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Odbył si Bieg Legionów dla uczniów ustro skich szkół (str 12).

Fot. W. Suchta

WSzyStkie WSpaniałe WhiSky na Stół

Rozmowa z Regin Stanisław Zakaszewsk ,
wła cicielk pasieki
i sekretarzem Koła Pszczelarzy w Ustroniu

U ywa pani miodu i produktów pszczelich na co dzie ,
pewnie pani nie choruje, ale nam przydałyby si jakie rady
na słotn jesie .
Oczywi cie, e zdarza mi si chorować. Jednak wszelkie przezi bienia, czy zapalenia górnych dróg oddechowych,
przechodz łagodnie i do ć szybko staj na nogi.
Czy mo e pani polecić jak jesienn kuracj ?
Na pewno niadanie z miodem. A oprócz tego polecam pyłek
kwiatowy. Ja go miksuj i dodaj ły eczk do porannej wody
z miodem. Musi być ciepła, bo pyłek trudno si rozpuszcza. Ta
kuracja wzmacnia, dodaje energii, uodparnia.
Miód to tak e kosmetyk. Co mo e pani polecić naszym
Czytelniczkom?
(cd. na str. 2)
29 pa dziernika 2009 r.

„Adam Makowicz tym razem nieco wcze niej – bo w pa dzierniku – zagra charytatywnie i jak zawsze pi knie dla wielbicieli jego muzyki, których ma wielkie grono. Ten koncert
prócz wielkiego artyzmu niesie za sob ogrom ciepła i zawsze
tchnie optymizmem dzi ki osobowo ci Mistrza Fortepianu” – tak
o koncercie, który odbył si 24 pa dziernika w „Pra akówce”,
napisano w folderze wydanym z okazji 10. jubileuszu Ustro skiej
Jesieni Muzycznej. Ale był to ju jedenasty koncert jazzmana
w naszym mie cie. Pierwszy z nich odbył si w siedzibie Fundacji
(cd. na str. 4)
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WSzyStkie
WSpaniałe
(cd. ze str. 1)

Warto przypomnieć sobie ma ć propolisow . Jest bardzo dobrym
lekarstwem na such skór . Warto ni smarować sp kane pi ty,
wysuszone łokcie, usta, dłonie, a rozgrzewaj co stopy. Miód
mo emy dodawać do maseczek od ywczych i regeneruj cych.
Ma pani jaki sekretny przepis z u yciem miodu, który stosuje
u siebie w kuchni?
Cz sto u ywam miodu do mi s i drobiu. Wystarczy pod koniec
pieczenia posmarować miodem mi so, wstawić jeszcze na kilka,
kilkana cie minut do piekarnika i powstanie nam chrupi ca, aromatyczna skórka. Smakowo równie zyskuje sos. Mo na u yć
dowolnego gatunku miodu.
Jak najefektywniej u ywać miodu?
Mo na u ywać do gotowania, do pieczenia ciast, ale dla walorów
smakowych, bo swoje prozdrowotne wła ciwo ci miód traci
w temperaturze powy ej 45 stopni Celsjusza. Mo na oczywi cie
dodawać go do kawy czy herbaty, ale je li b dzie gor ca, to miód
stanie si jedynie słodzikiem. Najlepiej po prostu go zjadać. Znawcy twierdz , e najlepiej przyswajalny jest z pieczywem. Miód
idealny jest na niadanie. Kanapka chleba razowego z masłem
i miodem to energetyczna podstawa na cały dzie . Bardzo zdrowy
jest te z chlebem i twarogiem. Odwa nym, lubi cym wyzwania
smakoszom, polecam kanapk z masłem, drobno posiekan
cebulk i miodem. Ma bardzo ciekawy smak.
Autorytet w dziedzinie apiterapii, czyli leczenia miodem,
profesor Stojko, którego mieli my okazj go cić w Ustroniu, polecał wypijanie rano szklanki wody z miodem. Jak j
przygotować?
To bardzo dobry pocz tek dnia dla osób, które nie maj czasu
na niadanie, albo po prostu nie lubi je ć niada . Wieczorem
rozpuszczamy w szklance letniej wody dowoln ilo ć miodu,

r. zakaszewska.

Od ponad półtora roku starost cieszy skim jest Czesław
Gluza. Został on wybrany na
to stanowisko w styczniu 2008
roku po odwołaniu przez Rad
Powiatu Cieszy skiego Mirosława Ko donia. Ostatnie
miesi ce to jeden z lepszych
okresów w funkcjonowaniu
starostwa powiatowego. Przykładem choćby inwestycje
szpitalne i drogowe.
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Fot. W. Suchta

Komisariat Policji w Wi le odmłodniał po gruntownej modernizacji od piwnic po dach.
Kapitalnego remontu budynek
nie przechodził od blisko 20
lat. Jesieni ubiegłego roku
wymieniono okna, podłogi,
pokrycie dachowe, systemy
wentylacyjne, pokoje przebudowano (równie pomieszczenie dy urnych), a cały budynek
został ocieplony.

*

*

*

MOSiR w Cieszynie jest nie
tylko organizatorem imprez
sportowo-rekreacyjnych, ale
te prowadzi kilka własnych
sekcji. Trenuj tu judocy, koszykarze i siatkarki (w tym
sezonie wywalczyły awans

według smaku. Rano j mieszamy i wypijamy. Teraz, kiedy
zimno za oknem, mo na sobie rano dolać troch ciepłej wody,
ale nie gor cej! Mo na te dodać kilka kropel cytryny. Nawet
nie jedz c niadania, czujemy si pełni energii. Poleca si to
tak e palaczom. eby tego pierwszego papierosa nie wypalali
tak całkiem na czczo.
Miód łatwo zepsuć, wi c jak go przechowywać, eby nie tracił
warto ci od ywczych?
Gdy kupujemy miód w du ych słoikach, najlepiej przeło yć
go do mniejszych. Je li zanieczy cimy go wkładaj c brudny
nó , ły eczk , zaczn si w nim rozwijać bakterie i mo e
sfermentować. Najlepiej u ywać specjalnych szpatułek lub
słoików z dozownikiem. Miód nie powinien być wystawiony na
bezpo rednie działanie sło ca, wysok temperatur . Nie trzeba
go przechowywać w lodówce, ale w chłodnym, zacienionym
miejscu.
Zainteresowanie miodem wzrasta, ale czy to przekłada si na
wi ksze zainteresowanie pa stwa produktami, czy te dalej
kupujemy jak najtaniej w supermarketach.
Coraz cz ciej ludzie zwracaj uwag na jako ć miodu i krytykuj
produkty z supermarketów. Wa ne, eby zwracać uwag , sk d
miód pochodzi, a najlepiej kupować bezpo rednio u producenta.
Wiem, e ludzie je d po miód do Czech. Tam te mo na go
kupić w pasiece. Nasze miody maj etykiet z adresem, numerem
telefonu. Wiadomo, jaki to miód, z jakiego terenu pochodzi.
Gdyby było co nie tak, jest si do kogo udać z reklamacj .
A je li smakuje, to mo na przyj ć po wi cej.
Jak du pasiek pani prowadzi, ile miodu w niej powstaje?
Prowadz pasiek wspólnie z m em i mamy obecnie 35 rodzin
pszczelich. Ka da z nich produkuje rednio 15-20 kilogramów
miodu dla pszczelarza. Bywaj takie rodziny i takie lata, e pszczelarz otrzyma 40 kilogramów miodu ale czasem poni ej redniej.
W sumie pszczoły produkuj du o wi cej miodu, bo około 100
kilogramów. Cz ć jest dla nas, a reszta by si wy ywiły.
Jakie miody powstaj w pani pasiece?
Najpierw uzyskujemy miody wielokwiatowe, ja nazywam je
wiosennymi. Powstaj , kiedy kwitnie leszczyna, mniszek, buki,
jawory i drzewa owocowe w sadach. Lubimy z m em siadać
wieczorem w pasiece i obserwować sk d pszczoły nosz pyłek.
To potem b dzie w naszym miodzie. W zale no ci od składu
mo e mieć ciemniejszy lub ja niejszy kolor. To mój ulubiony
miód. Potem zaczyna si sezon na miód spadziowy, albo raczej
spadziowo-nektarowy. Razem ze spadzi kwitn maliny, je yny
i to wszystko wchodzi do inalnego produktu. Pszczoły najbardziej
lubi zbierać spad , wi c je li wyst puje ona w du ych ilo ciach,
to jest mało dodatków. W okresie kwitnienia lip powstaje miód
lipowy, a potem jeszcze wielokwiat jesienny z nostrzyka,
koniczyny białej, nawłoci, ró norodnych ziół. Od lat nie udało
nam si uzyskać miodu akacjowego. Kiedy na Poniwcu zaczynaj
kwitn ć akacje, zawsze pada deszcz, wiej silne wiatry i pszczoły
nie lataj . Uwa am, e ka dy miód jest dobry. Wszystkie s
wspaniałe.
Dzi kuj za rozmow .
Rozmawiała: Monika Niemiec
do III ligi), działa sekcja szachowa.

mieszcz cego te dwie najwi ksze nad Olz szkoły.

Stok Cie larówka w Cieszynie ma stać si bardziej nowoczesnym. Po tzw. rewitalizacji
powstanie tu nowy wyci g narciarski ze sztucznym na nie aniem, cianka wspinaczkowa,
plac zabaw dla dzieci, cie ka
zdrowia oraz parking.

Przy Szkole Podstawowej nr
2 w Cieszynie funkcjonuje boisko ze sztuczn nawierzchni .
Podobny obiekt powstał wczeniej przy SP 3. Miasto nie
zamierza uczestniczyć w akcji
„Orlik 2012”.

*

*

*

*

*

*

Za ponad 3 mln zł wykonana została termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr
1 i Gimnazjum nr 1 w Cieszynie. Wymieniono... 304 okna
i 485 m.b. parapetów, wyremontowano dach. Od wie ona została elewacja budynku

*

*

*

*

*

*

Ko ciół NMP Królowej Polski
w Pogórzu dysponuje 38-głosowymi organami niemieckiej irmy Walker. Instrument
zmontowano latem ubiegłego
roku. Jest bodaj najbogatszym
instrumentem w cieszy skim
regionie, gdy chodzi o brzmienie.
(nik)
29 pa dziernika 2009 r.

/.0.009 r.
Włamano si do automatów zr czno ciowych w lokalu „Tete a tete”.
4.0.009 r.
Mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego zgłosił kradzie
telefonu komórkowego z pokoju
jednego z sanatoriów.

eKUMeNiCZNA MoDlitwA
1 listopada o godz. 14 na cmentarzu komunalnym odb dzie si
nabo e stwo ekumeniczne.
* * *
CHARytAtywNA KweStA
1 listopada na ustro skich cmentarzach odb dzie si kwesta
na cele charytatywne.
* * *
ZAwiADoMieNie
Zarz d Osiedla Ustro -Dolny zawiadamia, e Ogólne Zebranie Mieszka ców, odb dzie si 4 listopada 2009 r. o godz. 16
w Domu Kultury „Pra akówka” w sali nr 2. Na zebraniu omawiane b d bie ce sprawy osiedla oraz propozycje bud etowe
na rok 2010.
* * *
NA lUbNyM KobieRCU StAN li:
Dorota Hussar z Ustronia i wojciech bielenin z Brzeszczy,
ewa badura z Ustronia i Robert Staszko z Ustronia,
Katarzyna Gluza z Ustronia i Krzysztof Zaj c z Bytomia.

*

*

9.0.009 r.
W trakcie prowadzenia kontroli
w centrum miasta wła cicielom
posesji przy ul. A. Brody nakazano przyci cie ywopłotu, bo
przeszkadzał pieszym poruszaj cym si po chodniku.
.0.009 r.
Prowadzono kontrole porz dkowe w Hermanicach, Lipowcu
i Nierodzimiu.
.0.009 r.
Interweniowano w sprawie padni tej sarny przy ul. Skoczowskiej. Martwe zwierz zabrano
do utylizacji pogotowie sanitarne
z Cieszyna.
.0.009 r.
Wspólnie z pracownikiem Urz du
Miasta kontrolowano miejsca
składowania gał zi, połamanych
i przyci tych w czasie ostatnich
obitych opadów niegu.
4.0.009 r.
Interweniowano w jednym
z bloków na osiedlu Manhatan
w sprawie zakłócania porz dku
przez osoby bezdomne.

4.0.009 r.
Około godziny 20.50 mieszkaniec
Ustronia umy lnie uszkodził tablic reklamow w sklepie Hermes
w Ustroniu.
5.0.009 r.
Na ul. Katowickiej kieruj cy
samochodem mitsubishi obywatel Czech, spowodował kolizj
z toyot yaris kierowan przez
mieszka ca Katowic.
5.0.009 r.
Interwencja w sprawie padni tej
sarny przy ul. Katowickiej. Martwe zwierz zabrano do utylizacji.
(mn)

20.30
co piątek muzyka na ywo

30.10 - Robert Czech
& Sound Smugglers

Debiut kwartetu w Angel's ! Funky
& jazz.. Instrumentalna energia.
31.10. Sobotnie Duety
Karolina Kidoń (wokal)
& Karol Pyka (piano)
Wstęp wolny!

6.11 - Puste Biuro

*

SPotKANie PRACowNiKów KU Ni
Muzeum Ustro skie zaprasza na tradycyjne spotkanie byłych pracowników Ku ni w pierwszy poniedziałek miesi ca,
2 listopada o godz. 10 na temat „Wspomnijmy tych, którzy ju
odeszli”.
* * *
wARSZtAty PlAStyCZNe
Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy” zaprasza na warsztaty
plastyczne w ka dy pi tek o 17 w Muzeum Ustro skim. Mile
widziani nowi zainteresowani.
* * *
CZAR PRZeDwoJeNNeGo UZDRowiSKA
Muzeum Ustro skie i Towarzystwo Miło ników Ustronia,
zapraszaj na spotkanie pt. „Czar przedwojennego uzdrowiska – willowe zak tki Ustronia”, które odb dzie si w pi tek,
6 listopada o godz. 16 w Muzeum Ustro skim.
SPRZ tANie DoMów,
PeNSJoNAtów,
PoMieSZCZe biURowyCH
tel. 0 54 0 677, 0 607 7 80
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m. hałat zagrał z a. makowiczem.

Fot. m. niemiec

WhiSky na Stół

(cd. ze str. 1)
„ ycie i Misja” i było to wielkie ust pstwo Makowicz czuje si zwi zany z Ustroniem
dla ustroniaków ze strony znanego muzy- i lubi grać dla swoich krajanów. Skorzystały
ka, gdy instrument nie do ko ca stroił, te dzieci z O rodka Edukacyjno-Rehabilia akustyka sali nie była taka, do jakiej tacyjno-Wychowawczego w Nierodzimiu.
przywykł mistrz.
To na ich potrzeby przekazywany jest doMo na zaryzykować tez , e dzi ki jed- chód z charytatywnego koncertu pianisty
nemu człowiekowi, Ustro staje si na i kompozytora na co dzie mieszkaj ceprzełomie pa dziernika i listopada, mu- go w Nowym Jorku. To pi ni dze, które
zyczn metropoli . Bo jak mo na było nie rokrocznie słu polepszeniu warunków
planować w bud ecie remontu i moderniza- pobytu i pracy w O rodku prowadzonym
cji „Pra akówki”, skoro mamy mo liwo ć przez Towarzystwo Opieki nad Niepełnozapraszania tej klasy muzyka? Jak nie sprawnymi. Zreszt pan Adam ywo intestarać si o profesjonalny instrument, eby resuje si losami tych dzieci i odwiedził je
umo liwić mu gr na poziomie, do którego nieraz. Podopieczni O rodka dzi kuj tak
przywykł i który da nam maksimum sa- jak potrai , ale zawsze serdecznie. Wr tysfakcji ze słuchania? Jak nie wymy lić czały ju swoje obrazy lub inne wykonane
muzycznej imprezy, skoro mamy ju presti- samodzielnie prezenty. Wykonywały te
owy koncert i warto mu stworzyć opraw ? utwory muzyczne, których przygotowanie
Wszyscy skorzystali my na tym, e Adam nie jest dla nich łatwe.

W tym roku, tak jak i w poprzednich,
witano mistrza z honorami. Koncert prowadziła Danuta Koenig wyra aj c rado ć, e Adam Makowicz zaszczyca nasze skromne progi, gdy najsłynniejsze
sale koncertowe wiata stoj przed nim
otworem. Pianista zagrał utwory Chopina
i klasyków ameryka skich oraz własne
kompozycje, w tym najnowsz zatytułowan „2009”. Tradycyjnie przedstawiał
swoje utwory, gaw dził z publiczno ci .
Zrobiło si jeszcze ciekawiej, gdy na scen
wszedł Marcin Hałat, skrzypek pochodz cy
z Lipowca. M. Hałat jest zapraszany do
wspólnych wyst pów ju od dziesi ciu
lat. Przez ten czas wiele osi gn ł. Obecnie
muzyk jazzow uprawia z zespołem Marcin Hałat Quartet, a klasyczn z orkiestr
„Sinfonietta Cracovia”. Obszerny artykuł
o tym utalentowanym muzyku zamie cilimy w ubiegłym tygodniu.
Stałym elementem koncertów Adama
Makowicza jest wizyta na scenie podopiecznych O rodka w Nierodzimiu. Przybyli mali reprezentanci z paniami wychowawczyniami i prezes Towarzystwa Opieki
nad Niepełnosprawnymi Emili Czembor,
dzi kowali w imieniu wszystkich dzieci.
Mistrz czaruj c palcami klawiatur przekazuje publiczno ci niezwykły
dar. Ale te nigdy nie wyje d a od nas
z pustymi r kami. Podczas poprzedniego
koncertu dostał od ustroniaków ławeczk
do ogrodu, eby mógł siadać przed domem
i podziwiać krajobrazy. Ławeczka jest
w tak wielkim powa aniu, e nie stoi
przed domem, a w domu w salonie. Przyda
jej si towarzystwo, wi c tegorocznym
prezentem jest stolik. Burmistrz Ireneusz
Szarzec, wr czył mistrzowi co na stolik
– butelk wybornej whisky, o ktorej pisał
Andrzej Piechocki w artobliwym wierszu
doł czonym do ławeczki.
Mistrzowi gratulowano Złotego Medalu
„Zasłu ony Kulturze Gloria Artis”, którym
odznaczony został 12 pa dziernika przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Adam Makowicz przyj ł zaproszenie ustroniaków na
kolejny koncert.
Monika Niemiec

remOnt

Na ulicy Katowickiej w okolicach
skrzy owania z ul. Cieszy sk wył czono
z ruchu jeden pas drogi. Zarz d Wojewódzki dróg poinformował nas, e rozpocz ł si remont nawierzchni DW 941
(ul. Katowicka) w Ustroniu. Na licz cym
ok. 1200 m odcinka, od skrzy owania
z Cieszy sk w kierunku Wisły. Remont
kosztem 3,7 mln zł wykona Przedsi biorstwo Robót Drogowych i Mostowych
SA w K dzierzynie-Ko lu. Po 12 latach
u ytkowania nawierzchnia jest zu yta
i wymaga wymiany. Remont potrwa do
10 listopada.
Z przedsi wzi ciem tym wi e si zmiana organizacji ruchu. Pojazdy poruszać si
b d wahadłowo na niektórych odcinkach
remontowanej drogi. Nieczynna jest te
sygnalizacja wietlna na skrzy owaniu ul.
Katowickiej z ul. Cieszy sk .
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pojazdy po obwodnicy poruszaj si wahadłowo.

Fot. W. Suchta
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h. Szotek podczas wykładu. Fot. m. niemiec

ycie
NA
granicy

Przed wykładem Haliny Szotek
pt.: „Kwestia polsko-czeska 98008” artowałam, e potrwa dobre
kilka godzin, bo temat jest bardzo
obszerny. trwał faktycznie prawie
trzy godziny, a zako czył si dopiero
na roku 90. Za to zacz ł si w iX
wieku od Pa stwa wielkomorawskiego.

Wieloletnia dyrektor Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie zastrzegła
si na pocz tku:
- Nie jestem feministk , wol eby wojnami zajmowali si panowie.
Ale 21 pa dziernika, podczas wykładu w Oddziale Muzeum Ustro skiego
Zbiory Marii Skalickiej wojny te były.
Było wszystko, co tak pasjonuje nas
w historii – geniusz dowódców, determinacja walcz cych, przyczyny i skutki,
a czasem lepy los. W historii ponoć nie
ma miejsca na uczucia, ale Halina Szotek
przyznała od razu, e temat polsko-czeski
traktuje emocjonalnie.
- My l , e pa stwo te , bo granic macie
w zasi gu wzroku. Inaczej do konliktów
granicznych podchodz ludzie z centrum
Polski. Oni traktuj je mniej powa nie,
albo o nich nie wiedz . Jako nauczyciel
historii w wielu szkołach mog za wiadczyć, e dopiero ostatnio wspomina si
o sprawie cieszy skiej. Co si dziwić
zwykłym ludziom, skoro nasze władze
te tego tematu nie znaj . Albo odkładaj
albo marginalizuj . Zreszt o konliktach
polsko-czeskich na l sku Cieszy skim
nie wiedzieli wiele Piłsudski, Dmowski,
Paderewski. Po II wojnie wiatowej mieli my si kochać w ramach Demoludów,
teraz w ramach Unii Europejskiej. Mamy
te sprawy przyklepać, bo tak jest wygod29 pa dziernika 2009 r.

nie. Na pewno dla Czechów, którzy od
dawna stosuj polityk faktów dokonanych. A my si na to godzimy.
Po tym wst pie nikt nie miał w tpliwoci co do pogl dów prelegentki. To nie
był wykład w tonie: musimy si godzić
i współpracować, ale: „To, co Czesi robili z Polakami na Zaolziu, to gorsze ni
Kulturkampf”.
Halin Szotek boli przepraszanie Czechów za rok 1939 przez Jerzego Urbana
w Cieszynie czy polskiego prezydenta
na Westerplatte. Boli j , e Masaryk,
prezydent Czech od 1918 do 1935 roku,
mówił tymi samymi słowy, co Ribbentrop
i Mołotow w swoim traktacie. Polityk
niegodny i podst pny podobnie jak twórcy czwartego rozbioru Polski uwa ał, e
nasze pa stwo jest elementem destabilizuj cym sytuacj polityczn w Europie
rodkowo-Wschodniej i lepiej, by zostało
zlikwidowane. Prelegentka mno yła przykłady eksterminacji polsko ci ze l ska
Cieszy skiego, czy potem z Zaolzia.
Przykłady bezwzgl dnego d enia do
zagarni cia ziem bogatych w surowce
i kapitał ludzki. Halina Szotek nie mówi
o tym w czasie w przeszłym. Mówi:
- To wszystko dzieje si w majestacie
prawa i my ich jeszcze przepraszamy!
Oni mówi o Polsce, e w 1939 roku
była sojusznikiem Hitlera i e mamy
si tego wstydzić. Nikt z polityków, ani
w Czechach, ani w Polsce, ani w Europie
nie reaguje.
To było na koniec wykładu. Zabrzmiały oklaski. Anna Guznar chc c pokazać
wiatełko w tunelu, opowiedziała o swojej
niedawnej wizycie w Ligotce Kameralnej
na Zaolziu, gdzie polsko ć stała si popularna i nawet dzieci chc poznać kultur
przodków. Jedna jaskółka wiosny nie czyni i ci, którzy wykładu wysłuchali, maj
tego wiadomo ć. Halina Szotek bardzo
szczegółowo przypomniała histori stosunków polsko – czeskich nie tylko na
l sku Cieszy skim. Ukazała pełne kulisy
tego spektaklu, który na naszych ziemiach
urz dziła historia. Nie zanosi si na happy
end.
Monika Niemiec

Zdaniem
Burmistrza
O konkurencji mówi burmistrz ireneusz
Szarzec.

*

*

*

Konkurencja to klasyczny termin u ywany przy rozpatrywaniu zagadnie wolnego rynku. Samorz d z racji ustawowych
nie prowadzi działalno ci gospodarczej,
a wi c nie jest podmiotem działaj cym na
rynku. Jednak e z samej specyiki działa
samorz du, z wydawanych przez niego
pieni dzy, jest to podmiot stymuluj cy,
a mo na wr cz powiedzieć, pobudzaj cy
do konkurencji. Chodzi o konkurowanie
irm o zamówienia publiczne.
Od powstania samorz du zmieniała si
ustawa o zamówieniach publicznych. Na
pocz tku wszyscy uczyli my si , zarówno przedsi biorcy, jak i miasto. W miar
upływu czasu rynek zamówie publicznych zacz ł si stabilizować. Nie zawsze
konkurowanie było wła ciwie pojmowane
przez przedsi biorców, a skłaniała do
tego mo liwo ć protestów i skarg. Powodowało to, e rozstrzyganie przetargów
przeci gało si . Oferenci skar yli si na
siebie wzajemnie, na niskie i wysokie
ceny, na nierzetelno ć, na domniemane
bł dy w ofertach. Zmiany wprowadzane
do ustawy ograniczyły mo liwo ć protestów i skarg.
Trzy ostatnie lata to prosperity na rynku, co doprowadziło do tego, e ceny,
mimo konkurencji, gwałtownie rosły. Na
to nało ył si wzrost cen pewnych dóbr,
np. materiałów budowlanych czy usług.
Powodem było to, e mimo konkurencji,
ceny przewy szały szacunki zamawiaj cego w kosztorysach inwestorskich.
Były to znaczne ró nice. Druga sprawa to
zmniejszenie si konkurencji przy zamówieniach publicznych oferowanych przez
samorz dy. Było to skutkiem wielo ci
zamówie i liczby irm b d cych w stanie
startować w przetargach. Znamienny był
tu rok 2008, gdy to cz sto zdarzało si , e
do przetargu stawała jedna irma, a jej ceny
były tak wysokie, e przetarg musiano
uniewa niać. Paradoksalnie dla samorz dów sytuacja w tej mierze poprawiła si
podczas kryzysu. Ceny zacz ły spadać,
konkurencyjno ć oferentów zdecydowanie
wzrosła. W bie cym roku nie mieli my
problemów z wyborem wykonawców
i nie zdarzyła si sytuacja, kiedy oferentów
brakowało, czy te nie mo na było dokonać wyboru oferty.
Konkurencyjno ć wrosła w nasz
wiadomo ć, w codzienne ycie zarówno
w handlu, usługach czy przeprowadzaniu
inwestycji. Wydaje si , e to wła ciwe, gdy
przedsi biorcy konkuruj mi dzy sob ,
przede wszystkim jako ci i cen . Le y
to w interesie zamawiaj cych, ale równie
samych przedsi biorców, gdy w dłu szej
perspektywie wymusza strategiczne działania, co w konsekwencji prowadzi do
rozwoju irm.
Notował: (ws)
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kOniec ii etapu
Zako czył si drugi etap prac remontowych w budynku przy
ul. Mickiewicza l, gdzie od lat mieszcz si poradnie lekarskie.
Kiedy w budynku tym funkcjonowała przychodnia rejonowa,
przychodnia chorób płuc, gabinety lekarzy dermatologów,
laryngologów, okulistów, ginekologów oraz laboratoria. Po
reformie słu by zdrowia cieszy ski ZOZ powoli rezygnował
z kolejnych poradni. Zacz ł za to działać najwi kszy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, skupiaj cy lekarzy rodzinnych i pierwszego kontaktu. Pozostała te „zozowska”
przychodnia chirurgiczna oraz prywatne: stomatologiczna
i ginekologiczna. A budynek był własno ci powiatu, który
chciał sprzedać nieruchomo ć.
W listopadzie 2007 roku ustro ski samorz d podj ł decyzj o kupnie, poniewa ewentualny prywatny wła ciciel, najprawdopodobniej zdecydowałby si na bardziej opłacaln działalno ć. Zwłaszcza, e przychodnia poło ona jest w bardzo atrakcyjnym miejscu w samym centrum miasta, w pobli u parku.
- W przypadku przej cia obiektu przez prywatnego przedsi biorc istniało potencjalne zagro enie, e zmieni on funkcj
budynku na inn , co w kontek cie faktu, i 80 procent mieszka ców miasta leczyło si wła nie tam, mogłoby pozbawić ich
dost pu do opieki lekarskiej. Budynek został zatem zakupiony
celem utrzymania jego leczniczej funkcji oraz stworzenia
mo liwo ci rozwoju usług medycznych w mie cie – stwierdza Michał Kozłowski, naczelnik Wydziału Mieszkaniowego
Urz du Miasta.
Zaniedbany przez wiele lat budynek przy ul. Mickiewicza 1
wymagał generalnego remontu. Mimo i zakup, a co za tym idzie
i remont nie były planowane w bud ecie miasta, podj to decyzj
o wygospodarowaniu odpowiedniej kwoty. Miasto rozpocz ło
jednak starania o rodki unijne i udało si je uzyskać.

LiSty dO redakcji
Szanowna Redakcjo
W nr 37 Gazety Ustro skiej przeczytałem artykuł niezadowolonej pacjentki gabinetu okulistycznego i dlatego chciałem
opisać mój przypadek. W przeszłym roku we wrze niu zacz ł si
problem z widzeniem w prawym oku. Tak znalazłem si w gabinecie okulistycznym na ul. Sanatoryjnej 7. Poinformowałem p.
rejestratork o moim problemie i zostałem przyj ty przez p. doktor
bez uzgodnionego terminu. Pani doktor po zbadaniu stwierdziła, e w trybie pilnym musi być wykonany zabieg operacyjny w
Szpitalu Okulistycznym w Katowicach i sama zadzwoniła do Izby
Przyj ć, e skieruje jutro pacjenta na pilny zabieg, i tak na drugi
dzie znalazłem si w szpitalu. Po podstawowych badaniach i
podpisanej zgodzie na operacj , skierowano mnie dodatkowo
na konsultacj do p. adiunkta. Po dodatkowych badaniach i
konsultacji z koleg p. adiunkta uznał stan mego oka na tyle
powa ny, e zdecydował na laserowy zabieg ju na drugi dzie .
Zabieg został wykonany. Dzi ki szybkiej i bardzo dobrej diagnozie p. doktor (co stwierdził p. adiunkt) wzrok został uratowany.
Dzi kuj p. Doktor!!!
Co do zarzutów stawionych przez autork listu s one delikatnie
mówi c niesmaczne, obra liwe.
- Kto posiada „rozdarte ego" to widać, e z powodu 30 min. robi
si awantur ?
- Jak mo na umawiać si na odebranie wnuczki o 13 maj c wizyt
o 12.40, a badanie oczu trwa ok. 20 min?
- Komu zrobi si na zło ć nie wykupuj c recepty ?
Andrzej Cholewa

*

*

*

Szanowna Redakcjo Gazety Ustro skiej
Zamieszczony na stronie 16 – tej w Gazecie Ustro skiej z dnia
17 wrze nia list, jest dla mnie niezrozumiały. Szanowana Pani
Anonimowa Czytelniczko! „Słu by Zdrowia” dawno ju nie ma.
Obecnie podstaw opieki zdrowotnej jest usługa zdrowotna, za
któr płaci Narodowy Fundusz Zdrowia lub pacjent ( a tak e inne
podmioty). Z Pani listu wynika, e postanowiła Pani skorzystać
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- W sierpniu 2008 roku został zło ony kompletny wniosek,
a 26 marca 2009 roku, po wygranym konkursie, miasto podpisało
umow na realizacj projektu. Całkowity koszt kompleksowej modernizacji oszacowano na 2.922.025,88 zł, z czego kwota doinansowania to l.440.965,14 zł. Gotowym projektem kompleksowej
modernizacji przychodni miasto dysponowało ju w marcu 2008
roku. Projekt został podzielony na III etapy realizacji na 3 lata,
a władze miasta zabezpieczyły rodki na I etap remontu - sinansowany w cało ci ze rodków własnych – tłumaczy naczelnik
M. Kozłowski.
Poni ej przedstawiamy poszczególne etapy modernizacji. Teraz
ko czy si realizacja drugiego, trzeci ruszy w przyszłym roku.
Etap I obejmował wykonanie wentylacji w pracowni rentgenowskiej, dobudowanie windy i szybu windy, wykonanie pochylni dla
osób niepełnosprawnych, ubikacji dla osób niepełnosprawnych oraz
pomieszcze higieny przy gabinecie ginekologii.
Etap II to wymiana okien, wszystkich wewn trznych instalacji,
wykonanie wentylacji mechanicznej, modernizacja kotłowni,
ocieplenie stropodachu, przemurowanie kominów, wymiana pokrycia dachu, modernizacja gabinetów lekarskich i poczekalni.
W III etapie budynek zostanie ocieplony, zagospodarowany
b dzie teren wokół obiektu, powstanie parking dla pracowników
przychodni oraz pacjentów, ogrodzenie, ziele .
Naczelnik Kozłowski tak mówi o przyszłym wykorzystaniu
zakupionego przez miasto budynku:
- Priorytetami w zarz dzania budynkiem jest udost pnianie
pomieszcze pod opiek zdrowotn deicytow na terenie miasta. Od momentu przej cia obiektu powstały: pracownia rtg,
pracownia mammograii, pracownia protetyczna. Do budynku
przeniesiono tak e przychodni dzieci c . Na dzie dzisiejszy
miasto dysponuje jednym wolnym lokalem u ytkowym i czyni
starania o pozyskanie lekarzy specjalistów w zakresie okulistyki,
dermatologii, urologii, itp. lub nawi zanie współpracy z NZOZem wiadcz cym tego typu opiek lekarsk w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Monika Niemiec
z mo liwo ci uzyskania usługi zdrowotnej w ramach kontraktu,
który NFZ zawarł z NZOZ-em OKO-MED 43-450 Ustro , ul. Sanatoryjna 7. Par miesi cy musiała Pani czekać na termin, który
ustalono na 31 sierpnia na godz. 12.40. Tymczasem przeznaczyła
Pani na wizyt u okulisty i na odebranie wnuczki (o godz. 13)
jedynie 20 minut? To przecie było niewykonalne, nawet gdyby
Pani Doktor przyj ła Pani punktualnie. Lekarz to nie maszyna,
a pacjent to nie przedmiot przerzucany przez t maszyn . Z tego
co Pani napisała wynika, e uto samia Pani pacjentów (w tym
siebie) z takimi przedmiotami, które mo na o okre lonej porze
wyprosić z gabinetu. Czas przeznaczany na badanie chorego,
zale y w du ej mierze od tego, z jakim problemem chory przychodzi do lekarza i w jaki sposób swój problem przedstawia. Nie da
si przewidzieć ile to zajmie czasu – przede wszystkim choremu,
a w efekcie lekarzowi. A je li pojawi si kto wymagaj cy szybkiej interwencji, np. z obcym ciałem w oku, to cały plan przyj ć
przesuwa si w czasie. Pani, jak widać tego nie rozumie. Jestem
równie pacjentk Pani Doktor Okulistki z NZOZ OKO-MED
Gabinety Lekarskie, 43-450 Ustro , ul. Sanatoryjna 7. Wybrałam
tego lekarza, bo jest to do wiadczony klinicysta, dobry fachowiec,
a przy tym miła i yczliwa osoba. Z sytuacji, jak Pani opisuje
jasno wynika, e Pani Doktor sko czyły si leki potrzebne do
wykonywania bada okulistycznych, siedziała wi c w gabinecie
i pisała zapotrzebowanie na te leki do apteki. Nast pnie zeszła
do apteki, przekazała druk zapotrzebowania i czekała, a to zapotrzebowanie b dzie zarejestrowane i leki zostan jej wydane.
Nie widz w tym nic niewła ciwego, bo bez tych leków okulistka
nie mogła dalej przyjmować pacjentów. Na koniec najistotniejsza
sprawa dla mnie i innych obywateli odprowadzaj cych składki
na ubezpieczenie zdrowotne. Nie wykupuj c recepty zmarnowała
Pani cały trud Pani Doktor okulistki oraz pieni dze NFZ, przeznaczone na wykonanie na Pani rzecz tej usługi zdrowotnej. Powinna
je Pani zwrócić Narodowemu Funduszowi Zdrowia, o co do Pani
apeluj . Inny pacjent ch tnie by z tej usługi skorzystał! ycz
Pani, by nigdy nic nie wpadło Pani do oka, bo wtedy pacjenci
czekaj cy przed gabinetem lekarskim z takim nastawieniem jak
Pani co do punktualno ci przyj ć, na pewno nie wpuszcz Pani
poza kolejno ci do gabinetu okulisty.
Nazwisko do wiadomo ci redakcji.
29 pa dziernika 2009 r.

LiSt dO redakcji
Bardzo mnie ostatnio zasmuciła sprawa dojazdu do cmentarza
przy ko ciele w Ustroniu-Polanie. Ostatnio chciałem odwiedzić
dawno temu zmarłego znajomego i pochowanego na cmentarzu
na Polanie i to co zobaczyłem przeraziło mnie. W dzisiejszych
czasach, eby nie było dojazdu, ba nawet doj cia do cmentarza,
to zgroza i wstyd dla Paraii i dla władz samorz dowych Ustronia. Droga pełna wybojów, kamieni, dziur, pogrodzone jakim
sznurkiem, nie wiem przeciwko komu te sidła, rodkiem jaka
wyrwa, te nie wiem po co, chyba eby nikt nie mógł dojechać
samochodem. Gdy ju jako udało mi si doj ć na cmentarz,
przed wej ciem wpadłem w placek łajna krówskiego. Obok
cmentarza sterta mieci nie wywo ona chyba od wielu lat.
Czy nie wstyd miastu Ustro , by na jego terenie było miejsce
ostatniego spoczynku tak zaniedbane, a dojazd wygl dał jak
poligon wojskowy po manewrach. Czy władze razem z parai
nie mog si porozumieć i zadbać nie tylko o yj cych, ale tak e
zmarłych. Wstyd i to bardzo du y. Mamy przecie dwudziesty
pierwszy wiek.
Zasmucony czytelnik. Nazwisko do wiadomo ci redakcji.

*

*

nie posiada tytułu prawnego do prowadzenia robót na terenie nie
b d cym jego własno ci .
Andrzej Siemi ski, naczelnik Wydziału Inwestycji,
Architektury i Gospodarki Gruntami

*

Cmentarz w Ustroniu Polanie oraz droga dojazdowa stanowi
własno ć Paraii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Chrystusa
Dobrego Pasterza. Utrzymanie drogi oraz porz dku w obr bie
cmentarza nale y do wła ciciela nieruchomo ci. Miasto Ustro

trwa budowa chodnika na ul. Szerokiej, od ul. Wiejskiej do ul. kreta.
roboty prowadz ustro skie irmy j. górnioka i p. Szuby. koszt
240.000 zł. zako czenie budowy w połowie grudnia. Fot. W. Suchta

W Ku ni Ustro niejednokrotnie przeprowadzano akcje honorowego krwiodawstwa, na co pracownicy odpowiadali wielk
aktywno ci . Dla wyró nienia krwiodawców organizowano
wycieczki i fotograi jednej z nich z lat 60. dzi przypominamy.
S to pracownicy Działu Głównego Mechanika, od lewej: Rudolf
Łomozik, Zbigniew Rze niczek, Jan Bestwina, Marian Semla,
Józef Holeksa, Józef Chra cina.
Fotograi udost pnił i opisał Jan Jakubiec.

29 pa dziernika 2009 r.
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karolina kido z zespołem puste Biuro.

Fot. m. niemiec

młOde taLenty

widzowie Koncertu Młodych talentów, który otwierał jubileuszow
X Ustro sk Jesie Muzyczn , wprawdzie nie obejrzeli „Milionerów” i „Faktów”, ale zd yli ju do domu na godz. 0.0 i program „Mam talent”. Mo na
powiedzieć, e obejrzeli dwa takie programy jednego wieczoru, pierwszy
rozpocz ł si o godz. 8 i odbywał si na ywo w „Pra akówce”.
To dopiero trzecie tego typu spotkanie
z młodymi muzykami i wokalistami
z Ustronia i miast partnerskich, ale zgrabnie
wpisuje si w program jesieni muzycznych.
Tak e w plan współpracy z miastami partnerskimi i kontaktów młodzie y z ró nych
pa stw. Jak na razie niedoceniony naleycie, gdy popisy młodych zdolnych nie
przyci gn ły pełnej sali widzów. Ale w ród
nich był przewodnicz cy Rady Miasta Stanisław Malina, burmistrz Ireneusz Szarzec,
radna Bogumiła Ro nowicz, przewodnicz ca Komisji Kultury i O wiaty Rady Miasta,
opiekun Młodzie owej Rady Ustronia
oraz prezes Towarzystwa Kontaktów Zagranicznych Andrzej Piechocki, który pokrótce przedstawił histori mi dzynarodowych koncertów młodych. Wspomniał te
o zespole wokalnym TeKaZet. Jego nazwa pochodzi od pierwszych liter nazwy
Towarzystwa Kontaktów Zagranicznych
i pocz tkowo miała to być grupa na jeden
wyjazd do Neukirchen-Vluyn. Jednak
odniesiony sukces zach cił wykonawców
do dalszej współpracy. TeKaZet istnieje do
dzisiaj, a przez ponad 10 lat działalno ci,
przewin li si przez niego utalentowani
soli ci.
Przybyłych do „Pra akówki” witała
dyrektor Barbara Nawrotek- mijewska,
a nast pnie oddała głos Magdalenie Kołoczek z Wydziału O wiaty, Kultury, Sportu
i Turystyki Urz du Miasta, która prowadziła koncert i jako pierwszych przedstawiła
uczniów szkoły muzycznej w Hajdunanas.
Agnes Horvath, Lotti Timari grały na fortepianie, tak e na cztery r ce, a Benjamin
Biro na tr bce. W gier nie ma jeszcze
techniki Milesa Davisa, ale na pewno jego
zaci cie. Po nich na scen weszły ustronianki: Maria Kieco – członkini Estrady
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Ludowej Czantoria, kształc ca swój głos
w prywatnej szkole Władysława Wilczaka,
która za piewała „Memory Catz” z musicalu „Cats” i Sylwia Cie lar, uczennica
III klasy Liceum Ogólnokształc cego im.
M. Kopernika w Cieszynie, była członkini zespołu „Gama 2”, która za piewała
utwór „La ful” z repertuaru Edith Piaf.
Do szkoły muzycznej w XI Dzielnicy
Budapesztu chodz Kinga Toth i Viktoria Metyko. W Ustroniu zaprezentowały
utwory na fortepian i let. Mieszkaniec naszego miasta Zdzisław Baguda za piewał
„Chod , przytul, przebacz” Andrzeja „Piaska” Piasecznego. Zdzisław wzi ł udział
w ogólnopolskim konkursie „ piewaj
z gwiazdami”, organizowanym na portalu
muzycznym. Pokonał 1100 konkurentów
i w nagrod dokształcał technik na warsztatach z Łukaszem Zagrobelnym. Kolejna
ustronianka Izabela Ku , zaprezentowała
swoje umiej tno ci w piosence Eweliny
Flinty „Czy nastanie ju wit?”. Izabela
piewa w „Czantorii”, w zespole TeKaZet, gdzie kształci swój głos pod okiem
W. Wilczaka, a oprócz tego wyst puje
jako ma oretka. Z Frenstatu przyjechały
Jana Eliasova i Pavla Cibulova i zagrały
w duecie na akordeonach. Nie tak dawno
na tej samej scenie zawodowy akordeonista
Czesław Mozil mówił, e chłopcy ucz cy
si gry na tym instrumencie nie mog liczyć
na zrozumienie ze strony rówie ników. Nie
wiemy jak to jest w przypadku nastoletnich
akordeonistek. Wyst p w Ustroniu zrobił
du e wra enie. Miejmy nadziej , e Jana
i Pavla, s doceniane przez młodzie . Po
duecie przyszedł czas na trio, w którym
mistrz wyst pił z uczniami. Simon Novak,
Stanislav Blazek to młodzi klarneci ci,
a na fagocie towarzyszył im nauczyciel

Michał Gamrot. Publiczno ć podziwiała
gr i l ni cy fagot w kolorze bordowym.
Instrumentali ci przedstawiali głównie
utwory klasyczne, choć zagrano te motyw przewodni z „Gwiezdnych wojen”.
W całkowicie rozrywkowym repertuarze
podziwiali my za to ustro skie talenty.
A na koniec jako gwiazda wieczoru wyst piła Karolina Kido z zespołem Puste
Biuro. Solistka rodem z Ustronia z grup zawodowych muzyków to z pewnoci młody talent, choć starszy i wiekiem
i do wiadczeniem scenicznym od poprzedzaj cych j muzyków i wokalistów.
Muzyka zespołu utrzymana jest w tematyce bluesowej. Zespół jest laureatem
takich festiwali, jak Rawa Blues Festival
w 2007 i 2008 roku, Blues Woman's Festival, Przystanku Woodstock 2008, Olszty skich Nocy Bluesowych i wielu innych
presti owych festiwali. Okrzykni ty został
nadziej polskiego bluesa. Członkowie
zespołu to profesjonalni muzycy współpracujacy lub pogrywaj cy z takimi postaciami jak, Karen Edwards, Małgorzata
Ostrowska, Zbigniew Wodecki, Jarosław
mietana, Gang Olsena, Beata Przybytek,
Jarosław Wasik. Puste Biuro przygotowuje
si własnie do nagrania debiutanckiej płyty,
koncertuje w całej Polsce.
W „Pra akówce” dali znakomity mini
koncert. O głosie Karoliny Kido powiedziano ju wiele. To czarna wokalistka
w ciele dziewczyny spod Czantorii. Bluesowe i rockowe standardy w jej wykonaniu pozwoliły zaprezentować gł bi
i wyj tkow barw jej głosu. Ale na scenie
były cztery znakomite wokalistki. Trzyosobowy chórek tworzyły: Katarzyna Zar ba,
Monika Czaja i Justyna Cie lik. Dopełniały
brzmienie zespołu, ale ju same w sobie
były zjawiskiem. Zaprezentowały si tak e
w solowych popisach, które potwierdziły
ich umiej tno ci.
Oczywi cie mo na, jak Kuba Wojewódzki, wytkn ć bł dy pocz tkuj cym artystom,
ale na pewno zrobi to ich nauczyciele. Towarzyszyli swoim podopiecznym
podczas pobytu w Ustroniu i na koncercie. Przede wszystkim byli z nich dumni.
Monika Niemiec

akordeonistki z Frenstatu. Fot. m. niemiec
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prezydenckie
dO ynki

Tegorocznym do ynkom w Spale, tradycyjnie zwanym ,,prezydenckimi’’, towarzyszyły prezentacje mo liwo ci produkcyjnych
irm działaj cych w sektorze ywno ciowym (na tzw. Go ci cu
Do ynkowym). Stoisko MOKATE odwiedził prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczy ski.

zacznij dzie
z kaW
„ yj zdrowo i aktywnie” to
miesi cznik promuj cy zdrowy
i aktywny styl ycia. W numerze
z 1 pa dziernika ukazał si artykuł pt.: „Zacznij dzie z kaw
zbo ow ”. Podtytuł mówi:
„Idealn alternatyw dla kawy
naturalnej jest powracaj ca do
łask kawa zbo ówka”. Tekst
konsultowano z ekspertami
z Europejskiego Centrum
Leczenia Otyło ci Dzieci
i Dorosłych w Warszawie.
W artykule wymieniano
produkty konkretnych firm,
a w ród nich polecano kaw
,,Porann ’’ produkowan przez
irm MOKATE.

PRZEPISY MOKATE
Nie ma nic przyjemniejszego ni gor ca kawa jesiennym
popołudniem. Podana z odpowiednimi dodatkami wzmocni
ciało i umysł. Dzisiaj przepisy na kaw rozgrzewaj c .

ogniste Mokate Gold
2 ili anki gor cej kawy
Mokate Gold
2 ły eczki brandy
2 kostki cukru
Przez 10 minut moczyć
kostk cukru w bandy. Zebrać

*

wszystko na ły eczk . Poło yć
j płasko nad kaw na kraw dzi ili anki. Podpalić zawarto ć ły eczki. Poczekać do
zga ni cia. To co pozostało
wlać do kawy.

*

*

Kawa teresy
1 ółtko
1 ły ka miodu
2 ły ki koniaku
2 ły ki słodkiej mietanki
29 pa dziernika 2009 r.

Wszystko zmiksować i zalać
mocn , gor c kaw Mokate
Cafe.

u Wrót iranu
Niewielka wyspa Kish (Kish Island) pełni rol handlowych
wrót Iranu. Skorzystało z nich Mokate, które ju w 2007 roku
zacz ło lokować swe produkty w sklepach jednej z powa niejszych irm handlowych na tamtym terenie. Sprzeda rozwijała
si pomy lnie, kilka kontenerów wyrobów ustro skiej irmy
znalazło ch tnych nabywców. Aktualnie, na yczenie ira skiego dystrybutora, Mokate zwi ksza dostawy.
To sygnał dobrze rokuj cy na przyszły rok i wskazuj cy na
celowo ć wej cia z ofert tak e na kontynentaln cz ć Iranu.
Asortyment, który obecnie znajduje si ofercie, to praktycznie
całe spektrum produktów Mokate, przede wszystkim jednak:
cappuccino, kawy instant, napoje kakaowe oraz miksy kawowe. Biuro Eksportu Mokate przygotowuje wzbogacenie dostaw
o kawy ziarniste i mielone.

HISTORIA MOKATE
Rok 005

Od 2004 roku trwa intensywna
kampania podtrzymuj ca pozycj
cappuccino na rynku. Do koszyka
zakupów coraz cz ciej traiaj
miksy kawowe, popyt rozdziela
si pomi dzy ten nowy produkt
a cappuccino. Prowadzone s
sonda e rynku w nowych obszarach, z zamiarem poszerzenia
kr gu odbiorców półproduktów.
W ramach zmodyikowanej strategii, irma przyst puje do budowy nowych kanałów dystrybucji
herbat. Obejmuj one równie
rynki zagraniczne. Wiosn 2005
roku Mokate przejmuje czeskiego
czołowego producenta herbaty,
irm DUKAT w Zlinie. Poszerza
si kr g do wiadcze ; czeski rynek preferuje herbaty owocowe

i ziołowe. Mokate utrzymuje
tradycyjne marki DUKATA
i zapewnia mo liwo ć zwi kszenia oferty, przenosz c baz
produkcyjn do lepiej wyposa onego Ustronia. Prac
w Ustroniu podejmuj czescy
technolodzy, powstaj nowe
propozycje asortymentowe,
ukierunkowane zarówno na
rynek czeski, jak i polski. Do
kanałów dystrybucji przej tej firmy, trafiaj równie
produkty Mokate, uprzednio
w Czechach nie oferowane.
Po zmianach – irma w orach
staje si głównym producentem kaw w grupie Mokate.
Ro nie eksport w skali całej
irmy, pod koniec roku stanowi 27% warto ci sprzeda y.
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Galeria Ustro skiej to prezentacja przede wszystkim fotograﬁi, wykonanych przez naszych czytelników i współpracowników. Galeri b dziemy chcieli publikować raz na miesi c. Oczywi cie w dzisiejszym wiecie trudno ograniczyć
si tylko do fotograﬁi, wi c b d te prezentowane prace
plastyczne, a być mo e ciekawa graﬁka komputerowa.
Dzi , gdy prawie wszyscy robi zdj cia, atrakcyjno ć tej
strony jest chyba murowana, bowiem dobrych zdj ć wszyscy mamy a nadto. Dlatego od razu musimy si zastrzec,
e zapewne b dziemy musieli wybierać poszczególnych
autorów spo ród kilku ofert.
Osoby zainteresowane publikacj w Galerii Ustro skiej
prosimy o wcze niejszy kontakt z nasz redakcj .
Nazywam si Karolina, mam 13 lat, fotograi interesuj si od półtora roku. Jest to moje hobby, d
do tego,
aby moja przyszło ć była z tym zwi zana. Najbardziej
w fotograii interesuj mnie portrety, uwielbiam pokazywać
ciekaw urod ludzi, sprawiać, e wszystkie wyj tkowe
cechy s pokazane na zdj ciu. Licz na to, e kiedy zostan sławnym fotografem, a moje zdj cia b d napawały
ludzi optymizmem.
Moje prace w du ym formacie ju niebawem b dzie
mo na ogl dać w Gimnazjum nr 2. Zapraszam.
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Biegała młOdzie

W sobot 10 pa dziernika miały si odbyć biegi dla ustro skiej młodzie y szkolnej w ramach Biegu Legionów. Główny
Bieg Legionów dla dorosłych rozgrywany
jest w weekend przed 11 listopada. Wtedy
te biegali uczniowie. Zdarzało si jednak,
e pogoda była niesprzyjaj ca, padał nieg,
wi c postanowiono biegi dla uczniów organizować wcze niej. Okazuje si , e na
pogod nie ma recepty. Odwołane biegi
rozegrano 22 pa dziernika i tym razem
pogoda dopisała. Biegi dla dziewcz t
i chłopców rozgrywano w trzech kategoriach wiekowych. Wszyscy uczestnicy na
mecie otrzymywali czekolad , wszystko
obserwowało kilkudziesi ciu rodziców.
Dystans biegu wydłu ał si w zale no ci
od wieku. Najmłodsi mieli do pokonania
sto metrów, najstarsi dwa okr enia stadionu.
W sumie na starcie stan ło 209 uczennic
i uczniów.
Wyniki:
Dziewcz ta: szkoły podstawowe: klasy
iii i iV: 1. Joanna Matuszek (SP-2), 2.
Wiktoria Pokorna (SP-2), 3. Anna Dorosz
(SP-5), 4. Sylwia K dzierska (SP-5), 5.
Katarzyna Cie lar (SP-5), 6. Dominika
Wesołowska (SP-5), 7. Sandra Rygiel
(SP-3), 8. Kinga Kubala (SP-2), 9. Natalia Heczko (SP-2), 10. Wiktoria Holona
(SP-2), klasy V i Vi: 1. Paulina Kania
(SP-1), 2. Agnieszka B czek (SP-6), 3.
Sara Jo czyk (SP-2), 3. Magdalena Mikuła (SP-1), 5. Agata Knoppek (SP-2), 6.
Klaudia Szadorska (SP-1), 7. Aleksandra
Szlejter (SP-2), 8. Anna Pinkas (SP-3), 9.
Aleksandra Kohut (SP-1), 10. Magdalena
liwka (SP-2), gimnazja: 1. Marta Błachut
(G-2), 2. Adrianna Hojdysz (G-2), 3. Natalia Krysta (G-2), 4. Monika Krysta (G-2),
5. Małgorzata Goryczka (G-2), 6. Justyna
Kłoda (G-2), 7. Izabela Cie lar (G-1), 8.
Joanna Jopek (G-1), 9. Nikola Słowicz
(G-1), 10. Joanna Kłósko (G-1).
Chłopcy: szkoły podstawowe: klasy
iii i iV: 1. Mateusz Tarasz (SP-2), 2.
Jakub Chmiel (SP-2), 3. Miłosz Adamiec
(SP-2), 4. Łukasz Łojek (SP-2), 5. Dawid
Jo czyk (SP-2), 6. Paweł Puchała (SP-2),
7. Patryk Gre (SP-5), 8. Dawid Husar
(SP-3), 9. Wojciech Krysta (SP-2), 10.
Marcin Banasiak (SP-2), klasy V i Vi:
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1. Mateusz Matuszek (SP-2), 2. Marcin
Czy (SP-6), 3. Dawid Jenkner (SP-1), 4.
Kamil Bujok (SP-3), 5. Beniamin Wójcik
(SP-1), 6. Filip Wałach (SP-2), 7. Patryk
Słowik (SP-2), 8. Bartek Szcz sny (SP-1),
9. Krzysztof Bielesz (SP-1), 10. Krzysztof
Zielecki (SP-1), gimnazja: 1. Patryk Lederer (G-2), 2. Tomasz Michalik (G-2), 3.
Konrad Kania (G-2), 4. Kacper Pustelnik
(G-1), 5. Damian Kubica (G-1), 6. Arek
Sarnecki (G-1), 7. Dominik Osowski
(G-2), 8. Łukasz Zaj c (G-1), 9. Mateusz
Puchała (G-2), 10. Dawid Cie lar (G-1).
Dru ynowo: szkoły podstawowe: 1.
SP_2 (384 pkt.), 2. SP-1 (199), 3. SP-5
(129), 4. SP-3 (83), 5. SP-6 (56), gimnazja:
1. G-2 (216), 2. G-1 (204).
Po zawodach trener lekkiej atletyki
w Mi dzyszkolnym Klubie Sportowym
Rajmund Raszyk stwierdził:
- Mniej startuj cych, ale plany pokrzyowała nam aura. W pierwszym terminie
w sobot biegi si nie odbyły. Dzi jest
wietna pogoda, ale rano było brzydko
i wielu uczniów zrezygnowało. My l ,
e wystartowali najlepsi. Jak kto jest
dobry, to ch tnie biega, wi c wygrali ci,
którzy powinni wygrać. Maruderzy zawsze si oci gaj i nie chc brać udziału

SzkOLna

w zawodach. Biegali moi wychowankowie
i Agnieszka B czek zaj ła drugie miejsce,
drugi te był Marcin Czy . Mo e niektórych uda si ci gn ć do klubu. Na razie nie
prowadzimy biegów, ale jeste my otwarci
na ró ne konkurencje lekkoatletyczne. S
warunki, by uprawiać bieganie.
Organizatorem zawodów był Urz d
Miasta.

*

*

*

Wcze niej w Polanie odbyły sie biegi
sztafetowe szkół podstawowych.
Wyniki dru ynowe: dziewcz ta: 1. SP-2,
2. SP-1, 3. SP-3, 4. SP-6, chłopcy: 1. SP-2,
2. SP-1, 3. SP-3.
Dziewcz ta SP-2 biegły w składzie:
Sara Jo czyk, Magdalena liwka, Magdalena Hombek, Katarzyna Orawska, Agata
Knoppek, Aleksandra Szlejter.
Chłopcy SP-2 biegli w składzie: Mateusz Matuszek, Dawid Goryczka, Filip W dolny, Artur Wrze niewski, Łukasz Niemczyk, Adam Puczek, Patryk Słowik.
W zawodach powiatowych w Chybiu
dziewcz ta zaj ły 7 miejsce, natomiast
chłopcy 3 miejsce i awansowali do zawodów rejonowych. W Ł ce koło Pszczyny
nasi reprezentanci wywalczyli 4 miejsce.
Tekst i zdj cia: wojsław Suchta
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trOch WiOSny
jeSieni
Jak zatrzymać czas, który p dzi nieubłaganie, podobnie jak
nasze ycie? Najpierw młodo ć, potem pracowita dojrzało ć,
a na ko cu zasłu ona emerytura. Nasze dzieci opuszczaj rodzinny dom. Wtedy mamy czas dla siebie, który wprawdzie
płynie troch wolniej, jednak nie stoi w miejscu. Zamiast pracy
zawodowej uprawiamy działki, chodzimy na spacery, spotykamy
si z przyjaciółmi, dbamy o zdrowie. Cieszymy si otaczaj c
nas przyrod . Zwłaszcza wspaniale czujemy si wiosn , kiedy kwitn drzewa i kwiaty. Wówczas znów jeste my młodzi
i zdrowi. Aby być bli ej przyrody, postanowiłam zagospodarować
skrawek przestrzeni, jak jest balkon. Udało mi si zaprojektować
dwie altanki. Kiedy jest upalnie, mo na schować si tu przed
sło cem. Wino bluszcz, który oplata cały balkon, wielobarwne
klematisy, passilora – pi kne pn cze. Kwiaty tej ro liny pachn
jak perfumy drogich firm. W takim otoczeniu siedz , odpoczywam, pij porann kaw . Podziwiam godzinami bajeczne
kwiaty kaktusów. Kiedy zakwitł jeden z nich (tzw. Królowa
Nocy) nie mogłam spać, czatowałam z aparatem fotograicznym.
Bajkowy, cudowny kwiat jednej nocy o subtelnym zapachu.
Wprost oczu nie mo na było oderwać. Jakie to smutne, kiedy

drzeWOLuBy
z nierOdzimia
Grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu
Nierodzimiu, z inicjatywy Małgorzaty Sikory (nauczycielki zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej) oraz dzi ki przychylno ci
Izabeli Strzałkowskiej (dyrektora szkoły) i Wiktora Naturskiego
(z Nadle nictwa Ustro ), postanowiła wzi ć udział w konkursie
grantowym na realizacj zada z zakresu edukacji ekologicznej.
Tak narodził si projekt „Drzewoluby”. 18 czerwca został on
laureatem Konkursu Grantowego „Moje Silne Drzewo” organizowanego przez Fundacj Nasza Ziemia - grant ufundowała
irma ywiec Zdrój (wi cej na temat konkursu: www.mojesilnedrzewo.pl). Realizacja projektu trwać b dzie do ko ca roku
kalendarzowego. Działania „Drzewolubów” mo na „podgl dać”
na internetowej stronie szkoły: www.sp6ustron.republika.pl.
Głównym zało eniem projektu jest rozwijanie u uczniów
pozytywnych i aktywnych postaw wobec przyrody le nej i jej
ochrona. Cel ten ma zostać osi gni ty poprzez: organizowanie
konkursów ekologicznych, wycieczek, sadzenie drzew, sprz tanie
lasów, zbiórk surowców wtórnych itp.
Cz ć zada przewidzianych w projekcie ju została zrealizowana. We wrze niu wszyscy uczniowie brali udział w akcji
„Sprz tanie wiata” ze szczególnym uwzgl dnieniem lasów
poło onych wzdłu Wisły. Uczniowie klas 1-3 uczestniczyli
w lekcji ekologii zorganizowanej przez pracowników nadle nictwa w ustro skim „Le niku”. W pa dzierniku klasy 1-5 pogł biały
wiedz o przyrodzie w Istebnej, m.in. podczas spaceru poł czonego z obserwacj drzew i wizyty w istebnia skim O rodku Edukacji Ekologicznej. Ponadto uczniowie klas 1-3 mieli mo liwo ć

nad ranem zamyka swój kielich. I wła nie wówczas postanowiłam - b d zbierała kwiaty, b d je suszyła i układała w bukiety.
W ten sposób przedłu ich młodo ć i urod . Kwiaty sprawiaj , e
wiat jest ywy i barwny. Kwiaty to pami ć, to miło ć i rado ć.
Zapraszam na wystaw „Troch wiosny jesieni ”, na której
prezentuj motywy ro linne zarówno w kompozycjach suszonych
kwiatów, jak i na serwetach i obrusach, wykonanych haftem
Richelieu. Wystawa ma miejsce w Muzeum Marii Skalickiej
w okresie od pa dziernika do listopada. Sami Pa stwo ocenicie,
czy udało mi si zatrzymać czas.
ewa b k

zobaczenia „Szkółki Drzew Alejowych i Krzewów Ozdobnych”
pa stwa Renaty i Stanisława Puzoniów z Ustronia-Nierodzimia.
Natomiast dzi ki uprzejmo ci Urszuli Szu cik uczniowie klas
młodszych, zwiedzili pracownie rze biarskie na Uniwersytecie
l skim w Cieszynie. W naszej szkole go cili my tak e ustro skiego rze biarza, Jana Herd , który prezentował swoje rze by
oraz pokazał, w jaki sposób one powstaj .
W Dniu Edukacji Narodowej został zorganizowany happening pt. „Drzewo w ró nych j zykach wiata”. Wybrane klasy
przedstawiały krótkie, nieraz zabawne scenki, w których drzewo
(czeskie, angielskie, niemieckie czy hiszpa skie) było głównym
bohaterem. Mimo ró nic j zykowych morał zawsze był ten sam:
drzewo pełni znacz c rol w yciu człowieka, zwierz t i ro lin.
Natomiast starsi uczniowie przygotowali przedstawienie pt.
„O drzewie, które dawało”.
Wa nym elementem projektu s konkursy ekologiczne adresowane do uczniów szkoły. Równocze nie zbierane s prace na
konkurs fotograiczny („Ka de drzewo jest inne”), plastyczny
(„Szanuj las wokół nas” – plakat) i literacki („Mój wiat – moje
drzewo” – wiersz). Dla uczniów przewidziane s atrakcyjne
nagrody w ka dej kategorii wiekowej. Zostan one wr czone
w grudniu, w czasie spotkania podsumowuj cego nasz projekt.
Na realizacj czekaj jeszcze nast puj ce przedsi wzi cia:
akcja sadzenia drzew, szkolna loteria fantowa i kiermasz o tematyce ekologicznej.
Nad prawidłowym przebiegiem projektu czuwaj nauczyciele
nauczania zintegrowanego: Jolanta Herczyk, Roman Langhammer (oprawa medialna na stronie internetowej szkoły), Małgorzata Sikora, Agata Tomiczek oraz nauczycielka j zyka angielskiego,
Lucyna Raszka. Ju teraz dzi kujemy wszystkim osobom, które
pomagaj nam w realizacji projektu, a zwłaszcza Nadle nictwu
Ustro i Nadle nictwu Wisła.
Agata tomiczek, SP6

APiNG MARViN - UZDRowiCiel Z FiliPiN
- uleczy ci nawet z raka oraz innych chorób

je li oczywi cie i ty tego chcesz!

Zapisy tel. 0/98-57-0, 0508-775-560
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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, roda: 8.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota - tylko wypo yczalnia 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 WyPO yczaLnia dLa dzieci i MłOdzie y
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 ksią ek tzw. „Cieszyniana”, starodruki, druki bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
- ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny eński
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
- oraz - „Walka o niepodległo ć w czasie ii wojny wiatowej (1939-1945)”. (AK, PSz na zachodzie,
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich
.

galeria „Pod jodłą” w Muzeum Marii Skalickiej

„Trochę wiosny jesienią” - prace ewy Bąk, kompozycje z suszonych kwiatów i haft richelieu.
„Ludzie pióra w medalierstwie”- kolekcja Janusza Niemczynowicza. Wystawa czynna do końca
grudnia.
KLUB PROPOzycji: - klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi lud mi
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.
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 „PRa aKóWKa”
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, ma oretki, taniec break dance
- zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.
aeROBiK - poniedziałek i czwartek - 18.00 - 19.00 oraz 19.00 - 20.00; roda i piątek - 19.00 - 20.00.
jOga - roda 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 piew rozrywkowy i przedszkole muzyczne.
UsTROñsKie sTOWaRzyszenie TRze WOœci
Klub Abstynenta „RODziNA”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o zUS)
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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 PRa aKóWce
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”MO na 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:
roda 15.00- 18.00
- Psychoterapeuta:
poniedzia³ek 14.00-18.00
WieTLica ROdOWisKOWa dLa dzieci i MłOdzie y W HeRManicacH
• poniedziałek (16 - 18) - zajęcia plastyczne, kółko szydełkowania
• wtorek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz zajęcia komputerowe
• roda (16 - 18) - zajęcia sportowe
W czwartą rodę 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 mo liwo ć 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.
sTRa MiejsKa UsTROñ
ul. Brody 16, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z eRy: darmowy 986.

burmistrz Miasta Ustro ogłasza konkurs ofert na dzieraw nieruchomo ci niezabudowanej poło onej w Ustroniu
przy Rynku, ozn. nr 4794/ o powierzchni 67,0 m zapisanej w Kw 0004786 S du Rejonowego w Cieszynie. Cena
wywoławcza czynszu dzier awnego za powierzchni 7,0
m wynosi 4,00 zł/m/m-c/netto + podatek VAt, natomiast
od powierzchni 0,0 m wynosi ,50 zł/m/m-c + VAt.
oferta powinna zawierać:
• proponowan wysoko ć czynszu dzier awnego,
• koncepcj zagospodarowania terenu wraz
z wizualizacj obiektu,
• opis proponowanej działalno ci.
Pisemne oferty nale y składać w zalakowanej kopercie
do dnia 0 listopada 009 roku w biurze podawczym
Urz du Miasta (pok. nr 4). osoba wygrywaj ca przetarg
oprócz czynszu dzier awnego ponosić b dzie opłaty za
wod , cieki i energi elektryczn wg wskaza liczników
oraz podatek od nieruchomo ci. opłaty za wywóz mieci
dzier awca nieruchomo ci b dzie regulował wg odr bnej
umowy zawartej pomi dzy przewo nikiem, a dzier awc .
bli sze informacje w tej sprawie mo na uzyskać pod numerem telefonu 08579 lub 606 608 586.
29 pa dziernika 2009 r.

Najwspanialszej Babci Zuzi z okazji 75. urodzin
Przed mosi nym powiewem, co li cie przykurcza
I w mig ognik dla znicza zdmuchnie przeznaczony,
Uciekam w blask kominka – i sam do r k moich
Wpada album wci ch tny, by ycia w nim szukać.
Stronice czarne zbiegam, gdzie zdj cia przypi te,
A po ród tylu twarzy – dzi innych zaiste –
Dziewczynk o warkoczach długich, migłych widz ,
Która znanym sposobem wpatruje si we mnie.
Choć wokół topazowych oczu kalendarze
Odbiły nieco zmarszczek, jak na wodzie kr gi,
Nadal graj w nich bystre młodo ci iskierki,
Odarte ju ze złudze , lecz nigdy nie – z marze .
I gładz czule palcem t dzierlatki buzi ,
Co trzy czwarte stulecia ziemsk dol chłonie,
Nie sformułuj ycze , które l dzi do Niej –
Słów nie znajdzie wiat na to, co we mnie buzuje.
Rozmy lam, czy znaczenie swego zna imienia:
Do lilii si biblijne „Zuzanna” odnosi,
Wi c je li chc Opatrzno ć o co wła nie prosić,
To o ich ciche pi kno – niech Jej dni wypełnia,
Niech symboliczna lilii czysto ć powytrzebia,
Co si pozahaczało w sercu i je szarpie...
Niechaj si Bo y pokój wleje w nie na trwałe,
Siłami J obdarza, wszystkim, czego trzeba.
A ja, „Suzanne” słuchaj c lirycznej Cohena,
My l , jakie to szcz cie, e mam tak e w sobie
Co z tej Zuzi – i czuj c Jej koj c trosk ,
Przez zamglone si oczy nad zdj ciem u miecham.

Jako sie mocie ludeczkowie

Jesiy na całego i tak szumnie kolorowo, e jak jyno słóneczko sie uko e roz za czas zza chmur, czy mgły to dycki wy dym
se na wiy e powietrze (takigo ganc wiy ego to ju isto nigdzi
ni ma). Ponikiedy zó dym se do przychodni po recepis na cetle
łod wysokigo ci niynio, bo to ju isto do kó ca ywota muszym
brać. A byli cie łostatnimi czasy w tej naszej przichodni? Dyć
tam była istno Sodóma i Gomora. Wszyndzi moc marasu, jakisik
malty pełno, kable eletryczne na wyrchu, nó jako przi remóncie.
Ale wreszcie to idzie ku kó cowi, jako to prawióm ju tymu nó ki
widać.
Łoto było tak pieknie, tó łod tej przichodni przeszłach sie
jeszcze kónsek do muzeum, coby sie spytać kiedy te wreszcie
bydzie nowy Kalyndorz Ustró ski? Dziy coroz krótszy, niedłógo
godziny pocisnóm, a tu ganc ni ma co czytać, nó wiycie takigo ło
ha downiejszych czasach na naszej dziedzinie. Tó mi tam rzekli,
e kalyndorz uko e sie dziepro w listopadzie, a ta promincyja
bydzie dwacatego piyrszego ło trzeci. Zapisałach se to, bo dycki
tam ynym, coby se kalyndorz w tym piyrszym dniu kupić.
Jak ju ech sie szmatłała naspadek, to sie dziwóm, a tam w parku pod takim rosochatym strómym pore młodzików kurzi cygaretle.
Muszóm tam mieć stałe miejsce, bo roz ech szła tym chodniczkym
do kamratki, co miyszko kole amiteatru i te tam stoli z petami,
a na trowie pełniutko mieci po tych cygaretliskach. Ty nałogi, to
je doista łokropeczne, dyć niejedyn by se cosik fajnego móg kupić
za telkowne pinióndze, co idóm na to kurzyni. Bo, e sie zdrowi
niszczy, to młody ło to ganc nie dbo.
Muszym sie piychać i póki jeszcze je ciepło wybrać sie na
kierchów kapke groby łopucować. Mie dycki rynce strasznie
łoziómbióm, choć se weznym taki hrube rynkawice. Poczóntek
listopada mo być jeszcze ciepły, to aspó kwiotki nie pomarznóm
na grobach. Tó dzier cie sie zdrowo ludkowie, a dbejcie ło siebie,
bo kaj kogo spotkóm to jyno kicho i krzipie.
Hela

za

LuBiOny

24 pa dziernika 2009 r. felietonista Gazety Ustro skiej, ilozof
z Uniwersytetu l skiego, Marek Rembierz, przestał być kawalerem, co chyba warte jest odnotowania w prasie. Jego wybrank została..., czy raczej wybrała go Maria Teresa Misik. lubu udzielał
w ko ciele Dobrego Pasterza w Polanie ks. biskup Janusz Zimniak w asy cie dziesi ciu ksi y. Ks. proboszcz Alojzy Wencepel
stwierdził na wst pie, e pierwszy raz w tym ko ciele biskup
udziela lubu. Po za lubinach były yczenia, które trwały prawie
tyle samo, co sama ceremonia. Zbójnicy podarowali mał once
zbójnika ilozofa ciupag , ale znaj c Marka, na pewno si nie
przyda. Wszystko przypiecz tował armatni strzał odpalony przez
pann młod .
wojsław Suchta
PoZioMo: ) nad umywalk , 4) le ny duszek, 6) pojazd
konny, 8) zaj cie w polu, 9) na nogach, 0) imi e skie,
) s siadka katody, ) d wi kochłonne przy ekspresówce, ) mieszanina syropu i lekarstwa, 4) s siad Iranu,
5) nadmorski o rodek olimpijski, 6) syn Dedala, 7) wielki
szach perski, 8) czeskie „tak”, 9) królowa z włoszczyzn ,
0) imi e skie.
PioNowo: ) miasto nad Mozel , ) zaj cie sceniczne, ) w rowie melioracyjnym, 4) przebieralnia artystów,
5) przydro ny hotel, 6) plan wykładów, 7) kobieta mi dzy
słupkami, ) po ranie ci tej (wspak), ) porozumienie,
4) imi carów.

krzy óWka krzy óWka krzy óWka
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

Rozwi zanie krzy ówki powstanie po odczytaniu liter
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi zania
oczekujemy do 6 listopada.

Rozwi zanie Krzy ówki z nr 4

MUZyCZNA JeSie w UStRoNiU
Nagrod 30 zł otrzymuje weronika Kubie z Ustronia,
ul. Folwarczna 28. Zapraszamy do redakcji.
29 pa dziernika 2009 r.
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Kolejnym do ć cz sto spotykanym gatunkiem purchawek jest
Purchawki - grzyby o jak e charakterystycznych i łatwo rozpoznawalnych kształtach - według mnie s grzybowym odpowiedni- purchawka zwana gruszkowat . Młode owocniki s białawe,
kiem białych owoców nieguliczki. Nie znam w zasadzie dziecka kremowe lub ółtawe, z niewielkim, cz sto trudnym do zauwaenia, „garbkiem” na szczycie „gruszki”. Powierzchnia młodych
(ale i sporo dorosłych tak e by si znalazło), które przejdzie oboj tnie obok owocuj cego, obsypanego białymi kulkami krzewu owocników jest tak e lekko chropowata, jednak nie pokrywaj
j kolce lub sto ki, jak w przypadku obu opisanych wcze niej
nieguliczki. Jaka bli ej nieznana i nieokre lona siła, prawdziwy
stan wy szej konieczno ci, ka e zerwać kuleczk , rzucić j na gatunków. Starzej ce si owocniki nie do ć, e zmieniaj barw
ziemi i rozgnie ć. Nagrod jest oczywi cie „pykni cie”, jakie - ciemniej , a osi gn kolor szarobr zowy - to jeszcze „łysiej ”,
wydaje rozgniatany owoc. Podobnie jest tak e i z purchawkami. staj c si w ko cu, na staro ć, prawie zupełnie gładkie. Owocniki
I w tym przypadku „co ” ka e nam natychmiast tego kulistego purchawki gruszkowatej spotykamy mniej wi cej w tym samym
grzyba nadepn ć, by wydobyć z niego br zowaw chmurk zarod- okresie, co purchawki chropowate i je owate, od sierpnia do
ników. Tak w jednym, jak i w drugim przypadku, pechowiec mo e listopada. Wyrastaj one jednak zawsze na rozkładaj cym si
drewnie obumarłych drzew li ciastych i iglastych. Nawet je li
napotkać niedojrzałe owoce nieguliczki czy owocniki purchawek
na pierwszy rzut oka owocniki takie wydaj si wyrastać bezi wówczas przyjemno ć ich rozgniecenia jest taka sobie, a prawd
po rednio z ziemi, to po
mówi c nie ma jej wcale
rozgarni ciu ciółki czy
- bowiem nie usłyszy ani
wierzchniej warstewki
pykni cia, ani nie zobaczy
ziemi okazuje si , e w
chmurki zarodników.
rzeczywisto ci rosn na
Purchawki to grzyby,
starym drewnie.
których owocniki przyPolska nazwa wszystbieraj kuliste lub gruszkich purchawek pochokowate kształty. ZarodPURCHAwKi
dzi od d wi ku, jaki wyniki powstaj wewn trz
daj dojrzałe owocniki
takiego kulistego grzyba
po ich nadepni ciu czy
i - je li tylko nie dorwie
rozgnieceniu - po prostu
si do nich jaki amator
robi przy tym charakterozdeptywania purcharystyczne „purk”. Mimo
wek - wydostaj si na
tego, niezbyt mile kojazewn trz przez niewielki
rz cego si d wi ku i
otworek, jaki otwiera si
mało apetycznego wyw górnej cz ci owocnika.
gl du starych i rozpaW naszym kraju wyst pudaj cych si purchawek,
je co najmniej kilka gatungrzyby te s jadalne.
ków purchawek.
Znawcy tematu poleDo chyba najcz ciej
caj zbierać i spo ywać
spotykanych nale y purwył cznie młode, białe
chawka chropowata.
owocniki purchawki
Owocniki tego gatunku
chropowatej i je owamaj odwrotnie gruszkotej. Ich mi sz musi
waty lub maczugowaty
być biały i elastyczny, a
kształt, dorastaj do 8 censprawiaj c takie grzybtymetrów wysoko ci przy
ki warto zdj ć z nich
około 5 centymetrach szeskórk , która ponoć nie
roko ci. Nazwa gatunkonale y do najsmaczniejwa - chropowata - bierze
szych. Purchawki gruszsi od wygl du młodego
kowatej nie traktuje si
owocnika. Jest on biały
natomiast jako grzyba
i cały pokryty brodawkajadalnego. Nie jest to
mi, które maj kształt kolgrzyb truj cy, ale łykoców lub sto ków. Wraz ze
waty i przez to po prostu
starzeniem si owocnika
niesmaczny.
kolce/sto ki odłamuj si ,
Mówi c o purchawkach koniecznie nale y wspomnieć o grzybie
pozostawiaj c na skórce grzyba co na kształt blizn. Cały owocnik równocze nie staje si coraz ciemniejszy, przyjmuj c ró ne nosz cym niezwykle podobn nazw . Mam na my li purchawic
odcienie br zu. Bardzo podobne przemiany - przynajmniej je li olbrzymi , nazywan tak e czasznic olbrzymi , kulic kurzawchodzi o zabarwienie mi szu - nast puj wewn trz owocnika. kowat lub po prostu purchawk olbrzymi . Purchawica jest
Jego mi sz (w górnej, kulistej cz ci owocnika) jest pocz tkowo grzybem wyst puj cym na półkuli północnej. W Polsce cz ciej
mo na j spotkać w północnej cz ci kraju, ale jest to grzyb
mi kki, porowaty i elastyczny. Pó niej coraz bardziej ółknie,
staje si szarobr zowy, oliwkowobr zowy, wreszcie całkowicie bardzo rzadki. Owocniki wyst puj najcz ciej w miejscach w
ró ny sposób przez człowieka przekształconych i u ytkowanych,
br zowieje i zamienia si w pył zarodników. To wówczas na
szczycie owocnika otwiera si mały otwór i przez niego zarodniki w parkach, ogrodach, na ł kach i pastwiskach, wsz dzie tam,
wydostaj si na zewn trz. Purchawk chropowat spotkamy od gdzie podło e jest yzne i bogate w azot. Owocniki purchawicy
czerwca do listopada, we wszystkich typach lasów, z reguły nie olbrzymiej, zgodnie ze swoj gatunkow nazw , osi gaj i cie
olbrzymie i imponuj ce rozmiary. S nieregularnie kuliste, lekpojedynczo lecz w grupach, cz sto bardzo licznych.
Bardzo podobna do purchawki chropowatej jest purchawka ko spłaszczone i dorastaj nawet do 70 centymetrów rednicy!
je owata. Przy podobnym kształcie owocnika i zbli onych Równie okazała jest waga tych grzybów. Do dzi za rekordzist
rozmiarach, purchawk je owat od jej chropowatej „kuzynki” uchodzi znaleziony ponad 50 lat temu w okolicach Brna owocnik
rozró nimy po br zowawym zabarwieniu skórki oraz dłu szych, purchawicy, który miał 46 centymetrów wysoko ci, 212 centymedo około 5 milimetrów długo ci i lekko wygi tych kolcach, które trów obwodu i prawie 21 kilogramów wagi! Młode purchawice
pokrywaj owocnik. Po odpadni ciu kolców na powierzchni maj opinie najsmaczniejszych w całej „purchawkowatej” rodzinie, a ponoć najlepiej smakuj przyrz dzone jak kotlety. Prosz
owocnika pozostaje ciemniejszy i gruby wzorek. Purchawka
je owata ro nie zazwyczaj w lasach li ciastych, preferuj c lasy jednak tej informacji nie sprawdzać podczas najbli szego, udabukowe i gleby wapienne, czasem owocniki tego grzyba mo na nego grzybobrania, gdy w naszym kraju purchawica olbrzymia
znale ć na rozkładaj cych si , murszej cych kłodach. Owocniki jest gatunkiem podlegaj cym cisłej ochronie!
Tekst i zdj cie: Aleksander Dorda
tego gatunku rozwijaj si od lipca do pa dziernika.
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r. duda minie jeszcze dwóch obro ców i strzeli trzeci bramk .

Fot. W. Suchta

mecz raFała dudy
KS Nierodzim - Spójnia Górki 4: (:0)

Bardzo dobrze rozpocz ł si mecz Nierodzimia z Górkami. Po nieudanej interwencji bramkarza Spójni w 10 minucie spotkania, pierwszego gola zdobywa Daniel
Ciemała, lobuj c piłk nad bramkarzem
z 25 metrów. Zazwyczaj Nierodzim po
zdobyciu gola cofa si . Tym razem było
inaczej i nasi piłkarze przeprowadzaj kilka
składnych akcji. Po rzucie ro nym Michał
Kania strzela w dolny róg bramki. Górki
te miały okazj , raz nawet piłka odbiła si
od poprzeczki bramki Nierodzimia.
Pocz tek drugiej połowy to zdecydowana przewaga Spójni. Przez kilkana cie
minut nasi rywale przebywaj na połowie Nierodzimia, ale bronimy si bardzo

dobrze. Napór jednak trwa i efektem
kontaktowa bramka. Losy meczu wa
si do 70 minuty, gdy to solow akcj przeprowadza zawodnik meczu Rafał Duda.
Mija trzech obro ców i strzela trzeciego
gola. On te jest autorem czwartej bramki
po do rodkowaniu z rzutu ro nego. A dorodkowywał trener Rafał Dudela, który
w ostatnich minutach wszedł na boisko.
Nierodzim wyst pił w składzie: Wojciech Sałaci ski, Szymon Holeksa, Mateusz Bulowski, Michał Kania, Tomasz
Kral, Daniel Ciemała, Dawid Kocot, Rafał
Duda, Adam Brudny (od 81 nim. Michał
Dudek), Marek Górniok, Mateusz Bralewski (od 73 min. Rafał Dudela).

przeryWany mecz
Czarni Góral ywiec - Ku nia Ustro : (:0)

Dwukrotnie s dzia musiał przerywać mecz o mistrzostwo ligi okr gowej
w ywcu pomi dzy Ku ni i Góralem.
Tamtejsi kibice w pierwszej połowie wrzucili na boisko petardy, w drugiej dymi ce
race, uniemo liwiaj c piłkarzom gr .
Dodatkowo s w sporze z zarz dem klubu,
o czym wiadczył transparent z napisem
„Judasze”, co odnosiło si do władz klubu
z ywca. Zreszt szalikowcy Górala s te
znani w Ustroniu. Dwa lata temu za nimi
na mecz Ku ni przyjechali antyterory ci
z Bielska-Białej. A szalikowcami okazało
si kilkunastu wyrostków nie wy szych
ni 160 cm. Tak wi c na boisku nikt si
nie nudził, tym bardziej, e mecz był
ciekawy.
29 pa dziernika 2009 r.

Piłkarze Ku ni mówi , e przed meczem taki wynik braliby w ciemno. Po
meczu pozostał niedosyt, bo spotkanie
mo na było wygrać. Wszystko zaczyna
si fatalnie, gdy ju w 6 minucie Ku nia
traci bramk . Piłka po strzale odbija si
od naszego obro cy i wkr ca si do siatki,
kompletnie myl c bramkarza Pawła Macur . Potem dalej przewag ma Góral.
Druga połowa to zdecydowana przewaga Ku ni. Jest kilka wy mienitych okazji,
a w sytuacji sam na sam z bramkarzem
nie strzelaj celnie Paweł Wydra i Damian
Madzia. Ten ostatni rehabilituje si , gdy
w 81 min. wykorzystuje dokładne podanie
w pole karne Łukasza Tomali i zdobywa
wyrównuj c bramk . wojsław Suchta

Po meczu powiedzieli:
Trener Spójni Łukasz tomala: - Trudno
si taki mecz ogl da. Po dobrej rundzie tak
słabe spotkanie. Powiedziałem w przerwie, e bł dy mo na popełniać, mo na
przegrać, ale nie w takim stylu. Dru yna
o sto osiemdziesi t stopni odmieniła swoje
oblicze. Ka dy mecz mo na przegrać, ale
trzeba to zrobić z ambicj i jakim pomysłem na gr . Dzi niestety nie mieli my ani
pomysłu, ani ambicji. Wszystkie walory
posiadał Nierodzim i dlatego przegralimy. Moim zdaniem Nierodzim wygrał
zasłu enie.
Trener Nierodzimia Rafał Dudela: - Za
dzisiejszy mecz mog pochwalić dru yn .
To zwyci stwo nie jest przypadkiem,
nawet w tych rozmiarach. Zagrali my najlepszy mecz w rundzie, szkoda e dopiero
w przedostatniej kolejce. Górki pokazały,
e b d si liczyć i moim zdaniem do
ko ca nie zrezygnuj z awansu. Dobrze,
e przy stanie 2:1 dru yna si nie cofn ła
i zdobyli my trzeci bramk , co przes dziło o wygranej. To zwyci stwo cieszy
i podnosi morale dru yny, a grali my dzi
w osłabieniu, bez Wojciecha Kawuloka
i Arkadiusza Madusioka, a s to podstawowi zawodnicy.
wojsław Suchta
1 LKS Wisła Strumień
2 TS Mieszko-Piast Cieszyn
3 LKS Victoria Ha lach
4 LKS Spójnia Górki Wielkie
5 LKS Stra ak Dębowiec
6 LKS Orzeł zabłocie
7 LKS Błyskawica Kończyce W.
8 LKS 99 Pruchna
9 LKS Rudnik
10 LKS Pogórze
11 Ks nierodzim
12 KKS Spójnia zebrzydowice
13 LKS Beskid Brenna
14 LKS Kończyce Małe

29
24
20
19
18
17
17
15
15
13
13
13
7
6

28:10
30:12
21:22
28:21
21:23
25:20
28:25
15:17
22:26
17:17
20:22
24:32
7:22
7:26

1 LKS Sokół zabrzeg
2 GKS Morcinek Kaczyce
3 TS Podbeskidzie ii BB
4 TS Czarni-Góral ywiec
5 LKS Radziechowy
6 KS Spójnia Landek
7 LKS Tempo Puńców
8 LKS wit Cięcina
9 TS Koszarawa ywiec
10 LKS Błyskawica Drogomy l
11 KS Wisła Ustronianka
12 LKS Drzewiarz Jasienica
13 RKS Cukrownik Chybie
14 Ks Ku nia Ustroń
15 LKS Pasjonat Dankowice
16 LKS Bestwina
17 LKS Halny Przyborów

30
26
25
23
22
21
20
20
19
17
15
15
11
10
8
7
7

32:8
20:10
18:13
23:12
30:18
21:16
27:22
15:16
18:17
23:13
15:16
17:19
14:26
14:23
17:31
10:29
11:37
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KUltURA

30.10 godz. 16.00

2.11 godz. 10.00
4.11 godz 16.00

6.11 godz 16.00
6.11 godz. 18.00

SPoRt

a teraz, niech sobie pada.

Fot. W. Suchta

Promocja okien PCV f.h. „Besta”
Ustro , ul. Skoczowska 47e. Tel.
033 854-53-98.
Kupi radia, wzmacniacze, kolumny, itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Klocki Lego. 607-912-559.
Kupi antyki, starocie, itp. 790467-020.
W giel Eko-groszek pakowany,
drewno podpałkowe, brykiet,
transport. 0 518-201-189.
Pogotowie komputerowe, dojazd
gratis. Tel. 514-79-69-09.
KOMANDOR-Ustro , ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wn k z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny
pomiar. Tel. 728-340-518, 33-85422-57. www.komandor-ustron.pl.
Kupi sprz t audio z lat 19602000. Tel. 502-685-400.
Instalacje centralnego ogrzewania
i sanitarne, nowe oraz remonty.
Tel. 504-666-410.
Okna EUROCOLOR, 10 lat gwarancji, wielka promocja! Drzwi
i rolety. AV, ul. Dworcowa 6,
Ustro . (33) 85-44-989.
Nowootwarty gabinet masa u
leczniczego. 666-317-999. Ustro ,
Rynek 3.
Pokój do wynaj cia. 665-875-678,
33 854-71-37.

28-29.10 30-31.10 1-4.11 5-6.11 -

pod najad
na Szlaku
centrum
na zawodziu

JABŁONIOWY SAD. Tłoczymy
sok z jabłek. Sprzedajemy jabłka
(od 50 gr do 2 zł/za kg). Sprzedajemy sok. 33 8547560; 600 875
086. Ustro , ul. Lipowska 63A.
ZAPRASZAMY.

31.10 godz. 15.00

KiNo

30.10,2-5.11

30.10,2-5.11

Mecz piłki no nej KS Ku nia Ustro - lKS
Sokół Zabrze, stadion Ku ni.
iii liga siatkówki. Mecz tRS Siła Ustro
-KS AZS Politechnika Gliwice, sala SP-2.

godz. 18.20 woJNA DoMowA, komedia
romantyczna, 15 lat, W. Brytania.
godz. 19.50 PRZeRwANe obJ CiA, dramat,
15 lat, Hiszpania.

Wynajm mieszkanie M3 Ustro
Centrum lub zamieni na działk
budowlan . 508-156-949.
Szkoła Narciarska Live poszukuje
instruktorów narciarskich, snowbordowych oraz pracowników
serwisu. Kontakt: 601-93-18-46.
Gara do wynaj cia ul. Brody.
608-365-316.
Poszukuj opiekunki do dzieci.
505-921-647.
Malowanie, kafelkowanie, gład ,
panele. 509-820-119.
Szkolenia dla pracowników w
GMP, GHP, HACCP w siedzibie
zamawiaj cego. 662-199-293.
Instalatorstwo elektryczne, pomiary, agregaty pr dotwórcze,
ogrzewanie akumulacyjne, certyikaty energetyczne budynków.
Tel. 0 665-695-889, 0 665-299579.
Do sprzeda y nowy lokal na
działalno ć gospodarcz . 693469-170.
Do wynaj cia - nowe lokale na
parterze: 20m2 i 30m2 na działalno ć gospodarcz przy ul.
Konopnickiej. Dost pne parkingi.
693-469-170.

ul. 3 maja 13
ul. 3 maja 46
ul. daszy skiego 8
ul. Sanatoryjna 7

tel. 854-24-59
tel. 854-14-73
tel. 854-57-76
tel. 854-46-58

Wieczorem dy ur rozpoczyna si z chwil zamkni cia ostatniej apteki.
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Spotkanie z prof. ew Chojeck na temat
architektury, Muzeum Ustro skie.
Spotkanie emerytów Ku ni Ustro na temat
„wspomnijmy tych, którzy ju odeszli”,
Muzeum Ustro skie.
„troch wiosny jesieni ” - haft Richelieu
i suszone kwiaty ewy b k, wernisa wystawy oraz koncert jesienny barbary
Kaczmarzyk, Muzeum Marii Skalickiej.
„Czar dawnych ustro skich pensjonatów”
spotkanie prowadzi Bo ena Kubie , Muzeum
Ustro skie.
Ustro ska Jesie Muzyczna – Zaczarowany wiat opery, operetki i musicalu
w wykonaniu zespołu „KARliK”, MDK
„Pra akówka”.

dziesi ć lat temu
Z wywiadu z Jerzym Marszałkiem, prowadz cym targowisko
miejskie: Czy podczas pana pracy tutaj były jakie gro ne momenty? Pami tam jedn akcj ustro skiej policji. Działo si to wtedy,
gdy handlowało wielu obcokrajowców. Pewnego dnia zostałem
powiadomiony przez jednego z ukrai skich sprzedawców, bardzo
wystraszonego, e na targowisku pojawi si ludzie ci gaj cy od
nich haracz. Powiadomiłem policj i przyjechało czterech funkcjonariuszy po cywilu. W pewnym momencie Ukrainiec podszedł
i powiedział, e ju s i zauwa yłem czterech pot nych m czyzn.
Wyj li towar, niby do handlu, ale jeden z nich, widziałem to na własne oczy, podszedł do handluj cej Rosjanki i wyrwał jej z uszu złote
kolczyki. Policjantom powiedziałem, e podejd do tych m czyzn
po opłat targow i b d wiedzieć, których maj aresztować. Akcja
była błyskawiczna, jak na ilmie. Potem były pogró ki, straszono
mnie mai , ale najwa niejsze to nie dać si zastraszyć. Cz sto
zagl dała policja i na szcz cie nic si nie stało.

*

*

*

*

*

*

21 pa dziernika odbyła si 12. sesja Rady Miejskiej. Obrady
prowadził zast pca przewodnicz cego RM Rudolf Kru ołek.
Jednym z pierwszych punktów porz dku obrad była informacja
o realizacji zada inwestycyjnych w 1999 roku i propozycje na rok
2000. Tymi najpowa niejszymi zadaniami realizowanymi przez
miasto jest wykonanie kanalizacji sanitarnej ulic Agrestowej,
Choinkowej i Siewnej, wodoci g w Hermanicach, remont MDK
„Pra akówka”, adaptacja pomieszcze Gimnazjum Nr 2, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni cieków wraz z kolektorami
przerzutowymi, budowa nowego skrzydła w Szkole Podstawowej
nr 1, w którym znalazło si Gimnazjum Nr 1, budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych.
Sporo si ostatnio w Ustroniu buduje. Po opisywanych przez
nas kamienicach przy ul. Konopnickiej i domkach szeregowych
przy ul. Szpitalnej, rozpoczyna si budowa sporego domu przy
ul. Cieszy skiej za klasztorem sióstr Boromeuszek. Na podobnych
zasadach jak przy ul. Konopnickiej, Przedsi biorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe S.K.K. sp. z o.o. buduje czteropi trowy
budynek wielorodzinny.
(mn)
29 pa dziernika 2009 r.

FELIETON
tak sobie my l

obyczaje si zmieniaj
Jak co roku powtarzaj si te same daty
w kalendarzu. Przeplataj si ze sob kolejne dni powszednie i wi teczne. I te jak
co roku podobnie obchodzimy wi teczne
dni. Tak jest i w wi to Zmarłych – 1. listopada. Gdyby my zamie cili dla przykładu
w Gazecie Ustro skiej zdj cia cmentarzy
w ten dzie z ró nych lat, trudno byłoby
odgadn ć, w którym roku było dane zdj cie
zrobione. Wszak wygl d cmentarzy w tym
dniu, co roku jest niemal ten sam…
Tak to ju jest, e co roku o tej samej porze spieszymy na cmentarze, stroimy groby
swoich bliskich, zapalamy znicze. Co roku
w całej Polsce, tak e i w Ustroniu, panuje
ogromny ruch, i to zarówno na cmentarzach wyznaniowych, jak i komunalnych.
W Ustroniu chodzi o cmentarze: katolicki,
ewangelicki i komunalny.
Napisałem, e tak jest co roku. I w to
wi to Zmarłych cmentarze s do siebie podobne poprzez przystrojone groby
i zapalone niezliczone znicze i wiece.
Przyzwyczaili my si do tego. I zdaje

FELIETON
Cmentarze
Po czym dzi poznamy, e jeste my
w Europie? Nasze europejskie miasta podobne
s do tych w Ameryce, Azji, Afryce czy Australii. Wsz dzie spotkamy znane na całym
wiecie irmy, banki, instytucje inansowe,
supermarkety, salony samochodowe i lokale
Mc Donalds’a. Co nas jeszcze w Europie
wyró nia? Wyró niaj nas chrze cija skie
ko cioły i cmentarze. Przeje d aj c Europ
wzdłu i wszerz, łatwo zauwa ymy, e
w ka dej nawet najmniejszej miejscowo ci
znajduj si ko cioły (pi knie pod wietlane
noc ) i w ka dej miejscowo ci znajdziemy
cmentarz. Stare nekropolie, takie jak: PereLachaise w Pary u, Pow zki w Warszawie,
Cmentarz Rakowiecki w Krakowie, Cmentarz Łyczakowski we Lwowie czy cmentarz
Na Rosie w Wilnie, s zabytkami kultury.
Podobnie jest w Ustroniu. Mamy ko cioły zabytkowe i nowoczesne, (wszystkie te pi knie
pod wietlone), i cmentarze. Te najstarsze
w centrum Ustronia - katolicki i ewangelicki
s usytuowane w pobli u ko ciołów. Podobnie
w Lipowcu cmentarze poło one s w pobli u
ko cioła i kaplicy. W Nierodzimiu cmentarz
znajduje si wokół drewnianego ko cioła.
Najnowszy cmentarz w Polanie usytuowany jest pi knie na górce nad ko ciołami.
W Ustroniu był cmetarz ydowski, przez
który poprowadzono drog szybkiego ruchu. Po drugiej wojnie wiatowej był mały
cmentarzyk z grobami ołnierzy radzieckich
w Lipowcu, po którym, (po ekshumacji zwłok
tych ołnierzy na inny cmentarz) pozostał
jedynie pomnik(?), o ile to, co pozostało,
29 pa dziernika 2009 r.

nam si , e tak było zawsze… Tylko nie
zawsze to, co si nam zdaje i co uwa amy
za obyczaj panuj cy od zawsze, jest takim
naprawd .
Wiem, e te obyczaje zwi zane z 1.
listopada w naszym kraju nie zawsze
były takie same. Pami tam jeszcze z dzieci stwa, e przy obchodzeniu wi ta
Zmarłych wyra nie zaznaczały si ró nice wyznaniowe mi dzy ewangelikami
i katolikami. To wi to katolicy obchodzili
1. listopada i wtedy stroili groby swoich
bliskich, zapalali wiece na grobach i odbywali modlitwy na cmentarzach. Ewangelicy obchodzili za to wi to w ostatni
niedziel roku ko cielnego, przypadaj c
na przedostatni lub ostatni niedziel
listopada. Wtedy oni stroili swoje groby
i odprawiali na cmentarzach odpowiednie
nabo e stwa.
To zmieniło si kilkadziesi t lat temu.
Decyzj władz Ko cioła Ewangelicko
– Augsburskiego przeniesiono obchodzenie wi ta Zmarłych na dzie 1. listopada.
Wprowadzenie w ycie tej decyzji miało
miejsce w nast pnych latach. Choć nie brakowało ewangelików, którzy na t zmian
terminu wi ta Zmarłych nie chcieli si
zgodzić. A i dzisiaj w ród starszej generacji znajd si , choć nieliczni, którzy wci
nie uznaj 1. listopada za ewangelickie
wi to Zmarłych. Dla tych najstarszych

i najbardziej przywi zanych do tradycji,
ta zmiana terminu zbyt wiele zmieniła.
Przyniosła nie tylko zmian terminu wi ta, ale tak e obyczajów zwi zanych z tym
wi tem, upodobniaj c je do obyczajów
panuj cych na cmentarzach katolickich.
Kiedy w to wi to katolickie cmentarze,
tak jak jest i dzi , rozja niały pal ce si
znicze i wiece, cmentarze ewangelickie
ton ły w ciemno ciach. Dzisiaj jedne i drugie zapełnione i rozja nione s zapalonymi
zniczami… A starsi ewangelicy pami taj ,
jak w ich Ko ciele zwalczano owo palenie
wiec, czy zniczy na grobach…
W ci gu mijaj cego czasu zmieniaj
si obyczaje. yj c razem przyjmujemy
wzajemnie od siebie ró ne zwyczaje i to
w ró nych sferach społecznego ycia,
tak e w sferze religijno-ko cielnej. Nie
nale y si temu dziwić, ani z tym walczyć.
Tym bardziej je li ta zmiana obyczajowoci zbli a do siebie ludzi ró nych wyzna
i nie zagra a podwa eniem ich to samo ci.
A mijaj ce lata utrwalaj nowe obyczaje
i sprawiaj , e nabieraj one cech odwiecznej tradycji. I dlatego te i w tym roku
wszystkie drogi prowadzić b d na cmentarze. Upi kszone zostan groby, alejki
cmentarne zapełni si odwiedzaj cymi
a noc nad cmentarzami unosić si b dzie
wietlista łuna, wywołana przez zapalone
niezliczone znicze i wiece. Jerzy bór

mo na nazwać pomnikiem. W latach 70- tych
XX wieku, podobnie jak w innych miejscowo ciach powiatu cieszy skiego, urz dzono
w Ustroniu cmentarz komunalny przy ul.
Katowickiej, podzielony od niedawna na
cz ci katolick i ewangelick . Na cmentarzu
komunalnym, za usilnym staraniem Ottona
Windholza z Australii, zaznaczono mały
kwartał upami tniaj cy istnienie na tym
miejscu cmentarza ydowskiego.
Najwi cej wiadomo ci o ustro skich
cmentarzach mo na przeczytać w ksi ce
Przemysława Korcza - „Ustro skie Cmentarze” wydanej w 2005 roku, dzi ki Muzeum
Ustro skiemu.
Nasze ustro skie cmentarze nie maj , ani
głównych alei, ani te alei zasłu onych. I to
dobrze, gdy zawsze wobec Boga jeste my
równi w yciu ... i po mierci te . Istnienie
takich alei mo e przysporzyć wielu kłopotów
admnistratorom cmentarzy. Na Pow zkach w
Warszawie groby komunistycznych działaczy,
w alei zasłu onych, np. Bolesława Bieruta,
wci s przedmiotem burzliwych dyskusji
pomi dzy zwolennikami ich przeniesienia
w inne miejsce, a zwolennikami ich pozostawienia jako historycznych. Urz dzanie
głównych alei powoduje tak e ró ne kłopoty.
Starania o miejsce na grób przy głównej
alei w dzisiejszych czasach, to cz sto wyraz
pró no ci, pokazania swego nowobogactwa.
Zastanowienia wymaga przyszło ć
naszych chrze cijankich cmentarzy. Jak
b d wygl dać za ćwierć, czy pół wieku. Czy
znikn z nich krzy e? Wszystko wskazuje na
to, e krzy e znikn , przede wszystkim na
skutek ich naturalnego zniszczenia. Ile ju
wspaniałych krzy y odlewanych z elaza
znikn ło. Dobrze, e chocia kilkana cie
z nich, przej ło Muzeum Ustro skie, gdzie

krzy e te mo na jeszcze zobaczyć. Wiele
takich krzy y widziałem pod ogrodzeniami
cmentarzy w Bładnicach i Nydku. Co si
z nimi stanie? W Norwegii na cmentarzu
poło onym wokół bardzo starego drewnianego ko ciółka, natkn łem si na wydzielone
miejsce do eksponowania starych płyt nagrobnych z grobów ju nieistniej cych. Mo e
i u nas przyj ć tak tradycj . Odwiedzaj c
cmentarze na ziemi cieszy skiej mo na do ć
łatwo spostrzec, e zmieniaj si na naszych
oczach. Mało krzy y stawia si na grobach
współczesnych. Ich miejsce zajmuj ro nego
rodzaju płyty nagrobne. U nas w Ustroniu te
widoczne s te zmiany. Krzy e zamienia si na
płyty nagrobne. Za na niedawno utworzonym
cmentarzu ewangelickim w Lipowcu wszystkie groby urz dzono w podobny sposób.
Na grobach umieszczono du e kamienie
z imionami i nazwiskami oraz datami urodzin
i mierci pochowanych tam zmarłych. Takie
cmentarze kiedy widziałem w Skandynawii.
Wówczas wzbudziły mój podziw, dla swojej
prostoty i wymowy. Po mierci jeste my
wszyscy podobni do siebie. W Niemczech
coraz wi ksz popularno ci ciesz si pochówki naturalne - zwane od 1993 roku pod
nazwa „Friedwald”, tłumaczone na polski „las spokoju”. Władze diecezji ko cioła
katolickiego w Trewirze daj , aby przy
tego rodzaju pochówku nie zapominano
o zamieszczeniu tabliczki z nazwiskiem
zmarłego i symbolem chrze cija skim.
W Bawarii w miejscowo ci Schwanberg koło
Kitzingem otwarto pierwszy ewangelicki
las cmentarny. Wiele wi c zmian nast piło
i nast puje na naszych chrze cija skich
cmentarzach. Warto przyjrzeć si tym zmianom, kiedy wszyscy odwiedzamy cmentarze w wi to Zmarłych.
Andrzej Georg
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Siła atakowała, ale nie zawsze udanie.

Fot. W. Suchta

pierWSza przegrana

W meczu III ligi siatkarze TRS „Siła”
Ustro podejmowali w sali gimnastycznej
SP-2 dru yn Siatkarskiego Klubu Górnik
Radlin. Pierwszego seta nasi przegrali
do ć gładko, do 21, ale zdarzało si to im
i w poprzednich meczach, a potem gładko wygrywali. Faktycznie drugiego seta
wygrywaj 25:20, ale dwa kolejne to ju
tylko gra siatkarzy z Radlina. Siatkarze
Siły maj kłopoty z przyj ciem zagrywki,
sporo było te w grze niedokładno ci. Nie
pomogła licznie przybyła publiczno ć,

która niestety dopingowała nasz zespół
w do ć osowiały sposób. Zreszt siatkarze
nie dawali pretekstu do dopingu. Trzeciego
i czwartego seta gładko przegrywaj do
20 i 18.
Mówi trenerzy:
Radlina Marek Przybysz: - Mecz na
przyzwoitym trzecioligowym poziomie.
Ju po układzie tabeli widać, e jest to
mocny przeciwnik. Ale w tej lidze jest taki
układ, e ka dy mo e wygrać z ka dym.
My powoli zaczynamy grać, ale trzeba po-

wiedzieć, e mamy młodzie owe zestawienie. W dwunastce mam dwóch seniorów,
a czterech kadetów. Mnie to bardzo cieszy
,maj c na uwadze rozgrywki młodzie owe.
A w lidze chcemy ugrać jak najwi cej, tyle
ile si da. Dzi mogło si tak wydawać, ale
to nie było łatwe zwyci stwo. Przeciwnik
postawił mocniejsze warunki. Chcieli nas
pogonić zagrywk , a okazało si , e to my
ich pogonili my. Wygrali my zagrywk
przy słabym przyj ciu Siły. To zdecydowało, a zagrywali my na zawodnika, który
akurat nie miał dobrego dnia.
Siły Zbigniew Gruszczyk: - Na pewno
trudny mecz, a my zagrali my najsłabiej
ze wszystkich dotychczasowych sze ciu
spotka . Na pewno mecz do wygrania. Nie
wiem, co było powodem takiej gry. Wszyscy wyst pili poni ej swoich mo liwo ci,
a niektórzy du o poni ej. Na pewno złe
przyj cie. Mimo, e wszyscy byli przed
spotkaniem nastawieni bojowo i nie zlekcewa yli przeciwnika, w najwa niejszych
momentach zadr ała r ka. Niestety punkty
po własnych bł dach licz si podwójnie.
Nie do ć, e grało si ci ko, to jeszcze
oddawali my punkty. Ka da seria kiedy si ko czy, gramy teraz dwa mecze
z Gliwicami. Mam nadziej , e te dwa
najbli sze bardzo trudne mecze, zagramy
na du o wy szym poziomie.
wojsław Suchta
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pOza
Finałami

Bez zwyci stwa grały kadetki MKS
Ustro w pierwszej rundzie rozgrywek
o mistrzostwo województwa. W swym
ostatnim meczu musiały wygrać 3:0
z MOSM Tychy lub 3:1, ale bardzo du
ró nic małych punktów. To si niestety nie udało i dziewcz ta mecz w sali
gimnastycznej SP-2 przegrały. Bezkonkurencyjna w grupie była dru yna MKS
Wodzisław. W drugiej rundzie rozgrywek
nasze siatkarki b d walczyć o miejsca
25-40, a ich przeciwniczkami b d druyny MUKS Michałkowice, UKS MOSM
Bytom, UKS Suszec.
Tak e juniorzy MKS Ustro nie wygrali jeszcze meczu w rozgrywkach wojewódzkich. Ale przed nimi jeszcze pi ć
spotka .
wojsław Suchta

Spó niona obrona kadetek mkS.

Fot. W. Suchta
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