie zakładów przemysłowych, bo prywatna własność
nie sprzyja niestety społecznikom.
Dąb szypułkowy, którego wiek
ocenia się na ponad 600 lat,
rośnie w Górkach Wielkich.
Drzewo ma ponad 20 metrów
„wzrostu” i ponad 6 metrów
grubości w obwodzie. Na liście
pomników przyrody dąb widnieje od 1954 roku.     (nik)
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Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Anna Chmiel		
lat 80		 ul. Daszyńskiego 69
Karolina Czyż
lat 80		 ul. Porzeczkowa 24
Józef Dubiel		
lat 91		 ul. Zabytkowa 16
Adam Heczko
lat 91 		 ul. Konopnickiej 32
Bolesław Kiecoń
lat 85		 ul. Mickiewicza 14
Emilia Łukosz
lat 91		 ul. Wczasowa 16
Helena Maryniak
lat 80		 ul. Szeroka 16/3
Helena Pilch
lat 98		 ul. Belwederska 9
Mieczysław Pyć
lat 89		 ul. Chabrów 14/18
Zuzanna Raszka
lat 85		 ul. Cieszyńska 54
Brygida Surma
lat 85		 os. Centrum 1/24
Maria Śliż
lat 85		 os. Manhatan 8/54
Helena Zawisza
*lat 85		
* * ul. Szeroka 8/5
Zadomowienie i bezdomność
W Klubie Propozycji, działającym w Muzeum „Zbiory Marii
Skalickiej” na Brzegach, odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu
„W kręgu myśli folozoficznej”. Dr Marek Rembierz wygłosi
wykład pt.: „Dom – zadomowienie i bezdomność, jako metafory
ludzkiego losu”. Organizatorzy zapraszają w środę, 7 października
na godz. 17.
* * *

20.09.2009 r.
Na ul. Katowickiej zatrzymano
nietrzeźwego mieszkańca BielskaBiałej (0,58 promila) kierującego
audi A6.
22.09.2009 r.
Na ul. Różanej zatrzymano nietrzeźwego mieszkańca Ustronia
– 1,81 promila, kierującego audi
A4.

23.09.2009 r.
Na ul. Katowickiej kierujący fiatem punto mieszkaniec Pszczyny
najechał na tył poprzedzającego
pojazdu hundai atos kierowanego
przez mieszkańca Cieszyna.
24/25.09.2009r.
Z parkingu na osiedlu Manhatan
został skradziony samochód vw
golf. Samochód odnaleziono 25
września br. w Siemianowicach
Śląskich.

21.09.2009 r.
Otrzymano zgłoszenie o psie
potrąconym przy ul. Katowickiej.
Zwierzę zostało zabrane do utylizacji przez pogotowie sanitarne.
22.09.2009 r.
Wspólnie z pracownikiem Wydziału Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta przeprowadzono
kontrolę dotyczącą wywozu nieczystości z nieruchomości przy ul.
A. Brody i Skowronków.
22.09.2009 r.
Interweniowano przy ul. Sosnowej

w sprawie wypalania ścierniska.
Sprawca został ukarany mandatem
w wysokości 150 zł.
23.09.2009 r.
Interweniowano przy ul. Grażyńskiego, gdzie na jednej z ławek
spała nietrzeźwa kobieta.
25.09.2009 r.
Mandatem w wysokości 50
zł został ukarany kierowca za
parkowanie na trawniku przy ul.
Nadrzecznej.
26.09.2009 r.
Zabezpieczenia porządkowe
w trakcie wyścigu kolarskiego na
Równicę.
(mk)

kościoły o sobie

Na ustrońskim rynku podczas koncertu „Pokolenia 24”, zorganizowanego przez Fundację „Życie i Misja”.
Fot. W. Suchta

*

*

*

Wędrówki po ziemi cieszyńskiej
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z Andrzejem Georgiem pt. „Wędrówki po ziemi cieszyńskiej”, które odbędzie się
w czwartek 1 października o godz. 17.

*

*

*

AUTORYTET MEŻCZYZNY
17 października odbędzie się Konferencja dla Mężczyzn „Autorytet mężczyzny – Nowa jakość wpływu”, w Hotelu Gołębiewski
w Wiśle, organizowana przez Chrześcijańską Fundację Życie i Misja. Organizatorzy zapraszają słowami: „Jeżeli chcesz wiedzieć,
jak być spełnionym mężczyzną, mężem, ojcem, pracownikiem,
szefem, liderem – podejmij wyzwanie – przyjdź na konferencję!”
Wykładowcami będą: Ashley Schmierer (Australia), Paweł Wieja i
Henryk Wieja. Koszt konferencji: 70 zł. Zgłoszenia do 9 października na stronie internetowej: www.misja.org.pl lub telefonicznie
pod numerem: 33 854 45 *22 (wew.
* 31).
*

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu organizuje, przy wsparciu
Urzędu Miasta Ustroń, dwuudniową konferencję pt.: „Kościoły chrześcijańskie same
o sobie”. Patronat honorowy
objął biskup Paweł Anweiler,
biskup Tadeusz Rakoczy oraz
starosta cieszyński Czesław
Gluza. 9 października w auli
Gimnazjum nr 1 wykłady wygłoszą: ks. prof. Jan Górski
z Kościoła rzymskokatolickiego, arcybiskup Jeremiasz
z Kościoła prawosławnego, bp Wiktor Wysoczański
z Kościoła polskokatolickiego, ks. Bogdan Stefan
z Kościoła greckokatolickiego.
Początek wykładów o godz.
16. Na drugi dzień uczestnicy
konferencji spotkają się również w auli gimnazjum, ale o
godz. 10, by wysłuchać wykładów prof. Tadeusza Zielińskiego z Kościoła baptystów,
bp Włodzimierza Jaworskiego
z Kościoła Mariawitów, rektora Adama Kleszczyńskiego
z Kościoła metodystów, prof.
Włodzimierza Nasta z Kościoła ewangelicko-augsburskie-

go, ks. Romana Lipińskiego
z Kościoła ewangelicko-reformowanego.

20.30
co piątek muzyka na żywo

02.10 - PE

Kwarter eksperymentalny.
Od Arethy Franklin, przez Michaela
Jacksona kończąc na... Nirvanie!
Dwa wokale, dwie gitary, dwie
kobiety, dwóch mężczyzn.
Będzie się działo!

03.10. Sobotnie Duety
Justyna Cieślik + Karol Pyka
"Ten jej głos" Wstęp wolny!

09.10

Sebastian
Adamczewski Trio

Ci, którzy od nas odeszli:
Janusz Skark		
Jerzy Rott		
1 października 2009 r.

lat 49
lat 72

os. Manhatan 10/14
ul. Agrestowa 3
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Dzielnica uzdrowiskowa na Zawodziu.

Fot. M. Niemiec

lecznictwo i nieruchomości

(cd. ze str. 1)
młodym rajcom i ich opiekunkom radnej Wąsika, dyrektora Śląskiego Szpitala
Bogumile Rożnowicz i dyrektor Gim- Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego. Na
nazjum nr 2 Iwonie Werpachowskiej. początku poproszono o zabranie głosu noListy wręczono tylko niektórym przed- wego prezesa Przedsiębiorstwa Uzdrowistawicielom MRU, bo większość z nich skowego, który mówił o dobrej kondycji
pożegnała się już z ustrońskimi szkołami finansowej przedsiębiorstwa, zapewnioną
i albo kontynuuje naukę w szkołach po- przez kontrakty z Zakładem Ubezpieczeń
nadgimnazjalnych, albo studiuje. Wyrażo- Zdrowotnych i Narodowym Funduszem
no nadzieję, że wrócą w rodzinne strony Zdrowia oraz klientów indywidualnych.
i będą działać na rzecz Ustronia. Spra- Nie przekonała ta informacja radnego Bowozdanie z działalności MRU poprzedniej gumiła Suchego, Tomasza Dyrdę i Stefana
kadencji zamieszczamy na str. 10 i 11.
Bałdysa, którzy pytali o to, czy konieczna
Na sesji obecna była również Monika jest prywatyzacja i czy, jeśli do niej dojKalinik, dyrektor Powiatowego Zarządu dzie, Ustroń pozostanie uzdrowiskiem.
Dróg Publicznych w Cieszynie, która D. Luboń odpowiadał, że prywatyzacja
wyjaśniła dlaczego w tym roku nie ruszy jest jedynym sposobem zdobycia pienięprzebudowa ulicy Dominikańskiej. Ob- dzy, których potrzeba nawet 60 milionów.
szerny artykuł na ten temat zamieściliśmy Konieczne są inwestycje, modernizacje
w Gazecie Ustrońskiej z 6 sierpnia. Od i remonty w sanatoriach należących do
tamtej pory sytuacja się nie zmieniła. przedsiębiorstwa. Jeśli firma nie zostanie
Trwają intensywne działania, żeby za- dofinansowana, nie będzie konkurencyjna
kończyć formalności związane z uzy- na rynku.
skaniem pozwolenia na budowę według
O sytuacji w swoich placówkach mówili
nowych przepisów i złożeniem wniosku też Z. Eysymontt i R. Wąsik. Otrzymane
o dofinansowanie inwestycji. Potwierdził informacje nie napawały optymizmem.
to starosta cieszyński Czesław Gluza, Dyrektorzy zarządzają nowoczesnymi
który jednak dodał nieco dramaturgii, bo szpitalami, centrami rehabilitacji, posiastwierdził, że trzeba się śpieszyć, żeby nie dającymi certyfikaty jakości, wyposażoprzepadły pieniądze, które mamy otrzy- nymi w specjalistyczny sprzęt, w których
mać na przebudowę z Programu Rozwoju pracują wybitni fachowcy, ale nie mogą
Subregionu.
leczyć ludzi, bo nikt za to nie zapłaci. NFZ
24 października pierwszym punk- pokrywa koszty tak niewielu zabiegów,
tem sesji była informacja o lecznictwie że niektóre usługi stają się niedostępne
w naszym mieście. I dlatego radni gościli: już w połowie roku. Nie napawa optyAnnę Bednarską-Czerwińską, kierownik mizmem również sytuacja w cieszyńZespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej skim szpitalu, którą nakreśliła dyrektor
w Cieszynie, Zbigniewa Eysymontta, Czerwińska. Nowe przepisy dotyczące
dyrektora Śląskiego Centrum Rehabilita- liczby zatrudnionych specjalistów mogą
cji, Dariusza Lubonia, prezesa Przedsię- spowodować, że niektóre oddziały i pobiorstwa Uzdrowiskowego SA, Ryszarda radnie zostaną zamknięte. Dostosowanie
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się do przepisów może narazić ZZOZ na
zbyt duże koszty. Gdyby chcieć niektóre z
nich mimo wszystko utrzymać może być
potrzebna pomoc samorządu. Na to głos
zabrał Przemysław Korcz, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa mówiąc, że
ustroński samorząd wystarczająco wspiera
publiczną służbę zdrowia zapewniając
swoim mieszkańcom opiekę medyczną
w soboty do godz. 12. Bardzo poważnym
wydatkiem z naszego budżetu było również kupienie i przebudowanie budynku
przychodni, wiele lat zaniedbywanego
przez cieszyński ZOZ. P. Korcz dodał,
że lecznictwo nie jest zadaniem własnym
miasta i nie ma żadnych możliwości, żeby
te środki odzyskać.
W drugiej części sesji radni podjęli
uchwały. Wszystkie uchwały były pozytywnie zaopiniowane przez odpowiednie komisje, o czym informowali ich
przewodniczący. Głosowano zgodnie
z rekomendacją komisji. Wszystkie
uchwały przyjęto jednogłośnie, z wyjątkiem dwóch – dotyczącej zamiany
dzierżawy wieczystej na własność baru
Utropek i sprzedaży gruntów firmie Farmacol, przy których wstrzymał się od
głosu radny Tomasz Dyrda.
Na początku uchwalono zmiany
w budżecie, związane między innymi
z inwestycjami proekologicznymi i tymi
współfinansowanymi przez Unię Europejską. Po wprowadzeniu tych zmian
uchwalono zmienioną uchwałę budżetową
na rok 2009. Następnie radni wyrazili
zgodę na zaciągnięcie trzech kredytów
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na kanalizację w Hermanicach i Lipowcu, dopłaty
do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne,
termomodernizację Oddziału Muzeum
Ustrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej”.
Obszernie te zagadnienia wyjaśnione są
w cyklu „Zdaniem burmistrza” na str. 5
GU.
Radni zmienili też uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Ograniczenia
niskiej emisji dla miasta Ustroń”. Teraz
obowiązują nowe warunki i wysokość
dofinansowania. W przypadku wymiany
starego pieca wraz z zakupem instalacji
solarnej można otrzymać 27.000 zł, a nie
jak do tej pory 24.000 zł.
Podczas wrześniowych obrad przyjęto
uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych przy ul. Zdrojowej, ul.
Cieszyńskiej, Sanatoryjnej i Gałczyńskiego. Wszystkie działki sprzedane zostaną
w drodze przetargu nieograniczonego.
Wyrażono również zgodę na sprzedaż
nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego i tutaj chodzi o bar
Utropek. Dokonano zmiany fragmentu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta przy ul. Zdrojowej
i przy ul. Daszyńskiego, wyrażono zgodę
na podwyższenie kapitału zakładowego,
wniesienia majątku i objęcia udziałów
w Kolei Linowej Czantoria. Chodzi tu
o przekazanie Kolei działki na parking.
Radni przyznali Laur Srebrnej Cieszynianki nadleśniczemu Nadleśnictwa Ustroń
Leonowi Mijalowi. Laureata przedstawiamy na str. 2.
Monika Niemiec
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Zdaniem
Burmistrza

O kredytach zaciąganych przez miasto
mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Prace pielęgnacyjne wymagają ekwilibrystycznych umiejętności.

Fot. M. Niemiec

Przycinanie i mielenie
W zeszłym tygodniu dużo hałasu i
zamieszania zrobiła na rynku firma Góralczyk z Pszczyny, która zajęła się przycinaniem drzew w naszym mieście. Prace
pielęgnacyjne prowadzono na ponad
dwudziestu drzewach w okolicach ratusza. Dwie topole trzeba było wyciąć. Inne
są w dobrym stanie, zostały tylko nieco
przycięte. W sumie w całym Ustroniu
zabiegi upiększające przeprowadzone

będą na około dwustu drzewach. Prace
na wysokościach zawsze robią wrażenie, więc przechodnie często zadzierali
w górę głowy. Gałęzie gęsto spadały na
ziemię, ale nie leżały na niej długo, bo
szybko trafiały do specjalnej maszyny.
W niej były mielone na miazgę i krótko
po zakończeniu przycinki, po działalności
pielęgniarzy drzew nie było już śladu.
                                                        (mn)

X jubileuszowa Ustrońska
Jesień Muzyczna
17. X. – 13. XI 2009r.

17 października (sobota)
			
			
			
			

- godz. 18.00, sala widowiskowa
Koncert Młodych Talentów z udziałem gości z miast partnerskich Ustronia: Hajdunanas, Budapesztu, Frensztatu,
Karoliny Kidoń z zespołem Puste Biuro, Ustroniaków,
wstęp wolny.

24 października (sobota) - godz.18.00, sala widowiskowa
			
Charytatywny Koncert Fortepianowy Adama Makowicza
			
cena biletu 40 zł.
30 października (piątek) - godz.18.00, sala widowiskowa
			
Muzyka świata – koncert przy świecach. Znane melodie
			
w wykonaniu Art Music Trio na dwie gitary i akordeon
			
wstęp wolny.
6 listopada (piątek)
			
			
			
			

- godz. 18.00, sala widowiskowa
Zaczarowany świat opery, operetki i musicalu - najpiękniejsze arie w wykonaniu zespołu Karlik, czyli 7 - osobowej
grupy artystów Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca
Śląsk, cena biletu 20 zł.

13 listopada (piątek)
			
			

- godz. 18.00, sala widowiskowa
Z tobą chcę oglądać świat– recital Zbigniewa Wodeckiego, cena biletu 30 zł.
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Bardzo ważnym elementem zarządzania
finansami miasta jest możliwość zaciągania kredytów. Na ostatniej sesji radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie przez miasto
czterech kredytów.
Trzy z nich związane są z działalnością
proekologiczną, a pieniądze pochodzą
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest
to kredyt preferencyjny, nisko oprocentowany i w połowie umarzany, jeśli środki
zaoszczędzone w ten sposób, zostaną
przeznaczone na działalność proekologiczną. W ten sposób, w ostatnich kilku
latach, wykonaliśmy wiele kilometrów
sieci sanitarnej. Pierwszy kredyt przeznaczony zostanie na rozpoczęcie budowy
kanalizacji w Lipowcu i Hermanicach na
ulicach Leśnej, Podgórskiej i Sosnowej.
Pieniądze z drugiego przeznaczymy na
program ograniczenia niskiej emisji czyli
na dopłaty dla mieszkańców, którzy wymienią przestarzałe systemy grzewcze w
domach na ekologiczne. Trzeci kredyt
przeznaczony zostanie na termomodernizację budynku Oddziału Muzeum Ustrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej”.
Taka szybka decyzja, żeby jeszcze
w tym roku zaciągnąć kredyty i zaczynać
inwestycje proekologiczne, spowodowana
jest tym, że WFOŚiGW będzie od nowego
roku podlegać władzom wojewódzkim,
a nie Warszawie. Stworzone zostaną nowe
procedury, a my mamy wypróbowane
te poprzednie i dlatego postanowiliśmy
jeszcze z nich skorzystać.
Czwarty kredyt, który jesteśmy zmuszeni zaciągnąć, związany jest z inwestycjami
prowadzonymi przy udziale środków
unijnych. Koniec roku to moment zakończenia części prac i wystawiania faktur
przez wykonawców. Nie mamy z czego
zapłacić, bo pieniądze unijne otrzymamy
dopiero po zakończeniu formalności. Na
wypłatę czekamy od półtora do trzech
miesięcy. Żeby zamknąć rok finansowy
musimy wyłożyć swoje pieniądze i Rada
Miasta zgodziła się na kredyt związany z
modernizacją amfiteatru, remontem przychodni przy ul. Mickiewicza i realizację
parku zdrojowego na Zawodziu.
Miasto Ustroń ma jeszcze spory zapas limitu zadłużenia. Kredyt nie może
przekraczać 15 procent rocznych dochodów, co w naszym przypadku daje około
6 milionów złotych, a suma zadłużeń nie
może być wyższa niż 60 procent dochodu
miasta. Zaciągamy zobowiązania tylko
na preferencyjnych warunkach, często
umarzane. Przy obecnej inflacji, kredyt
z oprocentowaniem 1,5 procent i kosztem
obsługi nie przekraczającym 1 procenta
na 3-4 lata to pieniądze, po które warto
sięgać.
Spisała: (mn)
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popularyzacja od serca

Ucztą duchową nazwała ostatnie spotkanie w Muzeum Ustrońskim jego dyrektor
Lidia Szkaradnik. Wszystko za sprawą obchodzącego 75. urodziny Mariana Żyromskiego. Jego jubileusz różnił się od innych,
choćby tym, że to bohater spotkania zrobił
prezent przybyłym. Wybrał i zaprezentował
wiersze poetów znanych z podręczników
– Jana Twardowskiego, Jana Lechonia,
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
Władysława Broniewskiego, Tadeusza Różewicza, mniej popularnych – Artura Oppmana, Zbigniewa Jasińskiego, Stanisława
Wygodzkiego, Franciszka Jaworskiego,
Witolda Zechentera, laureatów nagrody
Nobla – Wisławy Szymborskiej, Czesława
Miłosza i regionalnych, którzy jednak zasługują na naszą uwagę. Marian Żyromski
im ją poświęca i promuje twórczość Emilii
Michalskiej i Henryka Jasiczka. Recital
poetycki Mariana Żyromskiego miał tytuł
„Niektórzy lubią poezję i książki”. Tych
„niektórych” nie jest jednak tak mało,
biorąc pod uwagę wypełnioną salę Galerii
Muzeum. Po dostawieniu wielu krzeseł,
udało się pomieścić gości spragnionych
kontaktu ze sztuką wysoką.
- Marian Żyromski jest znakomitym oratorem, erudytą, znawcą kultury, przede
wszystkim literatury, poezji i teatru i tę wiedzę podziwiamy już od wielu lat – mówiła
L. Szkaradnik. – Urodził się na Kresach,
ukończył polonistykę na Uniwersytecie
Jagiellońskim, a potem za głosem serca
przybył do Ustronia. Ożenił się z Heleną
Lipowczan i znalazł pracę w Technikum
Mechaniczno-Kuźniczym. Przepracował
tam 18 lat, a potem porwano go na Uniwersytet Śląski, gdzie wykładał 24 lata. Zawsze
umiał łączyć działalność zawodową ze społeczną przy popularyzacji kultury. Bardzo
wcześnie poznano się na możliwościach
pana Żyromskiego. Już w roku 1963, kiedy
miało miejsce otwarcie tysiąclatki, właśnie
on prowadził uroczystość.
Zawodowy, społeczny i prywatny propagator kultury nie mógł nie wspierać
ustrońskiego domu kultury. Pracował

Gratulacje i życzenia od władz miasta.
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i współpracował już z dyrektorem Janem
Krzokiem, a dyrektor Jan Nowak, dzięki
któremu w „Prażakówce” nastały złote
lata, na pewno nazwałby Mariana Żyromskiego ich współtwórcą. Środy Oświatowe,
Czwartki Literackie, wieczory autorskie,
spotkania poetyckie nie odbyłyby się bez
jego wiedzy i zaangażowania.
- O tamtych czasach nie tak wiele mogę
powiedzieć, ale aktywność naszego jubilata w naszym Muzeum w latach 90.
była wyjątkowa – kontynuowała laudację
L. Szkaradnik. – To właśnie u nas pan
Marian popularyzował choćby Gałczyńskiego, Jasiczka, Michalską i były to znakomite wieczory poezji, ale zawsze jeszcze
uzupełniane wystawami. Pan Marian ma
wiele przymiotów, jest kolekcjonerem,
bibliofilem, ma bardzo bogaty księgozbiór,
szczególnie literatury polskiej i zbiór
plakatów.
Z okazji spotkania zorganizowano wystawę. Niewielki fragment zbiorów jubilata umieszczono w czterech gablotach.
Trzeba będzie ich poszukać więcej, jako że
M. Żyromski przekazał Muzeum Ustrońskiemu kalendarium najważniejszych wydarzeń kulturalnych, które miały miejsce
po II wojnie światowej. Plakaty, foldery,
programy, bilety przenoszą nas w czasy,
kiedy w Ustroniu wystawiano najbardziej
znanych artystów, zapraszano wybitnych
pisarzy i poetów, na deskach domu kultury
występowali popularni aktorzy. Jubilat
nie był jednak zapatrzony tylko w wielki
świat. Miał świadomość siły intelektualnej drzemiącej w środowisku Ustronia
i ziemi cieszyńskiej. Popularyzował takie
postaci, jak profesor Jan Szczepański, ale
też Jan Wantuła, Józef Pilch. Pisał o nich
w regionalnych periodykach, jest autorem
opracowania dotyczącego kultury w Monografii Ustronia.
- Czuję się nieco zawstydzona, bo właściwie powinno być tak, że my wszyscy,
w podzięce organizujemy spotkanie panu
Marianowi – żartowała dyrektor Muzeum.
– A co się dzieje? Jubilat nam organizuje

Fot. M. Niemiec

Marian Żyromski.

Fot. M. Niemiec

spotkanie. To postać jedyna nie tylko
w Ustroniu, ale i na świecie, która ma
taki gest i sposób, żeby nas zachwycić
i zauroczyć.
Nie tylko ustroniacy i mieszkańcy Śląska
Cieszyńskiego doceniają Mariana Żyromskiego. Podczas spotkania urodzinowego
naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Danuta
Koenig, przewodniczący Rady Miasta
Ustronia Stanisław Malina i burmistrz
Ireneusz Szarzec udekorowali pierś jubilata
odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.
- Szanowny panie Marianie, szanowni
państwo, pozwolicie, że nie będę powtarzał
zasług pana dla naszego miasta i regionu.
Ale te zasługi są wielki i spotkały się
z uznaniem również najwyższych władz
– mówił I. Szarzec. – Jest to najwyższy
wyraz uznania ministerialnego za szerzenie
i propagowanie kultury nie tylko na skalę
lokalną, ale na skalę ważną dla państwa
i narodu. Życzę panu i sobie, żebyśmy jak
najdłużej mogli korzystać z pana pasji,
słuchać pięknych wierszy i brać udział
w popularyzacji kultury polskiej.
S. Malina odczytał list gratulacyjny od
władz Ustronia, w którym napisano m.in.:
„Wyrażamy podziękowania za ponad czterdziestoletnią działalność na niwie oświaty
i kultury. Spotkania zarówno literackie, jak
i teatralne, a także te popularyzujące zasłużonych ustroniaków, były przygotowywane przez pana ze znawstwem i stanowiły
zawsze duchową ucztę. Dziękujemy za
znaczący wkład w ustrońską kulturę.”
Popularyzacja kultury to brzmi dumnie, ale znaczy tyle, że przez wiele lat
Marian Żyromski dostarczał ustroniakom
wzruszeń, chwil refleksji, zadumy. Że
nie pozwalał zapomnieć o uniesieniach,
jakich dostarcza literatura piękna i poezja.
Że potrafił zaczarować słowem i czuło się
imperatyw sięgnięcia po powieść, tomik
wierszy. „Niektórzy lubią poezję i książki”
– wielu dzięki panu Marianowi.
                                  Monika Niemiec
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doradztwo
dla rolników
Urząd Miasta Wydział Środowiska i Rolnictwa oraz Śląski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego przypomina, że zostało uruchomione kolejne działanie pomocowe w ramach PROW 2007-2013,
w zakresie korzystania z usług doradczych.
Rolniku !
• Jeśli prowadzisz działalność rolniczą w zakresie produkcji
roślinnej lub/i zwierzęcej;

Sklep "CZTERY PORY ROKU"
Ustroń ul. Brody 16
(Pawilon Handlowy na os. Manhatan)
oferuje

markową odzież nową i używaną
w dobrych cenach
- męską, damską i dziecięcą, rajstopy,
biustonosze, torebki, drobną biżuterię,
obrusy, firany, komplety kuchenne
Zapraszamy
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 18.00
w soboty w godz. 9.00 - 12.00

Na fotografii uwidoczniono przeprowadzkę frezarki „Zagłoba”
ze starej narzędziowni do nowego obiektu Kuźni, dokonaną przez
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•

Posiadasz numer identyfikacyjny gospodarstwa nadany przez
ARMiR;
• Otrzymałeś w ubiegłym roku z tytułu płatności bezpośrednich
lub jednolitych płatności obszarowych;
• Nie ubiegasz się o rentę strukturalną lub jej nie pobierasz;
Możesz stać się beneficjentem tego programu!!!
Dzięki skorzystaniu z tego rodzaju wsparcia uzyskasz pomoc
i doradztwo w zakresie:
• Kompleksowej oceny gospodarstwa rolnego w ramach spełnienia
wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliane);
• Opracowanie planu dostawczego do spełnienia powyższych
wymogów w razie takiej konieczności;
• Szczegółowych warunków wynikających z zasad identyfikacji
i rejestracji zwierząt oraz zasad ich dobrostanu;
• Ochrony środowiska;
• Zdrowia publicznego ludzi i zdrowotności roślin;
• Bezpieczeństwa i higieny pracy.
Mimo, że usługi doradcze w tym zakresie są płatne, rolnik
może otrzymać 80% zwrotu kosztów poniesionych z tytułu
otrzymanych porad.
Spełnienie wymagań objętych pomocą doradczą jest konieczne,
aby otrzymać kolejne wsparcie finansowe z funduszy unijnych
oraz uniknąć przykrości i kar finansowych kontroli gospodarstwa
przez ARiMR.
Jedyne co należy zrobić to zgłosić się do gminnego Doradcy
Ośrodka Doradztwa Rolniczego i zawrzeć stosowną umowę na
świadczenie usług doradczych.
Doradca ODR dyżuruje w każdy piątek w Urzędzie Miejskim
w Ustroniu, pokój nr 25 w godz. 8.00-10.00, w pozostałe dni
kontakt telefoniczny 515275916.
pracowników Wydziału Remontu w 1968 r. Stoją (od lewej):
Alojzy Steller – zastępuje majstra, Henryk Goszyk – kierowca
dźwigu, Jan Kędzior – obsługujący smarownice, NN, Karol Śliwka – ślusarz, Stanisław Grudzień – brygadzista, Michał Cieślar
– specjalista od przeprowadzek maszyn. Fotografię udostępniła
żona Stanisława Grudnia, a opisał Jan Jakubiec z pomocą innych
pracowników zakładu.
Korzystając z okazji Muzeum Ustrońskie zaprasza wszystkich
emerytów Kuźni na tradycyjne spotkanie w pierwszy poniedziałek miesiąca, 5 października o godz. 10.
Lidia Szkaradnik
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Otwarci, szczerzy, radośni.

Fot. Z. Niemiec

Góry i lasy niezwykłe

Niewielka wioska (700 ludzi, 200 dymów), typowa ulicówka wciśnięta w głęboki wąwóz gór Matra na pólnocy Węgier.
Poczta, kościół, gminny urząd, przedszkole.
Szkoły już nie ma, zbyt mało młodych
ludzi. Gospody też nie ma. Niby nic ciekawego... ale trzeba tam być, aby poznać
walory tego miejsca. Dzięki Krzyśkowi
Duckiemu, budapeszteńskiemu Brzimowi
i jego węgierskiej żonie Agnes (płynnie
mówi po polsku), którzy mają w Szuhej
swoją letnią posiadłość, doszło w czerwcu
do wizyty delegacji węgierskiej w Ustroniu. We wrześniu był czas rewizyty. 300 km
stąd, niedaleko, bliżej niż do Waszawy.
Powitał nas transparent z polskim napisem „Witamy gości”, a potem było już tylko

lepiej. Trafiliśmy na trzydniowy odpust
z mnóstwem imprez towarzyszących. Był
ciekawie zorganizowany plenerowy konkurs kulinarny, uczestniczyło kilkanaście
zespołów rodzinnych. Gmina przekazała
każdej drużynie 5000 forintów (ok. 80
zł) na zakup surowców. Emocje były, bo
zwycięzca tej kulinarnej zabawy, pojedzie
w przyszłym roku do Ustronia na „Baraninę”. Gotowano na oczach kibiców, w trójnożnych kociołkach opalanych drewnem,
ale i w wymyślnych kuchniach polowych
z rusztem, paleniskiem, kominem. Efekt
końcowy? Palce lizać! Chodziło się od stanowiska do stanowiska i degustowało, ma
się rozumieć, nieodpłatnie. Chciałoby się
nam, ustroniakom, wejść w taki układ? Go-

Zachwycające widoki na Nizinę Węgierską.

Fot. Z. Niemiec
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tować bezinteresownie dla współmieszkańców? Były występy zespołów ludowych,
przedszkolaków, instrumentalistów, dwie
wystawy ciekawego malarstwa, wystawa trofeów myśliwskich z imponującymi
dwunastakami, prezentacja snycerstwa i interesująca wystawa fotografii. To wszystko
potrafi zorganizować wieś, której wszyscy
mieszkańcy zmieściliby się w sanatorium
„Równica”. Były spotkania z władzami
gminy i z mieszkańcami. Są bardzo otwarci, szczerzy, radośni, a przecież z tym
ich niepodobnym do niczego, niepojętym
językiem, bliżej im do zimnych Finów
i chłodnych Norwegów. Nam bliżej językowo, kulturowo do Czechów i Słowaków,
a jednak trudno znaleźć wspólnych bohaterów. Z Węgrami mamy i Stefana Batorego, wcześniej Władysława Warneńczyka
i dwóch Jagiellonów, będących królami
węgierskimi, Józefa Bema i krew oddawaną
w październiku 56 dla Budapesztu (świetny
plakat Franciszka Starowieyskiego) a także
Tokaj Samorodni czyli węgrzyn, jest i klobasa i kaposzta i odostolorz.
Goszczono nas niezwykle serdecznie.
Zwiedziliśmy prywatną gorzelnię, gdzie
powstaje kilka gatunków palinki, był półgodzinny pokaz ogni sztucznych i długie,
wieczorne węgiersko-polskie rozmowy
(chwała tłumaczom). W pierwszy wieczór
zauważyłem leżącą na stole portmonetkę.
Pytam: Czy jej ktoś nie weźmie? Może
schować? Jak by mógł ktoś zabrać, skoro
nie jego - padła odpowiedź. Przypomniał
mi się Ustroń mojego dzieciństwa, kiedy
babcia idąc do sklepu, nigdy nie zamykała
mieszkania, a gdy jechała na tydzień do
córki na Zaolzie, to mieszkanie zamykała
a klucz zostawiała... w drzwiach. W Szuhej
tak jeszcze żyją.
Spotkaliśmy uśmiechniętych ludzi, którzy mają swoje pasje. Jeden z nich nie
ma hektarów, nie uprawia pola, ale ma
konia stojącego w eleganckim, zadbanym, drewnianym boksie. Jego młodsza
córka już jeździ na oklep. Inny zbudował
w swoim ogródku kombinat wypoczynkowy z kominkiem, rusztem, grilem, wędzarnią i piecem chlebowym.
Góry Matra robią wrażenie. Jeżeli starego
ustroniaka zachwycają góry i lasy, to muszą
być to góry i lasy niezwykłe. Zorganizowano nam wycieczkę do stadniny koni położonej niedaleko najwyższego szczytu Węgier
– Kekes. Była przejażdżka bryczkami,
pokazy sztuki jeździeckiej, pieczone mięsa
z pieca chlebowego,... i były zachwycające
widoki na Nizinę Węgierską, gdzie po
horyzont, kilkadziesiąt kilometrów, widać
czystą, żywą przyrodę. Mają też Suszanie
swoje problemy. Jelenie i muflony włażą do
ogródka i niszczą drzewka, dziki potrafią
zryć kawał działki, żbiki płoszą domowe
koty. Nas w Hermanicach tylko bażant
odwiedza. I dwie kuropatwy. Kudy im do
muflona i jelenia - dwunastaka.
Poszliśmy tropem Stasiuka, trafiliśmy na
Szuhą – piękną wieś, pięknych duchowo
ludzi, piękną, dziewiczą przyrodę. Mała,
wielka wieś, jak mawia Krzysiek Ducki.
W czasie pożegnania, po trzech dniach
pobytu, zauważyłem portmonetkę na stole.
Czekała na właściciela...
Zbigniew Niemiec
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gólne konkurencje – chodzenie na szczudłach, kręcenie hoola hop, skakanie na
skakance, rzucanie piłeczką do celu, rzucanie beretem, rowerowy tor przeszkód. Najpierw piekli, a potem sprzedawali pyszne
domowe ciasta, wśród których przeważały
letnie przysmaki z owocami. A jeśli ktoś
miał ochotę na coś konkretniejszego, oferowano karczek lub kiełbaskę z grilla. Do
tego kawa, herbata, zimne napoje. I jeszcze
loteria fantowa. Za los kosztujący 6 złotych, można było dostać zabawki, przybory
szkolne, narzędzia, sprzęt gospodarstwa
domowego.
Ideą Pikniku jest integracja rodzin, promowanie spędzania czasu na świeżym
powietrzu, w ruchu, bawiąc się bez alkoholu. Kto w ciepłe, słoneczne popołudnie
był na stadionie, przekonał się, że zabawa
była przednia. Żeby to wszystko się udało
potrzebny był wysiłek członków Stowarzyszeń, ale też wolontariuszy i pomoc sponsorów. Organizatorzy dziękują Urzędowi
Miasta, Leszkowi Tomicy, Tomaszowi Brachaczkowi i Kapeli Góralskiej "Torka".
                                   Monika Niemiec
Bawiły się również organizatorki.

Fot. M. Niemiec

piknik z nagrodami

Biała kartka była najcenniejszym rekwizytem podczas Rodzinnego Pikniku,
który odbył się w niedzielę na stadionie
Kuźni Ustroń. Na tej kartce uczestnicy
imprezy, ci mali i ci duzi, zbierali wpisy
za udział w kolejnych konkurencjach. Było
ich dwanaście, a oceniający profesorowie
bardzo wyrozumiali. Wystarczyło wystartować, żeby zdobyć zaliczenie. A komplet
zaliczeń uprawniał do wzięcia udziału
w losowaniu roweru. W zaplombowanym
pudełku znalazły się losy, a szczęśliwy należał do Dawida Sikory. Pierwszą nagrodę
wśród dzieci otrzymała Izabela Ciemała,
drugą Angela Dominik, trzecią Jan Dyrda.
Nagrodami były gry edukacyjne. Pierwsze
miejsce wśród rodzin zajęła rodzina Ry-

chlik, która opuszczała stadion z odkurzaczem. Żelazko za drugie miejsce wręczono
rodzinie Steców. Opiekacz do grzanek był
trofeum za miejsce trzecie i przypadł rodzinie Dziadków. Czwarte miejsce zostało
nagrodzone karnetami do solarium. Opalać
będzie się rodzina Czarnotów.
Zwycięzców uhonorowali Iwona Werpachowska, prezes Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” oraz Marek Cieślar, prezes Stowarzyszenia Trzeźwości „Rodzina”. Te organizacje pozarządowe są
pomysłodawcami i twórcami Pikniku.
W przygotowanie imprezy włączyli się
członkowie Stowarzyszeń i oni również
prowadzili zabawę. Obsługiwali poszczeGłówną nagrodą był rower. Wygrał go Dawid
Sikora.
Fot. M. Niemiec

Jedna z trudniejszych konkurencji - rowerowy tor przeszkód.

1 października 2009 r.

Fot. M. Niemiec
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Gratulacje od burmistrza I. Szarca.

Fot. M. Niemiec

nie tylko zabawa
Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady
Ustronia III kadencji wygłoszone 24 września
na sesji Rady Miasta
Młodzieżowa Rada Ustronia III kadencji
rozpoczęła swoją działalność w grudniu
2006 roku. Spośród wielu kandydatów
ustrońska młodzież wyłoniła 17 reprezentantów przed władzami naszego miasta.
Ustępująca Młodzieżowa Rada działała
w składzie: Jacek Nieurzyła, Anna Kozub,
Aleksandra Stefka, Natalie Magnuszewska, Ewelina Kawulok, Justyna Warmuzińska, Natalia Pilch, Estera Herman, Patrycja
Gawlas, Paweł Waszek, Daria Jaworska,
Katarzyna Papaj, Przemysław Pytel oraz
Agnieszka Kozieł.
W skład prezydium rady wchodzi trzech
wiceprzewodniczących: Agnieszka Krzok,
Jacek Nieurzyła i Paweł Waszek oraz przewodnicząca – Agnieszka Kozieł.
Podczas pierwszych sesji – na początku
2007 roku staraliśmy się ustalić priorytety
naszych działań, które miały być odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi.
Chcieliśmy mieć więcej, między innymi,
imprez młodzieżowych takich jak koncerty, dyskoteki, chcieliśmy przyczynić się
do otwarcia lodowiska w naszym mieście,
utworzenia klubu kulturalnego, zorganizowania młodzieżowej ligi piłki nożnej
zarówno dla dziewczyn jak i chłopców.
Podejmowane przez nas działania miały
zintegrować młodzież, przełamać bariery
środowiskowe, rozwijać talenty, organizować czas wolny, czy przeciwdziałać
bierności.
Teraz w skrócie przedstawię wszystkie
działania Młodzieżowej Rady.
Pierwszą naszą inicjatywą do kwietnia
2007 roku było napisanie i złożenie projektu „Rezonans – propozycja współpracy
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dla wszystkich” do Programu Młodzież
w Działaniu. Dzięki przyznanym nam
pieniądzom zorganizowaliśmy warsztaty
teatralne, plener malarski, imprezę Halloween, sprzątanie ustrońskich cmentarzy
oraz wydanie „Jednodniówki”.
Kolejnym działaniem, które zostało
przyjęte z ogromnym entuzjazmem przez
odbiorców i młodych, utalentowanych
artystów, było zorganizowanie festiwalu
twórczości młodzieży „No Name”.
Z założenia impreza ta ma na celu promowanie młodzieżowych zespołów muzycznych z Ustronia i okolic.
1. edycja festiwalu miała miejsce
w czerwcu 2007 roku w amfiteatrze, gdzie
zaprezentowało się 8 zespołów bardzo
zróżnicowanych gatunkowo – począwszy
od poezji śpiewanej, poprzez różne odmiany muzyki rockowej, kończąc na ciężkim,
metalowym graniu.
Kolejna edycja odbyła się 23 czerwca
ubiegłego roku na rynku. Cieszyła się
ogromną popularnością ze względu na
występ znanego i lubianego zespołu Akurat. Oprócz niego wystąpiło 5 zespołów,
reprezentujących nurty muzyczne.
3. już edycja miała miejsce 27 czerwca
w amfiteatrze, została zorganizowana na
wzór dwóch poprzednich, odbyła się pomimo nie najlepszej pogody, ale myślę że
była dość udana.
Cieszymy się i jesteśmy bardzo dumni
z tego, że od zeszłego roku nasz festiwal
figuruje w kalendarzu ustrońskich imprez
kulturalnych oraz został objęty honorowym
patronatem przez Burmistrza Miasta.
Kolejnym ważnym wydarzeniem w okre-

sie 2,5 – letniej działalności Młodzieżowej
Rady było przystąpienie do Ogólnopolskiej
Federacji Młodzieżowych Samorządów
Lokalnych – niedochodowego stowarzyszenia gmin i powiatów, w których funkcjonują młodzieżowe samorządy lokalne.
Federacja wspiera ich działalność poprzez
dążenie do zapewnienia odpowiednich
warunków takich jak wiedza, umiejętności
oraz partnerskie relacje z dorosłymi, co
jest formą umacniania podstaw demokratycznych przemian, zapoczątkowanych
w 1990 roku w dziedzinie samorządu
terytorialnego.
Gminy i powiaty przystępujące do Federacji upoważniają „młodzieżowych radnych” do wybrania swojego reprezentanta.
Tym sposobem w organizacji typowej dla
osób dorosłych, pracuje tylko młodzież,
co wyróżnia Federację na tle podobnych
stowarzyszeń.
Nasza Młodzieżowa Rada miała swojego
reprezentanta – była nim Agnieszka Krzok,
która do tej pory uczestniczyła w dwóch
Zgromadzeniach Ogólnych, będących
najwyższą władzą Federacji, podejmującą
decyzje o strategicznych dla organizacji
sprawach – decydującą, między innymi,
o kierunkach rozwoju programowego,
budżecie stowarzyszenia, wyborze władzy
czy dokonywaniu zmian w statucie.
Innym podjętym przez nas działaniem
zmierzającym do integracji młodzieży z
ustrońskich szkół było zorganizowanie
dwóch zabaw dyskotekowych w Miejskim
Domu Kultury. Były to jedne z nielicznych
okazji, podczas których w jednym miejscu
spotkała się młodzież z Gimnazjum nr 1 i
Gimnazjum nr 2. Pomysł zorganizowania
tego typu imprezy bardzo spodobał się
uczniom, co przejawiło się dużą liczbą
uczestników.
W ubiegłym roku z okazji Halloween po
raz kolejny, dzięki uprzejmości państwa
Dembińskich – właścicieli restauracji
„Wrzos” – została zorganizowana terenowa gra fabularna, w której także brało
udział wiele osób, nie tylko z Ustronia, ale
również z okolic. Imprezę tą poprzedził
pokaz ogni, czyli tak zwane „fireshow”
na rynku.
W dniach 22-24 maja gościliśmy
w Ustroniu grupy młodzieży z miast partnerskich. Tematem naszego spotkania była
„Wielokulturowość młodzieży europejskiej”. Każda grupa przygotowała na ten
temat ciekawe prezentacje, które przedstawiła podczas sobotniej sesji w urzędzie
miasta. Oprócz tej oficjalnej części spotkania spędziliśmy czas na wycieczkach
integracyjnych na Równicę, Czantorię
i do Cieszyna.
1 czerwca jako nieformalna grupa młodzieży złożyliśmy kolejny projekt do Programu „Młodzież”, akcji „Młodzież w
Świecie”. Poprzedni projekt miał wymiar
lokalny, a działania, które zorganizowaliśmy w jego ramach, bardzo spodobały się
ustrońskiej młodzieży. Tym razem chcemy
spróbować czegoś nowego, przekroczyć
granice, zarówno społeczne, kulturowe jak
i państwowe. Zaprosiliśmy do współpracy
grupę młodzieży z Rosji, która chętnie
przyjęła naszą propozycję. Niestety projekt
został odrzucony.
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Na pikniku u Brzezinów.

piknik dla seniorów

11 września mieszkańcy Ustrońskiego Domu Spokojnej Starości wyjechali
w ramach tzw. pikniku rodzinnego do
Cisownicy, gdzie gościli w Gospodzie
u Państwa Brzezinów. Tym razem spotkanie to wiązało się także z obchodami
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych
przypadającego na 1 października. Ideą
spotkania, jak mówi jego nazwa, jest
wspólne spotkanie mieszkańców MDSS
i ich rodzin. Na pikniku pojawiły się też
delegacje z zaprzyjaźnionych domów
o podobnym profilu z Bytomia, Cieszyna
i Dzięgielowa.

Impreza mimo zmiennej aury odbyła
się na wolnym powietrzu. Towarzyszyła
jej wystawa prac mieszkańców Domu
w Ustroniu, wykonanych w ramach terapii zajęciowej. Spotkanie rozpoczęła
uroczystym otwarciem i przywitaniem
Ilona Niedoba, dyrektor Domu w Ustroniu. Podano kawę i ciastko a terapeuta
Jerzy Rzechanek przeprowadził kilka
konkursów rozluźniających atmosferę,
a wśród nich: sprawdzanie „na wyczucie”
ile waży przygotowany w tym celu kamień (w rzeczywistości ważył 4,17 kg),
określenie według smaku co składa się

Przedstawiciele Młodzieżowej Rady
kilka razy brali udział w zebraniach komisji Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i
Turystyki oraz sesji Rady Miasta. Podczas
uczestnictwa w posiedzeniach komisji
przedstawialiśmy swoje pomysły, plany
działania i słuchaliśmy opinii oraz cennych rad.
Kiedy rozpoczynaliśmy kadencję wylewaliśmy z siebie żale, że w Ustroniu jest za
mało koncertów młodzieżowych, nie ma
dyskotek, a w kinie puszczają stare filmy.
Że nie mamy nawet miejsca, gdzie moglibyśmy się spotkać, a lodowiska chyba w
ogóle się nie doczekamy, w piłkę nożna
grają tylko chłopcy - dlaczego nie moglibyśmy stworzyć klubu dla wszystkich?
Jak każda rada, mieliśmy sporo trudności i przeszkód.
Jesteśmy uczniami kilku szkół, nie tylko
ustrońskich, naszym problemem było takze ustalenie terminu i godziny sesji. Choć
spotkania odbywały się popołudniami,
frekwencja i tak była dosyć słaba, dlatego
w większości przedsięwzięć brały udział
te same osoby.
Na początku kadencji ciężko było nam
wyobrazić sobie realizację jakichkolwiek
pomysłów bez środków finansowych.
Jednak wyszliśmy naprzeciw tej pozornej
przeszkodzie i napisaliśmy projekt do
Programu „Młodzież w Działaniu”. Podczas kilku miesięcy mieliśmy możliwość
zrealizowania kilku ciekawych pomysłów,

a przyjęcie z entuzjazmem tego typu działań przez naszych kolegów, stało się siłą
napędową do napisania kolejnego, równie
ciekawego projektu.
Podczas organizacji festiwali pomogli
nam sponsorzy, jednak w Ustroniu jest
ich jak na lekarstwo. Dopiero w zeszłym
roku złożyliśmy wniosek do Rady Miasta
o przyznanie nam środków finansowych
potrzebnych do realizacji naszych pomysłów.
Korzystając z okazji chciałbym podziękować p. burmistrzowi Iraneuszu
Sarcowi, p. Marzenie Szczotce i p. Stanisławowi Malinie oraz całej Radzie
Miasta Ustroń, pani Danucie Koening, p.
Zdzisławowi Brachaczkowi, p. Magdzie
Kołoczek, oraz wszystkim pracownikom
Urzędu miasta i wszystkim osobom zaangażowanym w naszą działalność. Pozwolę
sobie wymienić jeszcze panią Iwonę Werpachowską oraz panią radną Bogusławę
Rożnowicz, które uczestniczą w naszych
sesjach, motywują do kolejnych działań,
radzą nam podczas przedsięwzięć oraz
są pośrednikami pomiędzy Radą Miasta
i urzędem.
Jeśli choć kilka osób dostrzegło dzięki
naszym działaniom, że ustrońską młodzież
interesuje nie tylko i wyłącznie zabawa, ale
szukamy też innych, bardziej pożytecznych sposobów na spożytkowanie naszej
energii, to możemy być z siebie zadowoleni.
Jacek Nieurzyła
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na substancję określoną żartobliwie jako
„eliksir młodości”, przetłumaczenie na
język literacki podane słówka gwarowe,
konkurs spostrzegawczości i szybkości
dla opiekunów.
Konkursy doskonale rozbawiły i rozluźniły atmosferę pikniku. Następnie uczestnicy zwiedzili Izbę Regionalna urządzoną
przez państwa Brzezinów w starej chałupie po przodkach. Dom ten składał się
z kuchni, pokoju i składziku. Pomieszczenia wyposażone były w starodawne meble
i sprzęty a całość urządzona była według
gustu naszych rodziców czy dziadków.
O dziwo znajdował się tu też… wózek inwalidzki: drewniany, ale solidny.
W składziku zaś znajdowały się używane
dawniej różne sprzęty i narzędzia.
Następnie miał miejsce poczęstunek
składający się z przypieczonego chleba, do
którego zostało podane masło czosnkowe
i skwarki.
Główną atrakcją pikniku był występ
zespołu regionalnego „Cisownickie Beskuryje”. Zespół wykonał znane i lubiane
pieśni z naszego regionu. Przy bardziej
znanych „śpiewkach” przyłączyli się także uczestnicy pikniku. Jedna z członkiń
zespołu recytowała także humorystyczny,
rymowany monolog. Śmiechu było co
niemiara.
„Cisownickie Beskuryje” oraz wszyscy
uczestnicy pikniku jako danie obiadowe
zjedli pyszne regionalne placki z „wyrzoskami”. W jakiś czas po posiłku goście
zaczęli się rozjeżdżać a zadowoleni mieszkańcy Domu w Ustroniu zostali odwiezieni
do siebie. Do zobaczenia na pikniku za
rok!
(jot-ef)

nowi młodzi
radni
17 września odbyły się wybory do
Młodzieżowej Rady Miasta Ustronia.
Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej była Klaudia Banaś, uczennica
Gimnazjum nr 2. Wybory odbyły się
w czterech okręgach wyborczych: w Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjum
nr 1 dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, która uczy się poza Ustroniem.
Żeby móc kandydować na młodego radnego, należało złożyć pisemną zgodę i listę
z poparciem 15 osób. W wyniku wyborów
do Młodzieżowej Rady Ustronia weszli:
Bartłomiej Luber, Mateusz Banasiak,
Sylwester Glajc, Katarzyna Burcek, Michał Mostowik, Jacek Nieurzyła, Barbara
Szlauer, Adam Burczak, Katarzyna Bujok, Natalia Pilch, Justyna Warmuzińska,
Adam Donczew, Sławomir Kuś, Natalie
Magnuszewska, Sebastian Warzecha, Robert Wójcik, Klaudia Kamieniarz, Marek
Czyż, Grzegorz Krupa, Łukasz Kubicius,
Krzysztof Zogata. Opiekunkami Młodzieżowej Rady Miasta są radna Bogusława
Rożnowicz i dyrektor G-2 Iwona Werpachowska.
(mn)
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Podjazd pod Skalicę.

Fot. W. Suchta

rekord trasy

Wicemistrz świata sprzed trzech lat Dariusz Batek ustanowił wynikiem
16 minut i 6 sekund rekord trasy w podjeździe na Równicę. Najstarszy
uczestnik imprezy Franciszwek Pasterny z Ustronia na pokonanie dystansu potrzebował 44 minut i 12 sekund. W tym roku pogoda dopisała
na tyle, że wokół trasy pojawili się, co prawda nieliczni, kibice. Kolarze
do pokonania mieli 5,6 kilometra przy przewyższeniu 430 metrów. Do
16% dochodziło nachylenie najbardziej stromych odcinków. Rześkie
powietrze przy świecącym słońcu sprzyjało kolarzom. Po raz pierwszy
tez Mistrzostwa Ustronia w MTB miały charakter międzynarodowy, za
sprawą Jana Bajera z Orłowej, który zajął 24 miejsce.
W sobotę 26 września rozegrano IV
Otwarte Mistrzostwa Ustronia w MTB.
Na starcie stanęło 123 zawodniczek
i zawodników podzielonych na pięć kategorii wiekowych kobiet i sześć kategorii
wiekowych mężczyzn. Startowano tak jak
w poprzednich trzech edycjach z mostu na
Skalicy do mety na Równicy w okolicach
budki parkingowego. W tym roku dzięki zainstalowaniu zawodnikom chipów
można było zawody znacznie przyspieszyć, gdyż startowano grupami, a nie jak
w latach ubiegłych pojedynczo. Było też
bardziej widowiskowo. Stawka startujących szybko się jednak rwała i różnice
już po pierwszym, stromym podjeździe,
sięgały kilkudziesięciu sekund. Rozpoczęły kobiety startujące wszystkie razem, a potem na trasę ruszały kategorie
wiekowe mężczyzn od najmłodszych do
najstarszych.
- Po ubiegłorocznych doświadczeniach
staraliśmy się jak najlepiej zabezpieczyć
trasę. Była policja drogowa z Cieszyna, nasza policja ustrońska, straż miejska, straż
graniczna, straż pożarna, a do tego w specjalnych kamizelkach z plakietkami, dziewięciu woluntariuszy – mówi organizator
zawodów Andrzej Nowiński. – Wszystko
odbyło się zgodnie z harmonogramem,
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a nawet harmonogram wyprzedziliśmy
dzięki chipom. Pełne zamknięcie drogi
trwało tylko godzinę i dwadzieścia minut.
Startowali zawodnicy o bardzo różnym
stopniu wytrenowania. Od całkowitych

Jechano na czas, ale w grupach.

amatorów po zawodowców. Niewątpliwie
najbardziej znanym, szczególnie dla starszych kibiców, był Zbigniew Krzeszowiec,
wielokrotny reprezentant kraju, uczestnik
Wyścigu Pokoju, mistrzostw świata. Na
mecie powiedział:
- Ustroń zaczyna mi się podobać i szkoda,
że bliżej nie mieszkam. Tu jest ostatnio tak
dużo imprez, że nic, tylko przyjeżdżać.
Dziś osiągnąłem niezły czas, ale porównując go z zeszłorocznym, jest gorszy. Może
dlatego, że przed rokiem startowaliśmy
indywidualnie, a wtedy zawodnik nie wie,
jak jadą rywale. Dzisiaj, przy wspólnym
starcie, gdy już odjechałem rywalom,
poluzowałem, bo wiedziałem, że wszyscy
są za mną. Może dlatego mój czas w tym
roku jest o minutę gorszy, a może to efekt
tego, że jestem o rok starszy.
Z. Krzeszowiec, rocznik 1943, uzyskał
czas 21,09. Reprezentujący MTB Silesia Rybnik zwycięzca D. Batek ustanowił
rekord trasy. Wśród kobiet tryumfowała
Katarzyna Szczurek reprezentująca KKCIM
Smok Kraków. Uzyskała czas 21,39. Na
mecie podzieliła się z nami wrażeniami:
- Dobra organizacja, sympatyczna atmosfera. Po raz pierwszy jechałam na te górę,
dlatego przyjechaliśmy rano i zapoznaliśmy
się z trasa z samochodu, żeby widzieć gdzie
zaatakować, bo zawody miały jednak formułę startu wspólnego. Wiedziałam więc gdzie
można zaatakować, a gdzie trzeba odpuścić.
To mój trzydziesty start w tym roku.
Zwycięzca od razu po wyścigu pojechał
do Wałbrzycha na Mistrzostwa Polski.
A. Nowiński twierdzi, że te mistrzostwa
sprawiły, że nie wszyscy najlepsi zawitali
w tym roku do Ustronia.
Drugi na mecie, ze stratą 38 sekund,
zameldował się Tomasz Cieślar z Wisły
reprezentujący tamtejszy klub o swojsko
brzmiącej nazwie Cycling Sixty Seven
Racing Team.
- Pochodzę z Wisły, więc trasę znam jak
własną kieszeń – mówił po wyścigu T.
Cieślar. - To jedna z moich ulubionych
tras obok Białego Krzyża i Kubalonki.
Myślę, że średnio dwa razy tygodniowo
wyjeżdżam na Równicę. Startuję w grupie,
która powstała w tym roku i dopiero się

Fot. K. Marciniuk
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rozkręcamy. Mam nadzieję, że przyszły sezon będzie bardziej obfity w dobre wyniki.
Dzisiaj z Darkiem Batko nie było szans.
Jest poza zasięgiem i zapewne jechał sobie
delikatnie.
Wystartowali ustroniacy i ustroniaczki w
tym roku bardzo licznie. Reprezentowało
Ustroń 2 panie i 23 panów. Mieszkańcy
naszego miasta zajęli miejsca w klasyfikacji generalnej: kobiety: 4. Magdalena
Stolarczyk-Pawłowska (27,14), 5. Ewa
Nowińska (27,29), mężczyźni: 30. Andrzej Pilch (21,30), 32. Roman Gaszyk
(21,48), 33. Zenon Foniok (21,50), 46.
Krzysztof Grudzień (23,12), 49. Dominik
Szmek (23,22), 54. Sławomir Jurzykowski (23,34), 57. Bartłomiej Pilch (23,49),
58. Jerzy Klimczak (23,49), 59. Andrzej
Nowiński (23,49), 62. Stanisław Dudka
(24,08), 63. Arkadiusz Adamiec (24,16),
70. Roman Makarewicz (24,44), 73. Adam
Lorens (25,32), 78. Kasper Tochowicz
(25,58), 84. Jacek Hyrnik (27,35), 90.
Radosław Pawłowski (28,44), 91. Zbigniew Drózd (28,45), 97, Jerzy Marcol
(30,14), 99. Andrzej Mędrek (30,29), 100.
Jan Pawłowski (31,14), 103. Korneliusz
Kapołka (34,42), 105, Krzysztof Moćko
(35,13), 106 Paweł Halama (35,18), 111.
Franciszek Pasterny (44,12).
Uroczystość zakończenia odbyła się na
rynku. Na wstępie przewodniczący Rady
Miasta Stanisław Malina mówił:
- Równica zawsze budzi respekt dla tych,
którzy próbują się z nią zmierzyć. Dlatego rezultaty we wszystkich kategoriach
wiekowych budzą nie tylko podziw, ale i
szacunek. Chcę serdecznie podziękować
Andrzejowi Nowińskiemu, bo to on jest
duszą tego przedsięwzięcia.
S. Malina i A. Nowiński wręczali najlepszym puchary, dyplomy i nagrody.
Uhonorowano też najlepszego ustroniaka,
najlepszą ustroniankę, najstarszego i najmłodszego uczestnika imprezy. Zawody to
nie tylko wysiłek organizacyjny, ale przede
wszystkim nakłady finansowe, przede
wszystkim na nagrody.
- To nie jest tania impreza – mówi
A. Nowiński. – Wynajęcie pomiaru czasu
to koszt trzech tysięcy złotych. Do tego
trzeba doliczyć promocję, czyli plakaty,
zabezpieczenie medyczne. Zdecydowanie
największym składnikiem kosztów są
nagrody. W tym roku udało się pozyskać
poważnych sponsorów. Pierwsze nagrody
ufundowała cieszyńska Lakma, w kategorii open ufundowała firma Dobre Sklepy
Rowerowe, natomiast my ponieśliśmy
koszt nagród za drugie i trzecie miejsca
oraz jednej nagrody specjalnej. Miasto
z MOSiR w Cieszynie ufundowało puchary. Oprócz tego imprezę sponsorowały firmy Gregorio, ServiceBud, Perod,
ArtChem. Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego ufundował nagrody na loterie
za kwotę ponad 8.000 zł, w tym rower.
Zwycięzcy otrzymywali nagrody o wartości około 500 zł, co w stosunku do innych
tego typu imprez jest bardzo dużo. Bardzo
dobrze wyszło zakończenie na rynku.
Organizatorem było Stowarzyszenie
Promocji i Rozwoju Ustronia.
                                   Wojsław Suchta
1 października 2009 r.

S. Malina wręcza puchar Z. Krzeszowcowi.

pauzowali

W ostatniej kolejce ligi okręgowej zespół Kuźni Ustroń pauzował. Miejmy
nadzieję, że nasi zawodnicy wykorzystają
wolny czas na regenarcję sił, a trener na
obmyślenie planu, jak przerwać serię porażek. Na sześć meczy, Kuźnia pięć razy
przegrała. Jedynie w spotkaniu pierwszej
kolejki udało się zdobyć 3 punkty po
zwycięstwie nad LKS Bestwina 2:1. GKS
Morcinek pokonał naszych 1:0, następnie
udało się zremisować z Cukrownikiem
Chybie i Spójnią Landek, w obydwóch
meczach było 1:1 oraz bezbramkowo
z Podbeskidziem II, a później nadeszła
czarna seria. Koszarawa Żywiec pokonała Kuźnię 3:2, Błyskawica Drogomyśl
5:1, Świt Cięcina 4:0, Radziechowy 3:1.
Drużyna z Ustronia rozegrała 9 meczy,
w których zdobyła 6 punktów. Nasi zawodnicy strzelili 8 bramek, bramkarz wyciągał
piłkę z siatki aż 19 razy.
(mn)

porażka
Nierodzim Strażak Dębowiec 1:2 (0:2)

W pierwszej połowie meczu jedynie
goście stworzyli kilka podbramkowych
sytuacji i dwie z nich wykorzystali. Druga
połowa miała podobny przebieg, choć
na 10 minut przed końcowym gwizdkiem Nierodzim wziął się do pracy.
Zaowocowało to bramką, którą strzelił
Wojciech Kawulok, po dośrodkowaniu
z rzutu wolnego. Było jednak za późno
na odrobienie strat. Trener Rafał Dudela
przyznał, że był to jeden z najgorszych
meczy, jaki jego podopieczni rozegrali
w ciągu dwóch lat. Wszystkiemu winne
braki kadrowe.
(mn)

Fot. W. Suchta

1 LKS Sokół Zabrzeg
2 GKS Morcinek Kaczyce
3 LKS Radziechowy
4 TS Czarni-Góral Żywiec
5 KS Spójnia Landek
6 LKS Świt Cięcina
7 LKS Błyskawica Drogomyśl
8 TS Koszarawa Żywiec
9 TS Podbeskidzie II BB
10 LKS Drzewiarz Jasienica
11 KS Wisła Ustronianka
12 LKS Tempo Puńców
13 RKS Cukrownik Chybie
14 KS Kuźnia Ustroń
15 LKS Bestwina
16 LKS Halny Przyborów
17 LKS Pasjonat Dankowice

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

21
20
18
18
18
17
16
16
16
14
12
11
8
6
6
6
5

LKS Wisła Strumień
20
LKS Victoria Hażlach
17
TS Mieszko-Piast Cieszyn 15
LKS Spójnia Górki Wielkie 15
LKS Strażak Dębowiec
13
LKS Orzeł Zabłocie
11
LKS Rudnik
11
KKS Spójnia Zebrzydowice 10
LKS Błyskawica Kończyce W. 10
LKS 99 Pruchna
8
LKS Pogórze
7
KS Nierodzim
6
LKS Kończyce Małe
5
LKS Beskid Brenna
3

24:6
17:7
26:15
19:10
18:14
13:12
21:9
16:15
14:13
13:12
13:13
14:17
8:19
8:19
9:22
8:28
13:23

21:6
16:9
18:9
23:15
17:18
17:14
17:19
18:19
14:16
6:11
10:12
10:15
6:17
5:18
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ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia,
policja, stra¿ miejska

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.

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.

- wtorek 9.00 -10.00;
- czwartek 16.00 - 17.00; Psycholog - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca;
Wydawanie posi³ków - pon. - pt. 11.30 - 13.00.

Czytelnia ogólna oraz wypoŻyczalnia dla dzieci i młodzieŻy
po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 12.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00.

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.

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

Lalki ŚWIATA - w strojach narodowych, historycznych i regionalnych. Wystawa czynna: 1.07 - 30.09.
Filigranowe cacka - ustrońskiego artysty Kazimierza Wawrzyka. Wystawa czynna do 20 .09
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

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.

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
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W HERMANICACH
• poniedziałek (16 - 18) - zajęcia plastyczne, kółko szydełkowania
• wtorek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz zajęcia komputerowe
• środa (16 - 18) - zajęcia sportowe
W czwartą środę miesiąca w godzinach 19 - 20 konsultacje z psychologiem.
• czwartek (16 - 18) - kółko haftu
• piątek (16 - 18) - kółko teatralne
• sobota (9 - 12) - gry i zabawy, wycieczki
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, mażoretki, taniec break dance
- 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.
Joga - środa i piątek - 17.50 -18.50.

Towarzystwo ksztaŁcenia Artystycznego - Ognisko Muzyczne MDK „Pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach: fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary,
fletu, keyboardu, saksofonu, klarnetu oraz śpiew rozrywkowy i przedszkole muzyczne.
ustroñskie stowarzyszenie trzeŹwoœci
Klub Abstynenta „Rodzina”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o ZUS)
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Wandale musieli się sporo napracować, by wrzucić ubikację do Wisły
na Brzegach. Zdjęcie z 26 września.
Fot. W. Suchta
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Ludeczkowie

Anioły ciągnie do raju.

Fot. M. Niemiec

Na toć mómy szumnóm pogode. Nie chcym ji przechwolić, coby
sie jeszcze nie łodzimniło. Jo móm strasznucnie rada to jesiynne
słóńce. Już nie dopiyko, a tak fajnie łogrzeje. Tóż łoto w sobote
chyciłach sie pranio, coby mi wszystko na słóneczku uschło.
Cychy i rynczniki już przed połedniym powiesiłach na sznórze
i przipiyłach paliczkami, a potym zarobiłach drożdżowe ciasto, bo
miałach jeszcze kapke rynglot na strómie, a zachciało mi sie kołocza ze śliwkami – takigo świyżutkigo prosto z pieca. Na popołedni
zapowiedziała sie kamratka, tóż akurat było co dać na stół.
Hanka prziszła dziepro po szczwortej, a na polu już sie łodchłódziło i siadły my w kuchyni, kaj wóni z tego kołocza było fórt moc
i zaroz chyciły my sie degustacji, a za chwileczke zaklupała do
dwiyrzi moja szwagrówka z wnuczkóm, co łoto pore dni tymu pizło
ji piyńć roków. Dziecka sóm dycki w cyntrum zainteresowanio,
a gor ta Dominiczka. Dziywcze zjadło słószny sztrafek kołocza
i zaroz zaczyło śpiywać taki nowomodni pieśniczki. Bo chce być
śpiywoczkóm jako baji Doda. Porwała mojóm szczotke do włosów,
kiero ji pasowała za mikrofón i dali nas zabawiała. Strasznucnie
by chciała jak urośnie też zostać takóm gwiozdkóm i coby jóm
w telewizorze ukazowali i w gazetach.
Nie chciałach takich rzeczy przi dziecku rzóndzić, nale dyć już
kaj kogo ukazujóm w telewizorze, nie trzeja być akurat śpiywokiym. Han downi jak kiery co ukrod, to nazywali go złodziejym
i każdy rozumioł ło co chodzi, bo przeca złodziyj nigdy ni mioł
poważanio u uczciwych ludzi. Ale łoto puściłach telewizor
i pokozali tam takóm paniczke, co łapówki moc wziyła i nazywali
jóm celebrytkóm, a ni aferzistkóm, czy złodziejkóm. I fórt jyno
celebrytka i celebrytka. Tóż akurat dzwónił siostrzyniec z Angli
i pytóm sie, co to je takigo ta celebrytka? A tyn prawi, że to tako
osobowość, taki vip z piyrszych strón gazet. Tóż psia krew, jo
wiym, że nejwiyncyj kradnóm ci na wyrchu, ale nazywejmy ich
po imiyniu, bo jak powiysz złodziyj, to każdy wiy z kim mo do
czyniynio, ale celebryta? Nie wiadómo, czy sie mu kłaniać, czy
raczyj rynki nie podować? No, przeca już sie idzie w tym wszyckim
ganc stracić. Co na to powiycie?
Hela
Sprostowanie
W ubiegłym tygodniu błędnie podaliśmy klasyfikację Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Pierwsze miejsce zajęli chłopcy
z II drużyny z Lipowca, drugie miejsce chłopcy z pierwszej
drużyny z Lipowca, a trzecie miejsce chłopcy z jedynej drużyny
z Nierodzimia. Młodych strażaków przepraszamy.

POZIOMO: 1) umowa międzynarodowa, 4) lisi ogon,
6) nadawany przez rozbitków, 8) płynie przez Olsztyn,
9) dziki kot, 10) ustrońska dzielnica, 11) kręci się wokół nas,
12) zwana Starym Kontynentem, 13) wilcze stado, 14) ona
z wozu..., 15) obgadanie, 16) krawędź, 17) lek z wieloryba,
18) angielskie „tak”, 19) rakieta świetlna, 20) szczęście.
PIONOWO: 1) szkodzą zdrowiu, 2) pójście na ugodę,
3) tropikalna dynia, 4) przegradza wodospad, 5) rynek grecki, 6) dawny instrument dęty, 7) zwisa w jaskini, 11) derka
turysty, 13) wyrośnięta jaszczurka.

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 9 października.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 37

idzie ku jesieni
Nagrodę 30 zł otrzymuje Wanda Brudna z Ustronia,
ul. Bema 6. Płytę „Debiut” Czesława Mozila otrzymuje
Katarzyna Oleszek z Ustronia, ul. Kuźnicza 8. Zapraszamy do redakcji.
1 października 2009 r.
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Sezon grzybowy w pełni – choć znawcy tematu twierdzą, że
grzyby można zbierać przez cały (prawie że) rok, trzeba tylko
wiedzieć co, kiedy i gdzie szukać – czas więc najwyższy poświęcić kilka zdań jednemu z najbardziej rozpoznawanych gatunków
grzybów, czyli muchomorowi czerwonemu.
Mieszane uczucia i skojarzenia budzi ten charakterystycznie
wyglądający grzyb. Z jednej strony cieszy się zasłużoną, aczkolwiek nieco chyba przereklamowaną sławą grzyba o trujących
właściwościach, którego spożycie przez człowieka grozi poważnymi zaburzeniami zdrowotnymi, a czasem i śmiercią. Z drugiej
jednak strony to właśnie sympatycznie wyglądające, czerwone i
biało nakrapiane kapelusze muchomorów, są choćby nieodłącznym elementem ilustracji różnych bajek czy opowieści dla dzieci,
których akcja dzieje się czy to w lesie, czy pośród krasnoludków.
To zresztą chyba najbardziej znany i najłatwiej kojarzony grzyb,
zwłaszcza wśród dzieciaków. Dodać w tym miejscu należy, że
złowieszcza sława otaczająca tego mieszkańca lasów sprawia,
że ponoć wielu zięciów uśmiecha się znacząco – nie wiedzieć
czemu – na widok grzybów tego
gatunku i zaczyna snuć przeróżne rozważania i rozmyślania ze
  Muchomor
swoją teściową i muchomorem
w rolach głównych.
Nie dość, że muchomory czerwone są dobrze znane, to i są to
grzyby bardzo w Polsce rozpowszechnione. Muchomory te
należą do tak zwanych grzybów
kapeluszowych, czyli są zbudowane – jak na klasyczne grzyby
przystało – z trzonu, czyli nóżki
oraz kapelusza. Kapelusz początkowo jest kulisty i schowany
pod białą osłoną. Później staje
się płaskim lub nieco wklęsłym
okrągławym „talerzem”, dorastającym do 20 cm średnicy.
Górna powierzchnia kapelusza
jest gładka i błyszcząca, generalnie intensywnie czerwona (u
starszych grzybów szkarłatna) i
pokrywają ją liczne białe plamki. Czasem jednak muchomor
czerwony rośnie na siedlisku, w
którym brak niektórych składników odpowiedzialnych za wybarwienie kapelusza, wówczas
kapelusz może być pomarańczowy lub żółty. Od spodu kapelusz pokrywają gęsto ustawione
blaszki o barwie białej lub bladożółtawej. Kapelusz tkwi na szczycie wysokiego do 20 cm trzonu. Ma on barwę białą lub żółtawą i
w górnej części otacza go pierścień. Miąższ kapelusza i trzonu po
przełamaniu jest biały i nie zmienia swej barwy. Jest pozbawiony
zapachu, ma łagodny, a wręcz lekko słodkawy smak.
Oczywiście, jak w przypadku wszystkich grzybów, tak
i w przypadku muchomora czerwonego opisane powyżej kapelusz
i trzon to zaledwie drobny fragment całego grzyba, jego owocnik,
z którego wysypują ją mikroskopijnych rozmiarów zarodniki. Zasadnicza część muchomora nigdy nie ogląda światła słonecznego i
żyje pod ziemią w postaci strzępek grzybni. Owocniki muchomora
czerwonego spotykamy od lipca do listopada w różnych typach
lasów, zarówno liściastych, iglastych, jak i mieszanych.
Skąd muchomor czerwony ma jakże sympatyczne kropki na
kapeluszu? To pytanie być może nurtuje i młodszych, i starszych,
a odpowiedź na nie okazuje się dość banalna. Otóż w bardzo
wczesnym okresie rozwoju młode muchomory mają kulisty kształt
i są chronione specjalną białawą błoną – osłoną. W miarę rozwoju
osłonka ulega rozerwaniu, a jej pozostałości przyozdabiają czerwony kapelusz starszych owocników w postaci plamek.
Muchomor czerwony jest grzybem silnie trującym. Trzeba jednak
oddać mu sprawiedliwość, że o swoich niezbyt sympatycznych
właściwościach ostrzega kogo tylko może kontrastową i rzucającą
się w oczy barwą kapelusza. Już kilkakrotnie przedstawiając na
tych łamach różne gatunki zwierząt wspominałem, że ich wyraziste
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i zwracające uwagę barwy nie są niczym innym, jak ostrzeżeniem,
swoistą antyreklamą – uwaga jestem niejadalny, a wręcz trujący!
Podobnie jest i u muchomora, tak więc chyba jedynie grzybiarzdaltonista może czuć się zagrożonym ze strony tego gatunku. W
sumie jednak zdarzają się zatrucia muchomorami czerwonymi,
przede wszystkim wśród dzieci, które jak widać niezbyt uważnie
słuchały rożnych bajek i opowiastek i odważyły się pokosztować
atrakcyjnie wyglądającego grzybka. Zatruciom mogą ulec także
osoby świadomie kosztujące muchomory czerwone i liczące – nie
bez racji – na odurzające i halucynogenne efekty takiego posiłku.
Za trujące właściwości muchomora odpowiadają zawarte w owocnikach alkaloidy, w tym przede wszystkim muskaryna, kwas ibotenowy i muscymol. Spożycie muchomora czerwonego już po 15
minutach może powodować zaburzenia jelitowo-żołądkowe, a po
30-90 minutach dochodzą do tego m.in. (w zależności od spożytej
dawki) uczucie osłabienia i dezorientacji, zaburzenia wzrokowe,
pobudzenie, drgawki, zaczerwienienie skóry, wzrost temperatury,
a w skrajnych przypadkach śpiączka
i niewydolność układu krążenia i
układu oddechowego kończąca się
zgonem. Dawka śmiertelna muchomora czerwonego dla człowieka
czerwony
wynosi zaledwie 50 gramów.
Mimo toksycznych właściwości
muchomor czerwony był wykorzystywany niegdyś jako środek odurzający i pobudzający przez różne
ludy, zamieszkujące chyba wszystkie rejony Ziemi, w których grzyb
ten występuje. Toksyny ulegają bowiem rozpadowi podczas suszenia,
ale przede wszystkim podczas tak
zwanej obróbki termicznej (gotowania, smażenia itd.). Wówczas nasilają się psychoaktywne właściwości
muchomorów, co wykorzystywali
szamani i kapłani, by wprowadzić
się w odpowiedni trans. Podawano także stosownie spreparowane
napitki czy jadła z muchomorów
czerwonych wojownikom, by wprawić ich w bojowy nastrój (wręcz
szał!) lub uczynić mniej czułymi na
ból i zmęczenie. Medycyna ludowa
zalecała stosowanie spirytusowych
lub denaturatowych „nalewek” jako
środek przy leczeniu reumatyzmu.
Wieść gminna natomiast niesie, że
kawałki muchomora zalane osłodzonym mlekiem są skuteczną, trującą łapką na muchy. Stąd zresztą
polska nazwa muchomor, czyli grzyb powodujący mor, śmierć
much. Trudno mi cokolwiek powiedzieć o skuteczności tego środka
muchobójczego. Przypomnę jednak, że Jan Brzechwa w znanym
wierszu „Grzyby” napisał, że cały pułk muchomorów pod przewodem borowika, po całym dniu wojowania, mógł się pochwalić
ledwie czterema ubitymi muchami. Czyżby była to zakamuflowana
ocena muchomorów jako środka przeciwko muchom?
Żarty żartami, ale nie można oceniać muchomorów czerwonych
wyłącznie na podstawie ich toksycznych właściwości. To przecież
grzyby żyjące w symbiozie z drzewami, przede wszystkim z dębami i świerkami, z którymi tworzą mikoryzę korzeniową. Obie
strony odnoszą z tej współpracy korzyści, a bezmyślne niszczenie
muchomorów, zdarzające się przecież nagminnie, negatywnie może
wpłynąć na kondycję drzew, a nie muchomorów.
Znamy szereg innych gatunków muchomorów. Oprócz muchomora czerwonego mamy więc muchomory: białożółtawy,
brązowooliwkowy, cytrynowy, czerwonawy (nie mylić z muchomorem czerwonym), oliwkowy, rdzawobrązowy, porfirowy,
złotawy, żółtawy, jadowity, cesarski, królewski, narcyzowy,
plamisty, szorstki, szyszkowaty, twardawy, wiosenny i chyba
najtoksyczniejszy z nich, zasłużenie cieszący się złą sławą, muchomor sromotnikowy. Wiele z tych gatunków nie ma białych
plamek na kapeluszu, łatwiej i częściej jest więc mylona z grzybami jadalnymi, a o tragicznych finałach takich pomyłek, co jakiś
czas informują nas media.Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
1 października 2009 r.

rych tak bardzo potrzebujemy. Wraz
z całym zespołem Subaru myślami jesteśmy już na Rajdzie Dolnośląskim.

pechowy rajd
19 i 20 wrzesnia zakończyła się przedostatnia runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Rajd Orlen,
którego odcinki wytyczono szutrowymi
drogami okolic Płocka i Sierpca, miał
być jedną z łatwiejszych eliminacji w tegorocznym kalendarzu. Okazał się jednak
bardzo wymagający dla wielu załóg i ich
samochodów. Po udanym i pełnym wspaniałej rywalizacji pierwszym dniu rajdu,
Kajetan Kajetanowicz z Jarkiem Baranem
zajmowali piąte miejsce w klasyfikacji
generalnej i drugie w grupie N, zapisując
na swoje konto kolejne punkty. Niestety
załodze Subaru Poland Rally Team nie
udało się osiągnąć mety rajdu.

- Jechało się nam naprawdę świetnie.
Zrobiliśmy wszystko, co się dało - mówił
Kajetan Kajetanowicz. - Konkurenci nie
pozwolili nam ani na chwilę odetchnąć, co
stworzyło naprawdę ciekawą rywalizację.
Niestety nie było nam dane walczyć na odcinkach specjalnych drugiego dnia rajdu.
Kilka kilometrów po starcie do pierwszej
próby drastycznie spadło ciśnienie oleju
na skutek uszkodzonego (prawdopodobnie przez kamień) przewodu olejowego.
W takiej sytuacji musieliśmy podjąć szybką i trudną decyzję o wycofaniu się z
rajdu. Bardzo żałuję, ponieważ uciekło
nam sporo cennych punktów, wiele frajdy
z jazdy oraz kilometrów oesowych, któ-

Życzliwy, skromny a wielki

Wyjechał z kraju w 1981 r. z żoną
i dwójką małych dzieci. Przez 7 lat mieszkał i pracował w Bostonie, w 1988 r. osiadł
na Florydzie. Rok później, kiedy już miał
uregulowaną sytuację prawną i był posiadaczem zielonej karty, odwiedził Polskę.
O kim mowa? O mieszkańcu Ustronia
Michale Reterskim, sportowcu, pasjonacie
tenisa stołowego i szachów, miłośniku
naszego miasta.
Już w rodzinnym Działdowie (północno–wschodnia część Polski) jako
kilkulatek chodził na mecze pingponga
i wkrótce zdobył w Olsztynie pierwsze
laury – wicemistrzostwo województwa
młodzików i juniorów. Równolegle grywał
w szachy sam ze sobą, bo trenera nie miał.
I mimo to osiągnął tak wysoki poziom,
że uzyskał uprawnienia sędziego w klasie
państwowej.
Jest sędzią międzynarodowym w tenisie stołowym do dziś - wówczas jednym
z 7 w Polsce. Na emigracji wykorzystywał swoje umiejętności sędziując w US
Open – Otwartych Mistrzostwach USA
w Tenisie Stołowym, w których brali udział
zawodnicy z ponad 50 państw. Grywał też
w tych mistrzostwach zdobywając dwukrotnie wicemistrzostwo i dwukrotnie mi1 października 2009 r.

strzostwo w swojej kategorii wiekowej.
Po przejściu na emeryturę mieszka
w Ustroniu i na Florydzie, wciąż rozwijając swoje sportowe pasje.
Od kilkunastu lat bierze udział w Światowych Igrzyskach Polonijnych, gdzie
w ponad dwudziestu dyscyplinach sportowych, rywalizuje do 1500 zawodników
z ponad 30 państw. W tym roku Igrzyska
odbywały się w pierwszej dekadzie sierpnia w Toruniu, a nasz bohater w tenisie
stołowym zajął: IV miejsce w kat. powyżej
lat 50, I miejsce w kat. powyżej lat 60,
I miejsce w kat. powyżej lat 70, zaś
w rozgrywkach szachowych uplasował się
na bardzo dobrym miejscu w środku tabeli.
Przywiózł 3 medale, dyplomy, upominki,
które dołączył do bogatej kolekcji swoich
trofeów.
Pana Michała znam od paru lat z turniejów szachowych popularyzowanych przez
Miejski Dom Kultury „Prażakówka”.
Pomaga nam chętnie i bezinteresownie
w ich organizacji, nigdy nawet słowem nie
wspominając o własnej bogatej karierze
sportowej. Gdyby nie przypadek, pewnie
do tej pory nie wiedziałabym z mistrzem
jakiej klasy mamy zaszczyt obcować. Cieszę się, że wśród mieszkańców Ustronia

pojawił się człowiek wielki, acz skromny,
który dzieciom i młodzieży może wiele
przekazać.
Gratuluję panie Michale sukcesów
i życzę radości w pogłębianiu pana sportowych pasji.
Dyrektor MDK,
Barbara Nawrotek–Żmijewska

Gazeta Ustrońska 17

www.ustron.pl

kultura

1.10 godz.17.00
									
13.10 godz.10.00
									

„Wędrówki po ziemi cieszyńskiej”, spotkanie
z Andrzejem Georgiem, Muzeum Ustrońskie.
Spotkanie z emerytowanymi nauczycielami
i pracownikami oświaty, Muzeum Ustrońskie.

4.10 godz. 11.00
									
									
3.10 godz. 15.00
									
7.10 godz. 18.00
									
									

Mecz piłki siatkowej III ligii mężczyzn: TRS
Siła Ustroń - MOSiR Czechowice Dziedzice,
sala gimnastyczna SP 2.
Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - KS
Wisła Ustronianka, stadion Kuźni
Mecz piłki siatkowej juniorów: MKS Ustroń
- GTSiK SiKReT Gliwice, sala gimnastyczna
SP 2.

SPORT

Mężczyźni zawsze w pełnej gotowości ...

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.

Fot. W. Suchta

Tłoczymy sok z jabłek, z gruszek.
Katarzyna i Artur Kral, ul. Lipowska 63A. Tel. 600-875-086, (33)
854-75-60.
Przyjmę instalatora w branży
sanitarnej. Tel. kontaktowy 509940-502.
Usługi koparką atlas. 603-117-552.

Kupię antyki, starocie, itp. 790467-020.

Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33)854-38-39, 602-704-384.

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

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

Instalacje grzewcze i sanitarne
nowe oraz remonty. Tel. 504666-410.

	KINO

2-8.10 godz. 18.20 OPERACJA DUNAJ, komedia, 15 lat,
										Polska.
2-8.10 godz. 20.00 EGZORCYZMY DOROTY MILLS,
thriler, 15 lat, Irlandia.

Ustroń - M3 sprzedam, wynajmę.
601-49-11-24.

Sprzedam vw passat kombi 1,6
1990 r., cena do uzgodnienia. Tel.
605-897-054.

Pogotowie komputerowe, dojazd
gratis. Tel. 514-79-69-09.

Pokój do wynajęcia. Tel. 500-849356 po 16.

30.9-3.10 -	Centrum
4.10-5.10 -	Pod Najadą
6.10-7.10 -	Elba
8.10-9.10 - „111”

ul. Daszyńskiego 8
ul. 3 Maja 13		
ul. Cieszyńska 2
ul. Skoczowska 111

tel. 854-57-76
tel. 854-24-59
tel. 854-21-02
tel. 854-24-89

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

dziesięć lat temu
17 września odwiedził Ustroń wicepremier, minister finansów
Leszek Balcerowicz. (…) Jeszcze tydzień wcześniej starosta Andrzej
Georg na konferencji prasowej zapraszał wszystkich dziennikarzy na
spotkanie z wicepremierem w Ustroniu. (…) Niestety mimo zaproszeń nie mogliśmy wziąć udziału w spotkaniu. Od razu na początku
poinformowano grzecznie, że prosi się dziennikarzy o opuszczenie
sali. (…) Póki dziennikarze sali nie opuścili, L. Balcerowicz dyskretnie pokazywał kolegom partyjnym, by nie puszczali pary z ust.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Słowo „edukacja” pochodzi z łaciny, oznacza kształcenie,
wychowanie. Takiemu zadaniu może podołać tylko nauczyciel
z powołania. Jak to jednak paradoksalnie pokazuje przykład Bolesława Kieconia, nie musi to być koniecznie ściśle powołanie do
zawodu nauczycielskiego. Sam jubilat przyznał się, że rozpoczął
pracę w szkole, ponieważ nie znalazł zatrudnienia jako konstruktor,
zgodnie z kierunkiem ukończonych studiów. Jego powołaniem była
ciekawość świata, dążenie do poznania jego tajemnic, otwartość,
rzetelność, poważne traktowanie pracy i ludzi. Tak mówiono
o B. Kieconiu podczas spotkania z okazji jego 75. urodzin.
Małgorzata Budzyńska, architekt miejski o nowo otwartej hali
tenisowej: Cieszę się, że wreszcie wydarzyło się to, na co tak długo
czekaliśmy. Otwarcie następuje po czterech latach biegania, załatwiania i borykania się z wieloma kłopotami. Dobrze, że znalazł
się tak zdecydowany człowiek, bo niejednemu odechciałoby się
po drodze.

... no, może nie wszyscy.

Gazeta Ustrońska 18

Fot. W. Suchta

KS Mokate Nierodzim – LKS Dębowiec 8:0 (5:0). Ostre strzelanie urządzili sobie piłkarze z Nierodzimia w meczu z Dębowcem
o mistrzostwo „C-klasy”. Trzeba jednak powiedzieć, że przeciwnik
był dość słaby i na wiele pozwalał. (…) Tradycyjnie już serwowano
specjały Mokate, panowała miła, rodzinna atmosfera, do której
niestety nie dostosowali się wszyscy piłkarze, którzy, powiedzmy
szczerze, klęli jak szewcy.
(mn)
1 października 2009 r.

felieton

Tak sobie myślę

Przedłużyć sezon
Minęły już czasy, chociaż nie na całym
świecie, kiedy treścią ludzkiego życia od
dzieciństwa aż po śmierć, była wytężona
praca, trwająca od świtu do nocy, bez urlopów czy przejścia na emeryturę. Niewiele
było czasu wolnego od pracy. Co najwyżej
były nimi dni świąteczne. Dopiero w ostatnich dziesięcioleciach stopniowo znalazł
się czas wolny od pracy. Przyszły coraz
dłuższe urlopy, doszły wolne soboty. Praca
zawodowa nie trwa już do końca życia, ale
do przejścia na rentę czy emeryturę…
To zwiększenie czasu wolnego przyniosło
ze sobą potrzebę jego zagospodarowania.
Z tym z kolei wiąże się rozwój miejscowości wczasowych, turystycznych i uzdrowiskowych. Mieszkańcy tych miejscowości
w coraz większym stopniu żyją z tych, którzy przyjeżdżają do nich, aby spędzić tam
swój wolny czas i wydać tam swoje pieniądze. Nic więc dziwnego, że te miejscowości
starają się przyciągnąć wczasowiczów i turystów, zapewnić im wygodny i atrakcyjny
pobyt oraz skłonić do tego, żeby znowu do
nich przyjechali. Dochodzi przy tej okazji

felieton
Kresy

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z kilkudniowym opóźnieniem, podjął uchwałę w
sprawie 17 września 1939 roku. W uchwale
wydarzenia sprzed siedemdziesięciu laty
zostały po raz pierwszy tak oficjalnie określone, jako IV rozbiór Polski pomiędzy nazistowskie Niemcy i bolszewickie Sowiety.
Uchwała ta, oczywiście wywołała furię
wśród polityków rosyjskich. Na forum
internetowym jednej z polskich telewizji,
jeden z widzów zapytał: „Co Polska będzie
miała z uchwały Sejmu?" Inny natychmiast
odpowiedział: „ Będziemy mieli droższy
gaz?" Czy dla niskich cen gazu mamy
siedzieć cicho! Czy też wreszcie możemy
w wolnej Polsce przypomnieć całemu
światu, że wydarzenie jakim było wkroczenie Armii Czerwonej w dniu 17 września 1939 roku, było początkiem końca
polskich Kresów. Może nie zawsze sobie
uświadamiamy, że w tym dniu Sowiety zabrały nam Polakom ponad połowę naszego
terytorium. Miliony mieszkańców Kresów,
w wyniku tej agresji, musiało wcześniej,
czy później opuścić swoje rodzinne strony.
W artykule Bogdana Urbankowskiego, zatytułowanym „ Pomoc braterska o świcie",
zamieszczonym w „Nowym Państwie"
nr 9/2009, autor pisze: „ Atak Rosjan na
Polskę był jednym z najdziwniejszych
w dziejach wojen. Wiele czołgów jechało
z otwartymi wieżyczkami, żołnierze machali białymi, czerwonymi, a czasem biało-czerwonymi sztandarami, krzyczeli „na
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do rywalizacji pomiędzy poszczególnymi
miejscowościami turystycznymi o to, kto
najlepiej i najskuteczniej pozyska nowych
gości i sprawi, że ci, którzy już raz w tej
miejscowości byli, przyjadą tam znowu
i zachęcą też innych do przyjazdu do niej.
Znamy to dobrze z własnego doświadczenia. Coraz bardziej wśród mieszkańców
Ustronia utwierdza się przekonanie, że
przyszłość naszego miasta w coraz większym stopniu zależy od rozwoju turystyki,
pozyskiwania licznych wczasowiczów
i rozwoju uzdrowiska. Nic więc dziwnego, że zarówno władze, jak i mieszkańcy
naszego miasta robią wiele, aby naszą
miejscowość uczynić jak najpiękniejszą
i jak najbardziej atrakcyjną. I w tej mierze
możemy poszczycić się znacznymi osiągnięciami, także w porównaniu z sąsiednimi
miejscowościami.
Przy tym wciąż problemem pozostaje
długość sezonu turystycznego. Co prawda
jest on na pewno dłuższy niż w nadmorskich
miejscowościach wczasowych nad Bałtykiem. W górach mamy dwa sezony; letni i
zimowy. A w uzdrowisku sezon właściwie
trwa cały rok. Podobnie jest zresztą w innych górskich miejscowościach…
Ten felieton piszę w czasie pobytu
w austriackich Alpach. Skończył się już
właściwie sezon letni, a do rozpoczęcia
sezonu zimowego zostało jeszcze wiele ty-

godni. Nie jest to jednak czas bezczynnego
czekania na zimę. We wrześniu czyni się
próby przedłużenia sezonu letniego. W wielu miejscowościach trwają imprezy Chłopskiej Jesieni (Bauernherbst). Nawet w małej
miejscowości codziennie coś się organizuje:
wspólne wyjście w góry, wycieczki rowerowe, wieczory z występem miejscowych
zespołów muzycznych i tanecznych, popis
grupy chłopców strzelających z biczów,
różnych konkursów. Na głównych placach
ustawia się stoiska z miejscowymi wyrobami. Do siebie na różne imprezy; koncerty,
próbowanie miejscowych przysmaków,
pokazy miejscowego rzemiosła i strojów
ludowych zapraszają hotele, pensjonaty
i gospodarstwa agroturystyczne…
Na imprezy Chłopskiej Jesieni przyjeżdżają głównie emeryci i rodzice z małymi
dziećmi. Imprezy cieszą się dużym powodzeniem ku radości ich organizatorów.
A pewnie też miejscowych mieszkańców,
którzy też chętnie w tych imprezach uczestniczą, i to nie tylko jako organizatorzy,
wykonawcy i obsługa tych imprez. I tak
letni sezon, który już miał się skończyć,
przedłużony zostaje o Chłopską, bywa,
ze i złotą Jesień… A jej atrakcyjność dla
emerytów i rodzin z dziećmi, powiększa
jeszcze to, że nie ma tłoku, a pobyt w hotelu
czy pensjonacie, kosztuje znacznie taniej niż
w sezonie.
Jerzy Bór

giermańca". Strzelali jednak do Polaków....
Do obozów poszło 250 tysięcy naszych
żołnierzy i oficerów... Ilustracją polskiej
naiwności pozostaje poddanie Lwowa... Na
odprawie, podczas której rozważano problem kontynuacji bądź przerwania obrony,
Langer wręcz miał powiedzieć, iż należy
„skorzystać z okazji, by poddać miasto Rosjanom, a nie Niemcom". To, że oficerów
czeka Katyń, nikomu nie mogło przyjść
przez głowę. 22 września Langer podpisał
umowę, na mocy której przekazano miasto
Sowietom..... Po przekazaniu miasta 1,5 tysiąca oficerów polskich pognano piechotą
do Krasnego, skąd wywieziono ich do łagru
w Starobielsku. Nie powrócili nigdy."
Moim dziadkom i rodzicom we Lwowie,
jak mówili „za sowietów", na szczęście nic
się nie stało. Mama nawet zdążyła zdać
maturę. Jej świadectwo maturalne, było
opatrzone godłem z sierpem i młotem.
Inni krewni nie mieli takiego szczęścia.
Brat dziadka legionista i jego matka zostali
wywiezieni do łagrów. „Ponowne wyzwolenie" Lwowa przez Armię Czerwoną,
przynajmniej wśród mojej rodziny, nie było
jednoznaczne z jego ukraińsko - radziecką
przyszłością. Dopiero powstanie PKWN,
umacnianie się władzy ludowej w wyzwolonej Polsce, zaczęło budzić ich obawy,
co do losów ziem polskich na Kresach.
Jak się okazało układ aliantów w Jałcie
przesądził sprawę ostatecznie. Zdali sobie
sprawę, że to koniec Kresów i ich Lwowa.
Moja rodzina musiała repatriować się
z rodzinnych stron. To co najgorsze, nastąpiło dopiero w czasach PRL- u. Oficjalnie
nie wolno było wspominać o Kresach. Po
wojnie wszystko, co dotyczyło prawdziwej
historii Kresów, było objęte przez oficjalną
propagandę milczeniem. Obowiązywała

jedyna ustalona przez Sowietów historia,
dotycząca polskich Kresów, a mianowicie:
zostały wyzwolone przez Armię Czerwoną
spod panowania polskiego i ucisku polskich panów. Takiej historii też uczono,
dzieci i wnuki kresowiaków. W imię tej
historii, na użytek propagandy socjalistycznej, „zapomniano" o Kresach, a całą uwagę
zwrócono na Ziemie Odzyskane.
Najbardziej bolało moją mamę to, że
w czasach PRL-u, w dowodzie osobistym,
jako miejsce urodzenia miała wpisane:
Lwów, Z.S.R.R. Nigdy nie mogła z tym
się pogodzić. Repatriantom z Kresów
pozostały wspomnienia rodzinne. Moi
dziadkowie i rodzice zachowali wymowę
kresową, czasem posługiwali się lwowskim „ bałakiem". Obowiązywała wyłącznie kuchnia kresowa. Pierogi i kutia, były
przede wszystkim, tym co pozostało nam
z Kresów. I tak jest do dzisiaj, w następnych
pokoleniach, urodzonych już po wojnie.
Od przemian ustrojowych rozpoczętych
w 1989 roku, o Kresach, można już otwarcie
pisać i mówić, nawet publicznie. Prawda,
że czynimy, to nader rzadko. Może to wina
samych kresowiaków i ich potomków!
Jeżeli po 70-ciu latach od wydarzeń,
które zapoczątkowały utratę przez Polskę
ziem kresowych, Rosjanie przez swoich
przywódców, nam Polakom, od nowa
wmawiają, że nie było we wrześniu 1939
roku IV rozbioru Polski przez hitlerowskie
Niemcy i bolszewicką Rosję, że nie było
zajęcia przez Armię Czerwoną Kresów, tylko wyzwolenie tych ziem, to nie ma innego
wyjścia, jak przypomnieć całemu światu,
co wtedy utraciliśmy... Kresy, wolność,
i to na więcej niż pół wieku. Potem znowu
możemy, już tylko wspominać, i tylko
wspominać.
Andrzej Georg
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W starciach przy siatce lepsi ustroniacy.
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III liga w ustroniu
Siatkarze Towarzystwa RekreacyjnoSportowego „Siła” uczestniczą w rozgrywkach III ligi siatkówki. Pierwszy
mecz w Ustroniu, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 rozegrali
w sobotę 26 września. Mecz obserwowało kilkudziesięciu widzów. W ubiegłej
kolejce Siła pauzowała, a mecz z AZS
Politechnika Gliwice przeniesiony został
na inny termin.
Po raz pierwszy w historii, ustrońska
drużyna seniorów rozgrywała mecz w III
lidze, niezależnie od dyscypliny. Dzieje się
tak na skutek rozpadu drużyn w Skoczowie
i Goleszowie.
- Atmosfera dla siatkówki w Ustroniu od
lat jest bardzo dobra, więc powstał pomysł,
by powołać drużynę seniorów, skoro mamy
tylu wychowanków – mówi Z. Gruszczyk.
– Z Beskidu Skoczów i Olimpii Goleszów
stworzyliśmy zespół. Część zawodników
z obu klubów przeszła do Siły. Jest to
zespół nowy, wraz z naszymi juniorami.
Są zawodnicy spoza Ustronia. Bezpośrednim zapleczem będzie zespół juniorów,
dotychczas w MKS Ustroń. Chcemy całą
siatkówkę w Ustroniu skupić w Sile. Na
razie zespół seniorów działa w oparciu tyl-

ko o sponsorów bez jakichkolwiek dotacji.
A trzecia liga to znaczne koszty dojazdów.
Pierwszy mecz z Halnym Węgierska
Górka miał emocjonujący przebieg. Zaczęło się bardzo dobrze i nasi siatkarze
wygrywają pierwszego seta 25:20 prowadząc od początku. W drugim secie gra się

Radość po każdym zdobytym punkcie.

wyrównuje, a gdy jest 10:10, przewagę
zdobywa Halny i wygrywa 21:25. Podobny
przebieg ma trzeci set zakończony wynikiem 23:25. W czwartym secie nieznacznie
od początku prowadzi Siła, ale w końcówce
osiąga przewagę czterech punktów i jest
remis. W piątym secie przy zmianie stron
jest 8:7, następne dwa punkty zdobywa Siła
i pewnie wygrywa 15:10. Pierwszy mecz
i pierwsze zwycięstwo.
Po meczu powiedzieli:
Trener Halnego Wojciech Jeleń: - Mecz
był wyrównany, choć my zagraliśmy trochę
słabo. Może to efekt odejścia dwóch kluczowych zawodników. Teraz zaczynamy
wszystko montować na nowo. Chyba lepiej
będziemy grać w drugiej rundzie. Siła to
solidny zespół na poziomie Radlina, z którym graliśmy w pierwszej rundzie. Będzie
ciężko awansować do czwórki, zarówno
nam, jak i Sile. Przypuszczam, że jest kilka mocniejszych zespołów. Dziś nam nie
udało się wygrać. Było trochę publiczności
i to na pewno pomogło Sile w końcówce.
Ale w rewanżu też będzie ciekawie.
Trener TRS Siła Z. Gruszczyk: - Bałem
się pierwszego spotkania. To jednak trzecia liga, a my nie mamy doświadczenia.
Zespoły dość mocne, a ja nie miałem rozeznania o sile drużyny Halnego. Graliśmy
wyłącznie sparingi. Drużyna się zgrywa,
choć nie jest to jeszcze monolit. Jestem
zadowolony z poziomu, ale trzeba będzie
pracować nad takimi elementami jak zagrywka. Są też problemy z przyjęciem,
natomiast organizacja gry jest dobra.
Wojsław Suchta
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KS AZS Politechnika Gliwice
SV MOSiR Zabrze
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