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bez kiszonek

tom czternasty

Czy to pani pierwsza wizyta w Polsce?
To już szósty pobyt, ale jeszcze nie mówię po polsku.
Ale wie pani czego się spodziewać?
Oczywiście.
Gdzie była pani w Polsce wcześniej?
W Krakowie, Warszawie, Zakopanem i chwilę w Gdańsku.
Po przyjeździe do Ustronia była pani rozczarowana?
Nie, bo to absolutnie piękne miasto.
To wiemy, ale proszę o szczere wypowiedzi.
Zadał pan pytanie i szczerze odpowiedziałam.
W takim razie, co panią nie zachwyciło?
Jest lista takich spraw. Na przykład idąc na pocztę i chcąc wysłać paczkę do Włoch nie otrzymuję druczku zwrotnego. Mając
(cd. na str. 2)

Ukazał się 14 tom Pamiętnika Ustrońskiego wydawanego przez Towarzystwo Miłośników Ustronia. Tom ten prawie w całości poświęcony jest dziejom - najpierw Towarzystwa Upiększania Ustronia, później Towarzystwa Miłośników Ustronia. Historia sięga XIX wieku, a konkretnie
1888 r. gdy powołano - Verschonerungs-Verein in Ustron.
W Pamiętniku dzieje Towarzystwa na ponad trzystu stronach opisała Bożena Kubień - od czasów zaboru austriackiego do współczesności. Z każdego okresu działalności wymienieni są członkowie, a do 1939 r. ich biogramy. W Pamiętniku ponadto rozmowy
z Otonem Wineckim i Krystyną Winecką, historia przedsiębiorstw
komunalnych, historia Szkoły Podstawowej nr 3 w Polanie, dwudziestojednoletnia historia Estrady Ludowej Czantoria oraz artykuł
o Stanisławie Hadynie. Taki dobór artykułów jest wyjaśniony we
wstępie przez zespół redakcyjny: Czternasty numer Pamiętnika
(cd. na str. 4)

Rozmowa z Fiammettą Romoli, wolontariuszką
z Włoch pracującą w Gimnazjum nr 2 w Ustroniu.
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bez kiszonek

(cd. ze str. 1)
problem z bankomatem i zgłaszając to na policji, nikt specjalnie
nie chce się zająć tą sprawą. Wszyscy twierdzili, że problemu
z bankomatem nie było. Mój narzeczony twierdzi, że wszędzie
są problemy z bankomatami, ale przecież Ustroń jest miastem
turystycznym i wszystkim powinno zależeć na jak najlepszym
traktowaniu gości. Poza tym podczas wizyt w rozlicznych okolicznych hipermarketach zauważyłam, że nie ma prawdziwych
włoskich win, prawdziwej włoskiej oliwy, a Polacy płacą za
coś, co nie jest prawdziwe i oryginalne. W Polsce włoska oliwa
z oliwek pochodzi z regionów, w których w ogóle się oliwy nie
produkuje. Mamy np. oliwę z Piemontu. Polacy o tym nie wiedzą
i płacą. Zrobiłam zresztą zdjęcia, żeby pokazać je we Włoszech.
Może też brak miejsc, gdzie można wyjść wieczorem, ale dla
mnie to żaden problem, bo pochodzę z miasta liczącego 5000
mieszkańców, gdzie są dwa bary.
To z czego jest ta oliwa z Piemontu?
Wiem, że w Piemoncie robi się wina, sery, ale z czego robią oliwę,
nie wiem. Tak samo mogłabym produkować wino z Alaski.
Czego pani brakowało w Polsce?
Z kilkoma osobami mogłam się swobodnie porozumiewać,
zdarzało się jednak w sklepie, że śmiano się gdyż nie umiałam
po polsku. Często brakowało mi osób, z którymi mogłabym
swobodnie porozmawiać, coś przedyskutować.
A z rzeczy codziennego użytku?
W sklepach jest wszystko. Mogłam spokojnie korzystać
z internetu w szkole, ale były problemy z zainstalowaniem w

F. Romoli i J. Iskrzycka-Marianek, która dla nas tłumaczyła rozmowę.
			
Fot. W. Suchta

w Lesznej Górnej bogaty jest
w wapienie.

*

Zamek w Zebrzydowicach został wzniesiony w XVI wieku
w stylu gotyckim. Należał do
Liszków. Przebudowany został
w 1760 roku, a kolejnych zmian
dokonano w XIX wieku. Ze
zniszczeń wojennych został odbudowany w latach 60. Obecnie
jest siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury, biblioteki i poczty.

*

*

*

Piaskowce godulskie wydobywane są w Wiśle Obłaźcu
i w Brennej, a kamieniołom
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*

*

Drewniany kościół w Kaczycach został tu przeniesiony
na początku lat 70. ubiegłego
wieku z Ruptawy. Świątynię
wzniesiono jednak w 1620
roku. Kaczycka parafia została
wydzielona z pogwizdowskiej
i funkcjonuje od 1976 roku.

*

*

*

Po województwach śląskim,
opolskim i małopolskim prowadzi „Szlak architektury drewnianej”. Oznakowany jest tablicami, które w naszym regionie,
stanęły obok kościołów w Kaczycach, Kończycach Wielkich,
Zamarskach, Nierodzimiu, Wi-

mieszkaniu. Włoch mi nie brakowało, bo kocham swój kraj
i cały czas czuję go w sobie.
Co udało się zwiedzić w najbliższej okolicy?
Przede wszystkim kilka razy byłam na Równicy, także piechotą,
w Wiśle, Cieszynie. Niestety nie udało mi się być w Muzeum
Ustrońskim, a główny mój związek z Ustroniem to trasa dom
– szkoła.
Jak pani ocenia naszą młodzież?
Lubię pracować z młodymi ludźmi i są oni wszędzie podobni. Nie
ma różnic pomiędzy młodzieżą włoską i polską. Wiele zrobiliśmy
na zajęciach, a raz spotkałam się z Młodzieżową Radą Ustronia.
Być może uda się podtrzymać kontakt i wspólnie stworzyć jakiś
projekt. Tu mogłyby się odbywać spotkania młodzieży z całej
Unii Europejskiej. Macie miejsca pobytu, miejsca gdzie można
spędzać wolny czas.
Z Ustronia we Włoszech był zespół Równica i wszyscy byli
zaskoczeni rycerskością młodych Włochów wobec dziewcząt,
co u nas jest bardzo rzadkie.
To polscy chłopcy są rycerscy. A gdzie ten zespół był?
Na Sycylii.
A, to rozumiem. Tak mogło być.
Czy smakuje pani kuchnia polska?
Znam żurek, golonko, pierogi, bigos. Wszystkie zupy są fantastyczne. Ogórki kiszone i kiszoną kapustę też znam i gdybym
miała umrzeć z głodu, zjadłabym.
A co sądzi pani o pizzy podawanej w Polsce?
Raz tylko jadłam dobrą w Zakopanem. Ciasto powinno być chrupkie także z dołu, a nie powszechnie podawana maź nie ciasto.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta

*

*

*

O asystentce F. Romoli w G-2 mówi dyrektor Iwona Werpachowska: - Od kilku lat Gimnazjum nr 2 w programie „Comenius – asystent
językowy”zwraca się o skierowanie do naszej szkoły asystentów
z języka francuskiego i angielskiego. Dwukrotnie przyjechał do
nas asystent języka francuskiego. W tym roku szkolnym od września do grudnia przebywała u nas Fiammetta Romoli, prowadząca zajęcia językowe i teatralne w klasach frankofońskich, czyli
z nauczaniem języka francuskiego. Uczestniczyła także w życiu
szkoły, w różnych naszych przedsięwzięciach, uroczystościach,
była z nami na wycieczce w Berlinie. Zintegrowała się z gronem
nauczycielskim i uczniami. Była osobą bardzo miłą, kontaktową.
Mówiła biegle po francusku, angielsku i oczywiście włosku,
a uczniowie niekiedy narzekali, że pani Fiammetta gdyby chciała
coś szybko przekazać mówiła w trzech językach.
Asystenci językowi w naszej szkole to inicjatywa nauczycielki
francuskiego Joanny Iskrzyckiej-Marianek. Ona pisze wnioski
i opiekuje się asystentami. To dość czasochłonne, gdyż jako
osoba opiekująca się musi znaleźć dla asystenta mieszkanie,
załatwić wszystkie sprawy formalne związane z pobytem.
J. Iskrzycka- Marianek jest też osobą, z którą od początku asystent ma najbliższy kontakt, co bywa absorbujące.
(ws)
śle Głębcach, na Kubalonce
i przy drewnianej Chacie Kawuloków w Istebnej.

*

*

*

mniano o „czwartkach przewodnickich” i miscellaneach.
Szeregi zasilili młodzi, którzy
dostali tzw. blachy.

*

Przynależność do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego stanowi duże wyróżnienie
dla Ochotniczych Straży Pożarnych, ale niesie też dodatkowe
obowiązki. Obecnie spośród
67 jednostek funkcjonujących
w cieszyńskim regionie w systemie KSRG jest ich ponad 20.

30 lat z okładem funkcjonowało
w Cieszynie Liceum Medyczne. Jego mury opuściło blisko
2000 absolwentek i ponad... 30
absolwentów. Kres działalności
placówki nastąpił w 1996 r. Likwidatorem było Ministerstwo
Zdrowia. Nie pomogły protesty.
Teraz pielęgniarek brakuje.

*

*

Cieszyńskie Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych
zakończyło kolejny bogaty
w imprezy sezon. Odbyły się
tradycyjne posiady w kurnej
chacie Kawuloków, nie zapo-

*

*

*

*

*

*

W latach 80. i 90. w Chybiu
działało Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Gwarek”, skupiające emerytowanych górników.
(nik)
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ekumeniczne koncerty
Urząd Miasta w Ustroniu i MDK „Prażakówka” są organizatorami Ekumenicznego Wieczoru Kolęd „Przy wigilijnym stole”.
Właściwie wieczorów, bo trzy razy będzie można wysłuchać
Estrady Ludowej „Czantoria”, chóru katolickiego „Ave”, chóru
ewangelickiego i Janusza Śliwki z solistami. Najpierw 6 stycznia o godz. 18 w „Prażakówce”, następnie 9 stycznia o godz. 16
w kościele katolickim pw. św. Klemensa oraz w kościele ewangeliskim ap. Jakuba 10 stycznia o godz. 17.

*

*

*

dzienniki profesora szczepańskiego
7 stycznia o godz. 16 w Muzeum Ustrońskim odbędzie się
promocja „Dzienników z lat 1935-1945” prof. Jana Szczepańskiego. W programie wystąpienie Jana Cofałki, Daniela Kadłubca,
Pawła Puczka, Mariana Żyromskiego oraz recital Magdaleny
Hudzieczek-Cieślar.

*

*

*

Promocja trwa okrągły rok.

*

Fot. W. Suchta

*

23.12.2009 r.
O godz. 20 cieszyńska drogówka
została skierowana do Ustronia na
ulicę Katowicką gdzie doszło do
wypadku. Kierujący samochodem
suzuki 46-letni mieszkaniec naszego miasta nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do
zderzenia z samochodem renault
kangoo kierowanym przez 34-

*

Ci, którzy od nas odeszli:
Józef Stanieczek
lat 80
ul. Daszyńskiego 52/7
Aleksy Popów		
lat 81
os. Manhatan 3/27
Helena Grabowska
lat 84
ul. Ogrodowa 9
Krystyna Trombała
lat 73
ul. Krótka 3

mieszkańcy
Ustronia!

19.12.2009 r.
Zgłoszenie o potrąconej sarnie
na ul. Katowickiej. Po przybyciu
na miejsce strażnicy powiadomili
odpowiednie służby i zwierzę
zabrano do utylizacji.
21.12.2009 r.
Kontrolowano w mieście stan
techniczny znaków drogowych.
W czterech wypadkach stwierdzono uszkodzenie znaków. Poinformowano odpowiednie służby.
21.12.2009 r.
Kontrola posiadania przez właścicieli psów dokumentów o szczepieniu przeciwko wściekliźnie
swych podopiecznych. Kontrolę
przeprowadzono na ul. Chabrów
i ul. Tartacznej. Nie stwierdzono
braku zaświadczeń.
22.12.2009 r.
Po zgłoszeniu mieszkańców interweniowano na ul. Zabytkowej
gdzie młodzi ludzie odpalali
petardy. Po przybyciu strażników
młodzieńcy twierdzili, że nic nie
wiedzą o zakazie strzelania z petard. Zostali pouczeni.
23.12.2009 r.
Informacja o zerwanej papie
z dachu na szkole w Nierodzimiu.
Poinformowano odpowiednie
służby Urzędu Miasta.
23.12.2009 r.
Na Jelenicy wiatr wygiął drzewo,
które mogło się przewrócić na
linię energetyczną. Po interwencji
strażników odpowiednie służby
wycięły drzewo.
23.12.2009 r.
Strażnicy przeprowadzili rozmowę z kierownictwem firmy remontującej ul. Katowicką. Dotyczyło
to rozstawianych na innych ulicach znaków, które są albo już
nieaktualne, lub przewrócone.
Dotyczyło to np. ul. A. Brody.
23.12.2009 r.
Mieszkańcy informują strażników
o powalonym przez wiatr świerku

letniego mieszkańca Goczałkowic. Obrażeń doznała pasażerka
suzuki, 54-letnia mieszkanka
Ustronia oraz podróżujący renault:
30-letnia kobieta i sześciolatek.
Rannych przewieziono do szpitala. Policjanci wyczuli alkohol od
kierowcy suzuki i jak się okazało
miał 0,86 promila. Teraz odpowie przed sądem, grozi mu kara
pozbawienina wolności do lat 3
oraz zakaz prowadzenia pojazdów
do lat 10.
na ul. Szpitalnej. Poinformowano
odpowiednie służby.
24.12.2009 r.
Zgłoszenie o potrąconym psie na
ul. Cieszyńskiej. Po przybyciu
na miejsce strażnicy wezwali karetkę sanitarną ze schroniska dla
zwierząt. Rannego psa zabrano do
weterynarza współpracującego ze
schroniskiem.
27.12.2009 r.
Informacja o potrąconym psie na
ul. Dominikańskiej. Po przybyciu
na miejsce strażnicy wzywają ekipę ze schroniska dla zwierząt i pies
zostaje zabrany do weterynarza.
27.12.2009 r.
Zgłoszenie mieszkańców o wybuchach petard w Nierodzimiu.
Okazało się, że wybuchami zabawiają się dwaj niepełnoletni
z Cieszyna i Sosnowca. Przybyli
do Ustronia wraz z rodzicami
i mieszkali w jednym z ośrodków.
Strażnicy przeprowadzili rozmowę z rodzicami.
28.12.2009 r.
Mandatem 200 zł ukarano mieszkańca Ustronia za brak opieki nad
dwoma psami rasy husky.
29.12.2009 r.
Mandatem 100 zł ukarano za
złe parkowanie w Hermanicach
mieszkankę naszego miasta. (ws)

20.30
co piątek muzyka na żywo

31.12
SYLWESTER w Angel’s!
Radosnego
Nowego Roku 2010
życzą Państwu
wszystkie Anioły

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AS” w Ustroniu zwraca
się do Was z apelem o pomoc zwierzętom w czasie zbliżającej
się zimy. Naszym obowiązkiem jest pomóc ptakom, kotom,
zwierzętom leśnym. Szczególnie prosimy o dołożenie wszelkich starań, aby przed nadejściem zimy zabezpieczyć właściwe
warunki bytowania psom – stróżom Waszych domów. Należy
uszczelnić budy, wyłożyć je słomą i podawać wieczorem tłustą
i pożywną karmę, która ułatwi psom przetrwanie mroźnych nocy.
Pamiętajmy! „Miarą człowieczeństwa i humanitaryzmu każdego
narodu jest jego stosunek do zwierząt.” Prosimy o odpowiedzialność. Zwierzęta nas potrzebują. W przypadku zauważenia złego
traktowania prosimy dzwonić: 603 794 703, 854-28-03 oraz do
Wydziału Ochrony Środowiska UM 857-93-14.
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B. Kubień dziękuje za wystąpienie M. Rembierzowi.

		

Fot. W. Suchta

tom czternasty

(cd. ze str. 1)
Ustrońskiego jest publikacją rocznicową, były podejmowane od lipca 2008 r. Pierww związku z czym kolejne artykuły w nim sze spotkanie jubileuszowe miało miejsce
zawarte poświęcone są także innym jubile- pod koniec lipca 2008 r., bo dokładnie 26
uszom, jakie miały miejsce na przestrzeni lipca 1888 r. zostało założone Towarzystwo
lat 2008-2009. Można jedynie dodać, że Miłośników Ustronia mające wtedy nazwę
Pamiętnik Ustroński ukazał się w twardej Towarzystwo Upiększania Ustronia. Nam
oprawie, jest w nim bogaty zbiór starych fo- jako spadkobiercom i kontynuatorom nie
pozostawało nic innego jak przedstawić
tografii, liczy 400 stron, a kosztuje 30 zł.
Prezentacja nowego tomu Pamiętni- w tym wydawnictwie to najstarsze towaka Ustrońskiego odbyła się 19 grudnia rzystwo miłośników swej miejscowości na
w Muzeum Ustrońskim. Czyniąc to prezes ziemi cieszyńskiej. Czy nam się to udało?
TMU Bożena Kubień witała starostę cie- Sprawdzą państwo sami.
Tom 14 Pamiętnika ma motto, którym są
szyńskiego Czesława Gluzę, burmistrza
Ireneusza Szarca, radną powiatową Emilię słowa papieża Jana Pawła II, a przytoczę tu
Czembor, naczelnika Danutę Koenig, ks. dr. tylko skromny fragment:
Henryka Czembora. Następnie B. Kubień Pielęgnujcie swą odrębność lokalną (...)
Proszę Was: Pozostańcie wierni temu dziemówiła m.in.:
- Wydanie 14 Pamiętnika Ustrońskiego dzictwu!
zbiegło się z obchodami jubileuszu 120-le- Uczyńcie je podstawą swego wychowacia założenia naszej organizacji, najstarsze- nia!
go stowarzyszenia miłośników swojej miej- Uczyńcie je przedmiotem szlachetniej
scowości na ziemi cieszyńskiej. Dzisiejsza dumy!
promocja stanowi jakoby uwieńczenie tych Przechowujcie to dziedzictwo
wszystkich działań jubileuszowych, jakie Pomnóżcie to dziedzictwo!
Przekażcie to następnym pokoleniom! (...)
Podczas promocji występowała Estrada
Ludowa Czantoria pod dyrekcją Władysława Wilczaka. Natomiast Anna Guznar
przekazała otrzymane z Australii pozdrowienia dla wszystkich członków TMU od
Krystyny i Otona Wineckich-Windholzów,
którzy są także członkami TMU. Nawiązując do początków Towarzystwa B. Kubień
mówiła także:
- Dzieje dawnego Towarzystwa noszącego
podwójną nazwę - Towarzystwo Upiększania Ustronia i Verschonerungs-Verein in
Ustron - to temat skomplikowany i wielowątkowy. W Towarzystwie działali Polacy,
Austriacy, Niemcy czyli obywatele ówczesnej wielonarodowej monarchii austrowęgierskiej, którzy zamieszkiwali Ustroń.
Oni to Towarzystwo założyli. Dotychczas
informacje na ten temat były, moim zdaniem, bardzo nierzetelne. Publicyści nie
dochodzili do źródeł i w zasadzie pisali
lakoniczne, co wręcz nie służyło pozytyw-
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nemu wizerunkowi stowarzyszenia. Chylę
czoła przed panem Robertem Spisem, który
podjął się przetłumaczenia protokołów
z języka niemieckiego Towarzystwa Upiększania Ustronia od roku 1888. Posiłkując się tymi dokumentami postanowiłam
napisać historię i stworzyć listę pierwszych członków. W tym pierwszym okresie
w Towarzystwie działało dwustu członków
i to nie tylko Austriaków i Niemców, ale
również wybitni Polacy, zasłużeni działacze
narodowi, że wymienię tu Andrzeja Brodę
- burmistrza Ustronia, Józefa Cienciałę również burmistrza, dr. Andrzeja Cinciałę
z Cieszyna - ludoznawcę, działacza narodowego, notariusza, Mariana Dubieckiego
ze Lwowa - sekretarza w rządzie Romualda
Traugutta, Karola Gajdzicę - dyrektora
szkoły powszechnej, ks. Jerzego Janika proboszcza parafii ewangelickiej, ks. Józefa
Karowskiego i ks. Józefa Skybę - księży
katolickich, Paweła Kożdonia - nauczyciela,
Paweła Lipowczana seniora - wójta, Jerzego
Michejdę - nauczyciela, Jerzego Szczepańskiego - działacza narodowego, posiadacza
pensjonatu. Były to wybitne osobowości
i teraz dopiero wychodzi to na światło
dzienne, że nie tylko Niemcy i Austriacy.
O nowym tomie Pamiętnika mówił także dr Marek Rembierz. Jego zdaniem to
ukazanie dziejów Ustronia od strony samoorganizacji:
- Gdy czyta się ten Pamiętnik, dotyczący
społeczności lokalnej, odbija się to, co Czesław Miłosz nazwał rodzinną Europą, gdzie
ludzie z różnymi przekonaniami, różnym
pochodzeniem, z nazwiskami brzmiącymi w różnych językach narodowych, są
ze sobą, współdziałają ze sobą. Ludzie z różnymi namiętnościami zwierają wzajemne
dążenia i we wspólnej organizacji osiągają
bardzo wiele przemieniając kulturę i naturę
danego rejonu. (...) Bardzo łatwo stoczyć
się w barbarzyństwo. Nam się wydaje, że
barbarzyństwo i barbaria to rzeczy odległe.
Niestety w ludziach bardzo łatwo wyzwolić
i to w sposób zorganizowany społeczne bestie. Bardzo trudno natomiast wyzwolić to,
o czym zaświadcza ten Pamiętnik. Ludzie
mają spontaniczną chęć współdziałania,
ale nie można im tego utrudniać przepisami prawnymi, ideologią, utrudniać grą
interesów - komu to ma służyć? Ma służyć
tu i teraz tym oto konkretnym ludziom.
W języku polskim mamy nieszczęsne pojęcie społeczeństwa. Nie używa się pojęcia
społeczności, szczególnie społeczności
lokalnej, ale ogólnie mówimy o społeczeństwie. Twór abstrakcyjny, który zawładnie
ludźmi. Co innego członek społeczności lokalnej. To jest ktoś konkretny, jest
w relacjach z konkretnymi ludźmi. Ten
sposób myślenia o naszym współdziałaniu z innymi ludźmi, współuczestnictwie
w tworzeniu wspólnego świata, jest bardzo
ważny. O tym uczy ten Pamiętnik i z jego
stron możemy to wyczytać.
Podczas prezentacji składano również
życzenia obchodzącemu 60. rocznicę urodzin Janowi Sztefkowi. Były kwiaty od
burmistrza i starosty, Maria Nowak życzyła
gwarą, Czantoria śpiewała „Sto lat”, zaś
sam jubilat, zresztą sekretarz TMU, był
nieco całą sytuacją zaskoczony.
Wojsław Suchta
31 grudnia 2009 r.

Zdaniem
Burmistrza

O inwestycjach w 2010 r. mówi burmistrz
Ireneusz Szarzec.

*

Wspólna modlitwa przed posiłkiem w Fundacji św. Antoniego.

Fot. W. Suchta

wigilijne spotkania

Fundacja św. Antoniego przed świętami
Bożego Narodzenia zorganizowała dwie
wigilijki – dla dzieci i dorosłych. 21 grudnia w Szkole Podstawowej nr 2 goszczono
80 dzieci. Wśród gości byli: ks. dziekan
Rudolf Wojnar, ks. Tadeusz Serwotka,
ks. Marcin Konieczny, wiceburmistrz
Jolanta Krajewska-Gojny, dyrektor SP-2
Ewa Gruszczyk, zaś z Fundacji prezes
Tadeusz Browiński i Józef Waszek. Po
wspólnej modlitwie dzielono się opłatkiem
a następnie spożyto tradycyjny posiłek
– barszcz, rybę i ciasta. Każde z 80 dzieci
otrzymało paczkę wartości 75 zł, w której

*

Fragmentem Biblii rozpoczęła się wigilijka w Ośrodku „Można Inaczej”, prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”.
Kierownik Joanna Ryłko przywitała Danutę Koenig, naczelnik Wydziału Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta
i sekretarza miasta Ireneusza Stańka oraz
prezes Stowarzyszenia Iwonę Werpachowską, pracowników Ośrodka i oczywiście
dzieci. Wszyscy razem zasiedli przy świątecznie udekorowanych stołach, pachniało
karpiem i domowym ciastem, w koszach
czekały prezenty. Wyszły jednak braki lokalowe. W największej sali było po prostu
ciasno. I. Werpachowska życzyła dzieciom
dobrych wyników w nauce, a w 2010 roku

były słodycze i wędlina. 23 grudnia w siedzibie Fundacji spotkano się na wigilijce
z dorosłymi. W wigilijce uczestniczyli
także: ks.kanonik Leopold Zielasko, ks.
proboszcz Piotr Wowry, ks. T. Serwotka,
J. Krajewska Gojny, dyrektor Miejskiego
Domu Spokojnej Starości Ilona Niedoba,
a z Fundacji Lidia Mieszek, Franciszek
Korcz, J. Waszek i T. Browiński. Przed
spożyciem posiłku księża prowadzili modlitwę, dzielono się opłatkiem. W wigilijce
uczestniczyło 50 podopiecznych Fundacji,
a każdy z nich otrzymał paczkę wartości 50
zł z wędlinami.
(ws)

*

W sali ośrodka świątecznie, choć trochę ciasno.

31 grudnia 2009 r.			

*

wspólnego wyjazdu na zimowisko i letnią
kolonię. Następnie zdradziła, że prawdopodobnie w kolejnym roku poprawią
się warunki w ośrodku, bo budynek ma
przejść generalny remont. Potwierdził te
słowa I. Staniek tłumacząc, że miasto stara
się o dofinansowanie remontu i liczy na to,
że prace ruszą w przyszłym roku.
- Czas oczekiwania na pierwszą gwiazdkę
jest coraz bliżej, będziemy go spędzać
w domach, a dzisiaj mam okazję przekazać
wam życzenia dobrych, błogosławionych,
zdrowych i pogodnych świąt. Czasem
niewiele trzeba, żeby wśród nas zawitało
Boże Narodzenie. Ono jest zawsze gdy
uśmiechamy się do bliskich, do koleżanki,
kolegi - mówiła D. Koenig.
(mn)

		

Fot. M. Niemiec

*

*

Przed nami sylwester i Nowy Rok,
więc obok zabawy czas podsumowania
dotychczasowych działań, ale też analiza
zamierzeń na rok 2010. W naszym mieście w 2010 r. planujemy zakończenie
wielu rozpoczętych w latach poprzednich
inwestycji, także współfinansowanych ze
środków unijnych. Do największych zadań, które zamierzamy zakończyć, należy
budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 1. Chcemy, by uczniowie
mogli korzystać z sali w roku szkolnym
2010/11, czyli do września sala powinna
być gotowa. Przed sezonem letnim 2010
powinna zostać zamknięta realizacja przebudowy Parku Kuracyjnego wraz z amfiteatrem. Podpisane umowy i stan prac pozwalają zakładać, że w czerwcu amfiteatr
będzie gotowy. Kolejną inwestycją, której
zakończenie planujemy, jest przychodnia
zdrowia na ul. Mickiewicza. W tym roku
kompleksowo wyremontowano wnętrza,
instalacje, okna, korytarze i gabinety, natomiast w nadchodzącym roku do zrobienia
pozostaje elewacja i zagospodarowanie
terenu wokół przychodni, w tym powiększenie parkingu. Chcemy też zakończyć
remont MDK Prażakówka, czyli wykonać
brakującą elewację od strony zachodniej.
Będą w 2010 realizowane inwestycje,
które zostaną zakończone w następnych
latach. Na pewno trzeba tu powiedzieć
o parku zdrojowym z pijalnią wód i inhalatornią w okolicach Zakładu Przyrodoleczniczego. Planowany termin zamknięcia
tej inwestycji to rok 2011. Rozpoczęte
zostaną inwestycje czekające na swą realizację od lat. W pierwszej kolejności trzeba
wymienić bardzo oczekiwaną modernizację ul. Dominikańskiej, gdzie głównym
inwestorem będzie Starostwo Powiatowe, przy czym nasze miasto uczestniczy
w tym zadaniu. Planowane jest rozpoczęcie modernizacji obiektów muzealnych
czyli Muzeum Ustrońskiego i jego filii
„Zbiorów Marii Slalickiej”. Te obiekty poddane zostaną termomodernizacji
i ogólnemu liftingowi.
W dalszym ciągu zagospodarowywane
będzie centrum miasta. Teraz przychodzi
kolej na ul. A. Brody i mieszczący się
przy niej budynek biblioteki. Nastąpi
przebudowa ul. A. Brody od rynku do ul.
Ks. Kojzara, poprawione więc zostaną
warunki komunikacyjne. Rewitalizowany
będzie budynek obecnej biblioteki wraz
z otoczeniem, co na pewno wpłynie na
poprawę estetyki tej części centrum. Planowana jest również kontynuacja budowy
ul. Pod Skarpą.
Obok tych dużych inwestycji podejmowane będą też zadania mniejsze, także
wpływające na komfort zamieszkania
i estetykę miasta.
Notował: (ws)
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Ostatni dzień roku

Ostatni dzień roku... Kolejnego roku...
Przeminęły już wszystkie dni tego roku.
Prawie wszystkie... Tylko kilka godzin
pozostało z jego ostatniego dnia. I one
przeminą szybko. Przeminą ostatnie minuty.
Zegary wybiją godzinę dwunastą. Ogłoszą
północ... A dzwony kościelne ogłoszą koniec starego roku...
Mijające dni kolejno odchodziły
w przeszłość. Spadły jak kartki ze ściennego kalendarza, jak liście z drzew. A wiatr
jak liście rozwiał je na wszystkie strony.
Już ich nie zbierzemy z powrotem. Nie
przeżyjemy ich jeszcze raz. Jedynie do
niektórych z nich będziemy powracać we
wspomnieniach.
Wspominamy początek tego mijającego
roku. Kiedy był jeszcze przed nami, był
nowym rokiem. Ileż niósł ze sobą nadziei,
rozbudził marzenia, zapowiadał realizację
życiowych planów. Jednak tylko niektóre
nadzieje zostały spełnione a życiowe plany
mogły być tylko w części zrealizowane. Nie
brakło rozczarowań, trudnych i nieszczęśli
wych dni... A te dobre, szczęśliwe dni
minęły tak szybko... Nie zdążyliśmy się
nimi nacieszyć...
Już to wszystko mamy za sobą. Czas płynie
nieubłaganie, wciąż naprzód i naprzód.
Wciąż tym samym rytmem. Nie daje się
zatrzymać, gdy chcielibyśmy przedłużyć
szczęśliwe chwile, ale nie przyśpieszy
i wtedy, gdy nie możemy się doczekać końca
choroby, cierpienia i niedoli. Choć zawsze
przemija w tym samym czasie, raz wydaje
się, że odchodzi za szybko, a innym razem
zbyt wolno...
I tak początek zamienia się w koniec,
nowy rok - w stary rok. Wraz z czasem

w przeszłość odchodzą zdarzenia, dokonania, przeżycia. Wszystko to, co stanowi
treść ludzkiego życia. Nie jesteśmy w stanie
ich zatrzymać ani też powtórzyć i przeżyć
jeszcze raz. Choć czasem próbujemy. Wracamy do tych miejsc, w których byliśmy
kiedyś. Spotykamy się z ludźmi, z którymi
tam byliśmy. Próbujemy odtworzyć te
dawne, razem przeżyte szczęśliwe chwile.
Tylko, że to nigdy nie jest to samo, co było
kiedyś... Bywa nawet czasem, że ta próba
powrotu do tego, co było, daje wiele radości,
ale nigdy to nie jest to, co było kiedyś.
Nie możemy zatrzymać dawnych
doznań, przeżyć, wydarzeń, ale też nie
możemy zatrzymać przy sobie ludzi,
z którymi byliśmy związani kiedyś, w tym
mijającym roku i w tych latach, które minęły
wcześniej... Nie ma już wśród żywych
naszych przodków, a także wielu krewnych,
przyjaciół, znajomych. Dorosłe dzieci opuściły
dom swoich rodziców. Rodzeństwo i koledzy
ze szkolnej ławy rozproszyli się po świecie.
Urwały się kontakty, skończyły się przyjaźnie,
nie spotykamy znajomych z dawnych lat...
Stary rok się kończy a z nim kolejny roz
dział naszego życia. Tylko póki co, kończy
się rok, a nie nasze życie. Ono trwa dalej.
Nowy rok rozpoczyna jego kolejny rozdział.
Tak, jak ten miniony i on zda się zapowiadać
nowy początek, przynosi odrodzenie nadziei,
odświeża marzenia, pozwoli snuć plany na
przyszłość. Zapewne i on nie spełni wszystkich
zapowiedzi, nadziei i oczekiwań, ale pozwala
żyć nadzieją, daje szansę na przyszłość. Przecież
wszystko się zmienia, dlaczego więc nie miałoby
się zmienić na lepsze? Dajmy się ponieść na
dziei w te nowe dni, które są przed nami. Tym
chętniej, bo za tą nadzieją stoi Wszechmogący

list do redakcji
Odpowiedź na list Przewodniczącego
W odpowiedzi na list Przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Maliny, który stwierdził, że moja wypowiedź
w wywiadzie dla Gazety Ustrońskiej „mija się z prawdą”, jestem
zmuszony zwrócić uwagę, że zamieszczony Protokół z inauguracyjnej Sesji Rady Miasta z 23 listopada 2006 r. udowadnia, że
z prawdą się nie minąłem.
Z protokołu bowiem jasno wynika, że przewodniczący był
głównym rozprowadzającym w propozycjach ustalania funkcji i roli jaką każdy z członków Rady miał w niej pełnić.
Przewodniczący jest jedną z czołowych postaci Komitetu Wyborczego UPS - Ustrońskiego Porozumienia Samorządowego, które
od bardzo wielu już lat sprawuje władzę samorządową w Ustroniu
i wygrało wybory w 2006 r.
Wobec zwycięstwa wyborczego zadbał o interesy swojego
Ugrupowania Wyborczego na wzór przykładów płynących
z „góry”. Tak też motywował przekazane propozycje przydziału
funkcji w Radzie. W wywiadzie odpowiedziałem na zadane pytanie Redaktora o początki kadencji Rady.
Protokół z Sesji Rady oraz odpowiedź Przewodniczącego tylko
to potwierdziła! Uważam więc że skomentowanie wywiadu było
niestosowne i nieuzasadnione — cbdu: (co było do udowodnienia).
Co do naszego Rynku.
Przewodniczący (pomijam już i inne prominentne osoby
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Bóg, będący pełnym miłości ojcem
naszym na niebie. Ten, który był jest
i będzie z nami po wszystkie dni.
Henryk Czembor

*

*

*

Tekst pochodzi z najnowszej książki ks. dr.
Henryka Czembora pt.: „Wspaniały dar”.
Wydawnictwo zawiera wiersze, felietony, przemyślenia dotyczące okresu okołoświątecznego
- adwentu, Bożego Narodzenia, końca starego
i początku nowego roku. Są w nim również
myśli filozofów, ludzi kultury i nauki oraz
rozdział zatytułowany: „Słowo Boże drogowskazem na drogach naszego życia”,
w którym znajdziemy Psalmy i rozważania na
siedem dni tygodnia.

w Radzie ubiegłej kadencji) lobował za Projektem Rynku, który
jako jeden jedyny zgłoszony został do konkursu i zatwierdzony
przez Radę do realizacji.
Do tego właśnie „koszmarnego straganowego” projektu Rynku
wnosiłem konsekwentnie uwagi na sesjach Rady tak długo, aż
doprowadziłem do powołania Komisji Konkursowej. Zmuszenie
Rady do zweryfikowania swojego nieracjonalnego, aspołecznego
stanowiska było sukcesem i zwycięstwem zdrowego rozsądku.
W wyniku tych działań do konkursu na projekt Rynku, zgłosiło
się 13 oferentów, a nie jeden! Wszystkie projekty opracowane
były na wysokim poziomie.
Makiety tych projektów bardzo krótko, ale w końcu były wystawione do publicznej oceny. Komisja konkursowa dokonała
wyboru nowego projektu wybranego z 13 zgłoszonych
i rozpoczęto realizację Rynku. Udowodniłem tym samym, że
można i należało tak właśnie postąpić od początku działań przy
organizacji konkursu na projekt naszego Rynku. Tyle mojego
wyjaśnienia, które w skrócie obrazuje przebieg i styl pracy tamtej
Rady, który rzutował na początki obecnej kadencji Rady.
Radny Rady Miasta Stefan Bałdys

Firma produkcyjna zatrudni
Panie na produkcję w systemie 3 zmianowym.
Praca na terenie Ustronia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: biuro@techniplast.pl do 08.01.2010 r. lub dostarczyć
osobiście Techniplast ul. Daszyńskiego 64. Informujemy, że
skontaktujemy się z wybranymi osobami.
31 grudnia 2009 r.

cenny dar dla
domu kultury
Niedawno zmarłą Alinę Miszkiewicz-Nowak, wdowę po charyzmatycznym kierowniku domu kultury „Prażakówka” Janie
Nowaku odwiedziłam na początku tego roku. Pomimo gnębiącej
ją choroby była bardzo pogodna. Opowiedziała mi o niektórych
wydarzeniach związanych z pracą męża, jego działalnością kulturalną w naszym mieście. Przeczytała mi swoje wiersze. Potem
już się nie spotkałyśmy.
Nagła śmierć, pogrzeb. Poznałam wtedy rodzinę pani Aliny
– Annę Makowiecką i Joannę Włodarczyk z Warszawy. Następnego dnia panie przyszły do MDK z prezentem – obrazem olejnym
namalowanym prawdopodobnie przez zdolnego uczestnika warsztatów plastycznych. Wisi w moim biurze. Za miesiąc zadzwoniły
z informacją, że zgodnie z ich wolą i nieżyjącej już cioci, chciałyby przekazać stołowy komplet stylizowanych mebli do „Prażakówki” - miejsca, które było drugim domem państwa Nowaków.
Sofa, cztery fotele, stół, sekretarzyk utworzyły śliczny kącik pod
sceną. Do tego stare lustro i piękny obraz (fotografia) przedstawiający rodziców pana Jana. Na stole otwarte książki, karty do
gry. W rogu zegar, który przestał już odmierzać czas….
Wspólnie ustaliłyśmy, że meble będą wykorzystywane jako
elementy scenograficzne podczas imprez w domu kultury.
W tym miejscu chciałabym złożyć serdeczne podziękowania
paniom Joannie Włodarczyk i Annie Makowieckiej. Cieszę się,

że sprzęty służące na co dzień Państwu Nowakom teraz służyć
będą mieszkańcom Ustronia i „Prażakówce”, której złote lata
przypadły w okresie sprawowania kierownictwa właśnie przez
Jana Nowaka.
Barbara Nawrotek-Żmijewska, dyrektor MDK

Komplet mebli służy jako scenografia.

Fot. M. Niemiec

Wychowankowie przedszkola „Na krzyżówce” – ok. 1950 r.
Siedzą na ziemi od lewej: NN, NN Rudolf Krużołek, NN,
w pierwszym rzędzie siedzą: 2 Pilchówna z Zawodzia, 8 i 9
Ryszkówny, stoją : Kluz, Czarnecki, NN, NN, NN, Zosia Cieślar,
Krzyżanek, NN, A. Sikora, Cieślar, Macura, Puchała, ostatni
rząd: NN, NN, Kłapsia, NN, NN, NN, Gogółka w marynarskim
kołnierzyku, NN, Zyman, Krop, bracia Michalikowie.
W środku dyrektor przedszkola Zofia Maryanek, z lewej Emilia
Kuczera, z prawej Maria Mojeścik. Prosimy o uzupełnienie opisu
do fotografii.			
Lidia Szkaradnik
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Spotkanie w Muflonie uczestników i osób realizujących program.

Fot. M. Niemiec

człowiek inwestycją

Mijający rok był wyjątkowy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po raz pierwszy realizowali projekt współfinansowany przez
Unię Europejską. Dla mieszkańców Ustronia, którzy wzięli w nim udział,
rok ten może się okazać wręcz przełomowy.
Podsumowanie projektu „Nowe możliwości dla Twojej przyszłości” zorganizowano początkiem grudnia w hotelu
„Muflon”. Na konferencji spotkali się
uczestnicy kursów, zorganizowanych
w ramach projektu, pracownicy ustrońskiego MOPS-u, zastępca Powiatowego
Urzędu Pracy w Cieszynie Dorota Bizoń,
burmistrz miasta Ireneusz Szarzec, doradca
zawodowy Katarzyna Cieloch, przedstawiciele Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Ustroniu, gdzie głównie odbywały się
zajęcia: kierownik Beata Gąsior i Patrycja
Busz. Zebranych przywitał kierownik
MOPS Zdzisław Dziendziel.
- Projekt był szansą dla tych, którzy chcieli
z niej skorzystać – mówił Z. Dziendziel.
– Niektórzy z naszych podopiecznych
mimo próśb, namawiania, motywowania
przez naszych pracowników, nie chcieli
wziąć udziału w kursach i może teraz
żałują. Ale w sumie chętnych do udziału
w projekcie było więcej niż mogliśmy
przyjąć. Mobilizuje nas to do przystąpienia
do kolejnych projektów.
Kierownik ustrońskiego ośrodka pomocy
wyraził nadzieję na następne kursy i szkolenia, ale na razie zachęcił do korzystania
z podobnej oferty Powiatowego Urzędu
Pracy w Cieszynie, bo co by nie mówić:
„Człowiek jest najlepszą inwestycją” stwierdził.
Jak środki unijne inwestuje w człowieka
urząd pracy mówiła D. Bizoń:
- Każda aktywność, którą człowiek podejmuje dla siebie, jest ważna. Przy pomocy
unijnych środków realizujemy podobne
programy od 2004 roku i wielu mieszkańców naszego powiatu, w tym również
ustroniacy, wzięło w nich udział. W tym
roku zakończyliśmy projekt „Kreuj rzeczywistość - zainwestuj w siebie”, adresowany do 164 osób, biorących udział
w 14 szkoleniach. Sukcesem jest to, że
tylko jedna osoba zrezygnowała z udziału
w projekcie i jedna nie zdała egzaminu. To
stawia nasz powiat, naszych mieszkańców
w bardzo dobrym świetle. Oprócz kursów
270 osób bezrobotnych skorzystało z odbycia staży. Jeszcze jedną formą aktywizującą
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są środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i z tej możliwości
skorzystało 117 osób.
D. Bizoń mówiła również o programach
dla ludzi dających pracę, bo bez nich nie
ma miejsc pracy. Także o próbie zbadania
lokalnego rynku pod kątem potrzeb pracodawców, żeby wiedzieć w jakich kierunkach szkolić osoby bezrobotne.
Edyta Leszczyńska-Czernek, pracownik
MOPS w Ustroniu zajmowała się finansami
w ramach projektu i w formie prezentacji
multimedialnej przedstawiła uczestnikom
konferencji informacje na temat funduszy
unijnych, pozyskanych i zagospodarowanych pieniędzy.
- Realizacja projektu kosztowała 148.800
zł, z czego 133.176 zł pochodziło z Unii
Europejskiej, a 15.624 zł z budżetu miasta – mówiła E. Leszczyńska-Czernek.
– Szkolenia miękkie i zawodowe kosztowały 78.000 zł, 7 osób wchodziło w skład
zespołu projektowego, przeprowadzono
5 szkoleń.
O samych kursach opowiadała Sylwia
Kalista, pracownik MOPS i uczestnicy
podsumowującej konferencji dowiedzieli
się m.in., że liczący 150 godzin kurs opiekunów osób starszych i dzieci ukończyło
10 osób. Kurs kucharzy obejmował 257
godzin zajęć teoretycznych i praktycznych,
a ukończyły go 4 osoby. 4 panów zdobywających kwalifikacje palacza CO musiało
odbyć 85 godzin zajęć, kurs komputerowy,
w którym wzięło udział 5 osób obejmował
44 godziny zajęć, a kurs obsługi kas fiskalnych ukończyło 5 osób po 12 godzinach
zajęć. Udział w projekcie zakończyło 28
osób: 6 mężczyzn i 22 kobiety.
Oprócz kursów podnoszących kwalifikacje, bardzo ważną częścią projektu były
tak zwane szkolenia miękkie. Takie, które

pozwoliły uczestnikom poznać swoje możliwości, pozycję na rynku pracy, wzmocnić
poczucie własnej wartości oraz wiarę we
własne siły. A także nauczyły pisania życiorysów, listów motywacyjnych, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. O tym
mówiła K. Cieloch, doradca zawodowy,
która powiedziała również:
- XXI wiek to wiek wiedzy. Teraz o wartości decyduje wiedza aktualna i specyficzne
umiejętności. Kwalifikacje to towar i musi
być dobrej jakości. Pracodawcy cenią
otwartość na wiedzę, a wiedza pozwala poznać i odpowiadać na preferencje
pracodawców. Uczestnicy kursów mieli
problemy natury psychologicznej, czuli się
zagubieni i przyszły im z pomocą szkolenia
miękkie. Jak widać są naładowani energią,
nauczyli się realizować konkretne cele zawodowe i edukacyjne. Życząc powodzenia
zacytuję myśl Konfucjusza: „Znajdź prace,
jaką lubisz, a do końca życia nie będziesz
musiał pracować.”
W imieniu kursantów mówiła Małgorzata Grzesiak:
- Wiele się nauczyłam, uaktualniłam swoją
wiedzę i teraz mogę wykonywać pracę
z czystym sumieniem, to dał mi papier.
Ale kurs to o wiele więcej. Zawiązały się
przyjaźnie wśród uczestniczek i czułyśmy,
że prowadzący program nie są urzędnikami, a my klientkami, ale że jesteśmy
współpracownikami. Jestem wdzięczna,
bo to również pozwoliło nam uwierzyć
w siebie. Chcę też podziękować panu
burmistrzowi, który spotykał się z naszą
grupą wiele razy po kursie i służył pomocą przy zakładaniu spółdzielni socjalnej.
Ten kurs miał same zalety: kształcenie,
wyjście z domu, kontakt z ludźmi, zajęcia
na miejscu, co pozwoliło nam pogodzić
naukę z obowiązkami domowymi. Bardzo
mi tego brakuje.
O zabranie głosu poproszono również
burmistrza I. Szarca, który stwierdził:
- Z punktu widzenia gminy realizacja tego
projektu to same korzyści. Dla nas zawsze
pozytywne jest, gdy możemy dać mieszkańcom wędkę, a nie rybę. Nie chodzi
o to, żeby przyznawać zasiłki, ale żeby aktywizować ludzi, stwarzać im możliwości,
by sami zadbali o siebie, o swoje rodziny
i mogli się realizować w życiu zawodowym.
Nie chodzi o to, żeby dawać pieniądze, ale
żeby przełamywać bariery, żeby zamknięcie
przerodziło się w otwarcie na trudny, ale
jednak do zdobycia, rynek pracy.
Podczas przerwy na kawę i podczas
obiadu wiele rozmawiano. Widać było,
że uczestnicy kursów i realizujący projekt
zaprzyjaźnili się podczas wspólnej pracy.
Prawdopodobnie te same osoby nie będą
mogły skorzystać ze szkoleń w 2010 roku.
Niedobrze dla tych, którzy już skorzystali
i połknęli bakcyla szkoleń, dobrze dla oczekujących, by stworzyć możliwości dla ich
przyszłości.
Monika Niemiec

Projekt „Nowe możliwości dla Twojej przyszłości” realizowany był w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja aktywnej integracji społecznej,
Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt był adresowany do mieszkańców naszego miasta, którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,
są w wieku aktywności zawodowej, są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.
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jak minął rok...
W specjalnym, świątecznym wydaniu biuletynu
„Serwis Mokate” zespół redakcyjny postanowił
sprawdzić, jaki był dla firmy mijający rok 2009.
Pamiętając o rodzinnym charakterze Mokate,
o wypowiedź zwrócono się do właścicielki grupy
Mokate, prezes Teresy Mokrysz oraz do członków Zarządu: w Żorach pana Adama Mokrysza
i w Ustroniu pani Sylwii Mokrysz.
Fragmenty rozmowy z panią prezes Teresą Mokrysz:
To był dobry rok dla firmy. Mówię to z pełnym przekonaniem.
Mimo trudności wyszliśmy obronną ręką z kryzysu gospodarczego. Co więcej, udało się nam zrealizować kilka ambitnych przedsięwzięć. Z pewnością na czoło tej listy wysuwa się zintegrowanie
czeskiej Marili z grupą pozostałych ośmiu firm Mokate.
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Udział eksportu w tegorocznych przychodach wyniesie mocne
40%. Duża w tym zasługa rynków południowych, na których
zanotowaliśmy największy przyrost sprzedaży. Na szczególne
wyróżnienie zasługuje też rynek Chin. Intensywne działania
podejmowane przez nas w tym rejonie świata przez ostatnie
dwa lata zaowocowały podwojeniem obrotów. Do sukcesów
chciałabym też zaliczyć udane wejście z półproduktami na włoski
rynek cappuccino.
W tym roku zakończyliśmy kilka dużych projektów, nad kilkoma
jeszcze pracujemy. Wśród tych pierwszych jest modernizacja parku maszynowego w Ustroniu. Podejmujemy też prace nad budową
nowego zakładu w Żorach i obiektu magazynowo-produkcyjnego
w Ustroniu. Tak więc rozwijamy nie tylko asortyment.

Jak nakazuje firmowa tradycja, pracownicy grupy firm Mokate spotkali się na dorocznej konferencji połączonej z uroczystą ,,Wigilijką’’. Spotkanie miało miejsce 19 grudnia w Bielsku-Białej, w hotelu
Viena-Park. Ponad 200 uczestników uroczystości reprezentowało
w tym roku załogę liczącą 1.500 osób. W gronie zagranicznych
pracowników Mokate najliczniej reprezentowana była czeska grupa.
Wystąpienie pani prezes Teresy Mokrysz podsumowało rok bieżący
i wytyczyło podstawowe cele na 2010 rok. Następnie poszczególne
działy zaprezentowały swoje wyniki i przyszłoroczne zamierzenia;
prezentacje były multimedialne, bardzo interesujące w formie, dopracowane warsztatowo. Spotkanie zakończyło wręczenie nagród
dla najlepszych zespołów pracowniczych w roku 2009.

Jestem przekonana, że ciężka praca, którą wykonaliśmy w tym
roku, dała solidne podstawy do dalszego rozwoju. W 2010 roku
eksport nadal będzie w centrum naszej uwagi. Duże nadzieje
wiążemy z rozwojem sektora kawy ziarnistej i mielonej. To jedno
z głównych zadań produktowych na przyszły rok.
Z żalem dostrzegam fakt, że dzisiejsza cywilizacja nie sprzyja
pielęgnowaniu różnego rodzaju tradycji związanych z domem
i rodziną. A szkoda, bo przecież to ważny element naszej tożsamości. Dlatego chciałabym w codziennym zabieganiu znaleźć nieco
więcej czasu dla moich najbliższych i wspólnych spotkań.
Sylwia Mokrysz, Mokate w Ustroniu: - Cieszę się
z uzyskanych efektów. Jesteśmy mocnym numerem „2” na rynku
herbaty. Wprowadziliśmy do naszej oferty szereg ciekawych nowości. Nasze produkty herbaciane zdobyły wiele prestiżowych
nagród i wyróżnień, co sprawia, że cały nasz herbaciany team
czuje się wyróżniony za ciężką pracę.
Adam Mokrysz, Mokate w Żorach: - Jednym z najważniejszych
sukcesów było nawiązanie współpracy z włoskim producentem
cappuccino. Po raz kolejny została potwierdzona najwyższa jakość naszych wyrobów. W nowym roku planujemy również dalszą
ekspansję ze szczególnym uwzględnieniem rynków azjatyckich
i afrykańskich.
31 grudnia 2009 r.			
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Galeria Ustrońskiej to prezentacja
przede wszystkim fotografii, wykonanych przez naszych czytelników
i współpracowników. Galerię będziemy
chcieli publikować raz na miesiąc.
Oczywiście w dzisiejszym świecie
trudno ograniczyć się tylko do fotograﬁi, więc będą też prezentowane
prace plastyczne, a być może ciekawa
graﬁka komputerowa.
Dziś, gdy prawie wszyscy robią zdjęcia, atrakcyjność tej strony jest chyba
murowana, bowiem dobrych zdjęć
wszyscy mamy aż nadto. Dlatego od
razu musimy się zastrzec, że zapewne
będziemy musieli wybierać poszczególnych autorów spośród kilku ofert.
Osoby zainteresowane publikacją
w Galerii Ustrońskiej prosimy o wcześniejszy kontakt z naszą redakcją.

Grażyna Kubica, ustronianka rodem,
pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. O swoich
zainteresowaniach fotograﬁą mówi:
„Zdjęcia robię od czasu, gdy dostałam
aparat w prezencie konﬁrmacyjnym.
Jednak poważne traktowanie tego zajęcia przyszło później wraz z reﬂeksją
antropologiczną oraz zainteresowaniami artystycznymi. Moja pierwsza
wystawa fotograﬁczna miała miejsce
w ustrońskim muzeum i nazywała
się Obrazy miast różnych. To właśnie
podróże są najbardziej inspirujące
i wtedy najwięcej fotografuję. Tegoroczne wakacje spędziłam z mężem
i synem w Stanach Zjednoczonych.
Tutaj prezetuję kilka kadrów ze wspaniałego Parku Yellowstone”.
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„Źródła Wisły”
pierwsza spółka
w Ustroniu

W nawiązaniu do artykułu „Od kiedy Ustroń jest uzdrowiskiem” (GU nr
47 z 26.11. b.r.), w którym wspomniałem o Spółce Akcyjnej „Źródła Wisły”,
chciałbym Czytelnikom interesującym
się historią ustrońskiego uzdrowiska –
a sądzę, że takich jest wielu – przedstawić
okoliczności, w jakich doszło do jej utworzenia. Powstanie i działalność tej spółki
budziły moją ciekawość od czasu, kiedy
po raz pierwszy napotkałem lakoniczną,
dwuzdaniową wzmiankę w publikacji
J. Zahradnika Ustroń nad Wisłą (Kronika
Śląska Cieszyńskiego i powiatów Biała
i Żywiec, 1932). Nieco więcej dowiedziałem się o „Źródłach Wisły” z artykułu p.t.
Rozwój Ustronia jako letniska i uzdrowiska
autorstwa J. Pilcha (Pamiętnik Ustroński
nr 2, 1989), jednakże nie w stopniu, który
by mnie satysfakcjonował. Przypuszczam,
że J. Pilch posiadał znacznie większą
wiedzę na ten temat, lecz w prezentowanym syntetycznym artykule na bardziej
szczegółowe informacje nie było po prostu
miejsca. Dopiero wertowanie niemieckojęzycznej „Silesii” z lat 1879-1882 oraz
dokumentów archiwalnych z tego okresu
czasu, umożliwiło mi poznanie genezy
powstania tej spółki i nazwiska osób, które
ją zakładały.
Już od 1861 r. ustroński Wydział Gminny zamierzał prowadzić działalność kuracyjną poprzez budowę własnego, niezależnego od Komory Cieszyńskiej – będącej
właścicielem hotelu kuracyjnego, łazienek
i pijalni serwatki – zakładu leczniczego.
Chociaż zamysł ten nie został zrealizowany, radni gminni zapewne nadal marzyli
o takim zakładzie, spoglądając łakomym
okiem na niemałe dochody z taksy pobieranej od kuracjuszy, z których ani 1 floren
nie wpływał do gminnej kasy. A jakie to
były kwoty wiedzieli od swojego przełożonego (burmistrza), który był członkiem
trzyosobowego komitetu dysponującego funduszem kuracyjnym, tworzonym
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z wpływów z taksy. Burmistrz Johann
Kohlhaupt (1877-1879), prowadzący
z bratem Teodorem własną fabrykę wyrobów z miedzi, walcownię i wytwórnię
artykułów metalowych, znał dobrze ówczesne ustrońskie realia oraz plany Komory Cieszyńskiej dotyczące przeniesienia
miejscowego przemysłu hutniczego do
Trzyńca. Zdawał sobie sprawę z niekorzystnych z tego tytułu konsekwencji dla
miejscowości, a swoje obawy przedstawił na posiedzeniu Wydziału Gminnego
w dniu 4 maja 1878 r., proponując wydzierżawienie od Komory Cieszyńskiej
obiektów uzdrowiskowych, tj. salonu
kuracyjnego, łazienek z kąpielami żużlowymi oraz zakładu zimnych kąpieli, by
dochody z leczenia i taksy zasilały gminę.
Radni ten wniosek zaakceptowali, lecz Komora prawdopodobnie na dzierżawę się nie
zgodziła. Na tymże i następnym posiedzeniu poruszona została sprawa spalonych
w 1877 r. budynków Josefa Eisnera – jak
się później okazało – mających kluczowe
znaczenie w zakładaniu w 1879 r. pierwszej w Ustroniu spółki określanej jako
akcyjnej (wg obecnych kryteriów taką nie
była). Propozycję wykupu nieruchomości
Eisnera w celu wzniesienia budynków
kuracyjnych oraz wydzierżawienia istniejącego zakładu leczniczego od Komory,
przedstawił Kohlhaupt na posiedzeniu 16
stycznia 1879 r., co zostało jednogłośnie
przyjęte, za wyjątkiem głosu Emila Kulo,
reprezentującego interesy Komory. Ponieważ Komora sprzeciwiła się zakupowi
nieruchomości przez gminę, postanowiono
przeprowadzić jej nabycie przez założenie
spółki (nazwano ją Selbsthilfe czyli „Samopomoc”), a że sprawa była wielkiej
wagi, dlatego też ustalono, aby zwołać
zebranie mieszkańców w celu poznania
ich opinii w tej kwestii. Zebranie miało
miejsce w niedzielę 2 lutego w arcyksiążęcej gospodzie (obecnie hotel „Ustroń”).
Prowadził je burmistrz, a relację zamie-

ściła „Silesia” z 12 lutego. Kohlhaupt
uzasadniał zakup posiadłości Eisnera
(rejon obecnego sklepu PSS „Beskid”)
koniecznością prowadzenia przez gminę
działalności uzdrowiskowej w sytuacji,
gdy wiele osób utraci pracę przez przeniesienie zakładów hutniczych do Trzyńca.
Stwierdził również, iż zakup będzie wymagał zaciągnięcia kredytu, który zgodnie
z wyliczeniami zostanie spłacony w ciągu
15 lat. W zebraniu uczestniczyły tylko
osoby płacące podatki, przy czym na 185
jego uczestników 166 poparło burmistrza,
19 było przeciwnych, w tym 17 urzędników arcyksiążęcych (czemu nie należy
się dziwić znając stanowisko Komory)
i 2 rolników. Wynik głosowania świadczył
o wielkim zaufaniu, jakim zebrani darzyli
działalność burmistrza i całego Wydziału
Gminnego. Zebranie prowadzone było
w języku polskim (przy urzędowym niemieckim), co na końcu podkreśliła „Silesia”. Jak informowało to pismo w numerze
z 14 lutego, sprzedaż nieruchomości Eisnera nastąpiła już 10 lutego (a więc w bardzo
krótkim czasie po zebraniu mieszkańców)
w sądzie powiatowym w Skoczowie,
a kupującym była dopiero co założona spółka akcyjna, która zamierzała odbudować
spalony budynek gospody (J. Eisner miał
koncesję na wyszynk) i dom mieszkalny,
urządzić w nich mieszkania dla kuracjuszy,
a ogród przekształcić w park kuracyjny.
Dzięki „Silesii” z 19 lutego wiadomo, że
13 lutego wieczorem odbyło się kolejne
zebranie spółki, któremu przewodniczył
burmistrz Kohlhaupt. Po jego przedmowie przystąpiło do niej jeszcze trzech
członków, i tym samym ich ilość wzrosła
do 40. W tajnym głosowaniu wybrano
zarząd w składzie: J. Kohlhaupt, E.Kuhlo, A. Wagner (inspektor leśny), J. Janik
(pastor), A. Broda, J. Cińciała, J. Lanz,
M. Steinhauer, F. Staschko, A. Lipowczan,
J. Stec. Wszystkie osoby wybranego zarządu wchodziły w skład Wydziału Gminnego
(za wyjątkiem Janika), przy czym Kuhlo
i Wagner byli urzędnikami arcyksiążęcymi. Jak widać sprawy toczyły się szybko
zapewne z obawy przed kontrdziałaniami
Komory. Na wspomnianym zebraniu m. in.
uzgodniono, aby sprzedawać udziały także
o mniejszych nominałach, tj. w wysokości
10, 20 i 30 florenów, by umożliwić ich
nabycie również mniej zasobnym mieszkańcom gminy. Na koniec ustalono, iż następne zebranie odbędzie się 16 lutego, na
którym przeprowadzone zostaną wybory
stanowisk funkcyjnych oraz nastąpi debata
nad statutem i budową, która niezwłoczne
się rozpocznie – pośpiech był więc znaczny. Na posiedzeniu Wydziału Gminnego
w dniu 5 marca uchwalono zakupienie
akcji spółki „Samopomoc” (Selbsthilfe)
w wysokości 500 fl. W niedzielę 9 marca
odbyło się kolejne zebranie spółki, któremu przewodniczył J. Cińciała. Ustalono,
że odbudowa spalonych budynków przeprowadzona zostanie według starych
planów, by koszty inwestycji były jak
najniższe, a powiększy się jedynie salę
(pewnie chodziło o restauracyjną). Natomiast istniejący ogród przekształcony zostanie w park w stylu angielskim.
W dłuższej mowie pastor Janik wskazał na
31 grudnia 2009 r.

konieczność współpracy z gminą i możliwość wsparcia spółki przez gminę, gdyby
w przyszłości spółka przekazała jej swój
majątek na przedstawionych przez niego
warunkach. Sformułowany wniosek w tej
sprawie został jednogłośnie przyjęty przez
zebranych.
Do odbudowy przystąpiono jeszcze
w marcu 1879 r., spieszono się bardzo,
przypuszczalnie również dlatego, by z sukcesem startować w czerwcowych wyborach do Wydziału Gminnego. Jak na ironię
do nowego Wydziału nie dostała się żadna
z najbardziej zaangażowanych w zakładaniu spółki i budowy nowego „centrum
kuracyjnego” osób, tj. Kohlhaupt, Cińciała
i Broda. A tymczasem z inwestycją nie
było najlepiej, Spółce brakowało pieniędzy i dlatego też nowy Wydział Gminny
będący najpoważniejszym akcjonariuszem
(udziałowcem), postanowił ją wesprzeć
kwotą 1000 florenów, co jednogłośnie
uchwalono na posiedzeniu 15 lipca 1879
r. Otwarcie nowo wzniesionego hotelu
„Akcyjnego” (później noszący nazwę
właściciela, tj. „Lubojatzky”) oraz parku,
nastąpiło już 10 sierpnia 1879 r., o czym
informowała następnego dnia „Silesia”.
To rekordowe tempo zawdzięczano pracowitości i determinacji A. Brody, który
był kierownikiem budowy i J. Cińciale.

W czasie uroczystego otwarcia ich zasługi
oraz byłego burmistrza Kohlhaupta jak
i całego poprzedniego Wydziału Gminnego, wyeksponował w swoim wystąpieniu Inspektor Kuracyjny A. Wagner.
Podziękowania składał w imieniu komitetu
organizacyjnego J. Cińciała, dzieląc się
równocześnie radością z przybycia wielu
znakomitych gości. Głos zabrał również
wielokrotnie bywający w Ustroniu Cantor
Winkler z Gliwic, zachwycony nowym
obiektem oferującym również kuchnię dla
Izraelitów. Uroczystość otwarcia uświetnił
centralny zespół muzyczny z Trzyńca oraz
Gesangverein ze Skoczowa. Aż do białego
rana bawiono się w pięknie udekorowanej
nowej sali.
Radość po otwarciu trwała niedługo,
bo jeszcze tego samego roku miały miejsce nieporozumienia między Wydziałem
Gminnym a spółką, w zarządzie której
zasiadali radni poprzedniej kadencji. Nie
wnikając w szczegóły, a ogólnie rzecz ujmując, chodziło o nierespektowanie przez
Wydział ustaleń swoich poprzedników
w niektórych kwestiach.
Analizując doniesienia „Silesii” i zapisy w protokołach Wydziału Gminnego,
okazuje się, iż stan prawny spółki w 1879
r. nie był uregulowany. Brak dokumentów
archiwalnych spółki, w tym statutu, po-

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Ustroń ogłasza, że w dniu 4 marca
2010 r. odbędzie się pisemny przetarg nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. nr 1338/4
o pow. 0.4913 ha, obj. KW BB1C/00021369/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie, położonej w Ustroniu przy ul. Gałczyńskiego.
Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie od strony ul.
Myśliwskiej.
Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach
z napisem Przetarg nieograniczony – nieruchomość ul. „
Gałczyńskiego - Myśliwska” w Biurze Podawczym Urzędu
Miasta Ustroń pok. nr 4 w terminie do dnia 26 lutego 2010 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 679.000,00 zł
netto.
31 grudnia 2009 r.			

zwala przypuszczać, iż działała ona „na
wariackich papierach”, a zakup nieruchomości Eisnera miał dość dziwny przebieg,
o czym dowiedziałem się dopiero z protokołu posiedzenia gminnego z 1 lutego
1880 r. J. Janik przypomniał wówczas, iż
4.2.1879 r. wybrano 5 osób dla dokonania
tego zakupu, który rzeczywiście nastąpił,
lecz jedynie na nazwisko Kohlhaupta. Aby
ten stan rzeczy zmienić, postanowiono
wystąpić do rządu krajowego w Opawie
o zgodę na zakup, który faktycznie już został dokonany. Przypuszczalnie wcześniej
nowy Wydział Gminny pod przewodnictwem burmistrza A. Lipowczana wraz
z zarządem funkcjonującej spółki, wystąpił
o jej zarejestrowanie. Rozporządzeniem
C. K. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 21 (lub 28) stycznia 1880 r. (l. dz.
15137) udzielono zezwolenia na założenie
spółki akcyjnej następującym osobom: J.
Kohlhauptowi, J. Cińciale, A. Brodzie
(reprezentującym dotychczasową spółkę),
A. Lipowczanowi i A. Wagnerowi (Wydział Gminny). Natomiast złożony statut
został w niektórych artykułach przez
ministerstwo skorygowany i zwrócony
dla dokonania poprawek. Zebrani 21
lutego 1880 r. w hotelu „Akcyjnym”
akcjonariusze zostali zapoznani z ww.
rozporządzeniem, statutem oraz kosztami budowy, które wyniosły 19.889,41
florenów. Z „Gwiazdki Cieszyńskiej”
z 6 marca 1880 r. można się było dowiedzieć, że zebranie miało miejscami
przebieg burzliwy, zarzucano bowiem
przewodniczącemu J. Cińciale samowolne zainkasowanie 100 fl. za kierowanie
budową, gdy tymczasem cały zarząd
zobowiązany był do prowadzenia spraw
spółki bez wynagrodzenia. Mimo tych
uchybień Cińciała nadal nią kierował,
hotel w sezonie przyjmował kuracjuszy,
a legalizacja spółki była na dobrej drodze.
6 czerwca 1880 r. (l. dz. 4917) nastąpiło
zatwierdzenie przez prezydenta rządu
krajowego barona Summera statutu spółki
o nazwie Weichselquellen czyli „Źródła
Wisły”. Tym samym spółka utworzona w
lutym 1879 r. została formalnie zarejestrowana. Żywot spółki nie był jednak zbyt
długi, a zamiaru stworzenia drugiego centrum kuracyjnego – zapewne z powodu
braku pieniędzy – nie udało się zrealizować. W lipcu 1888 r., spółka sprzedawszy
hotel oraz park uległa rozwiązaniu.
Zygmunt Białas

Wadium w wys. 67.900,00 zł należy wpłacać do dnia 26
lutego 2010r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje sie datę
uznania środków na rachunku bankowym Urzędu ).
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT 22 %.
Część jawna przetargu i otwarcie ofert nastąpi w obecności oferentów w dniu 4 marca 2010 r. w pok. nr 1 Urzędu
Miasta Ustroń o godz. 11.00.
Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone
na stronie internetowej www.ustron.pl oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ustroń.
Bliższych informacji w tej sprawie można zasięgnąć pod
numerem telefonu (033) 8579318.
Ustroń, dnia 23.12.2009 r.
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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

„Z nieba do nieba - anioły i drzewa” - prace artystów Stowarzyszenia Manu Art - Agaty i Marka
Cienciałów oraz Kamy Stachowskiej i Janusza Księżnika (drzewo i szkło).
„Ludzie pióra w medalierstwie”- kolekcja Janusza Niemczynowicza.
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.
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.

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.
URZĄD MIASTA USTROŃ
Sekretariat: tel. 857-93-00

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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Czy wykracze zimę? 			

Fot. W. Suchta
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Moji roztomili
ludeczkowie

Jak co roku trza się pod koniec roku porozliczać, pomyśleć
co się zrobiło za mało, co by można było zrobić więcej. Mom na
myśli o pracy społecznej. A je kapke ciężko stowarzyszeniom, bo
jak wiecie, wiele naszych firm w Ustroniu nie daje se rady, może
nawet nie skuli kryzysu i nie pomogo nam jak dawniej. Sprawy
finansowe, to najtrudniejsza sprawa. Ale nie o polityce ekonomicznej chcioł bych pisać.
Sporo się dzieje w naszym Ustroniu, momy moc inwestycji, kiere
cieszom oko, a kiere budzą zazdrość w innych gminach. Te nowe
cesty, chodniki a i piekno zieleń miejską widzymy codziennie,
ale żeby zobaczyć jak się Ustroń zmienił trza się wybrać przy
pieknej pogodzie na Małą Czantorię. Ustroń je nie do poznanio.
Ale tak naprowde, jak się rozmawia z ludeczkami z innych miast
i gmin, to oni nam zadzroszczom tego, że w Ustroniu działa tyle
ciekawych stowarzyszeń.
Naszo, postrzegano jako Ustrońsko, „Gromada Górali na
Śląsku Cieszyńskim” nie poddaje się, jak nikierzy prawiom, wydziwio i walczy z przeciwnościami. Musze się Wom pochwolić,
że BARANINA USTROŃ dostała się do Pucharu Polski, czyli do
dziesiątki najbardziej prestiżowych imprez kulinarnych w Polsce.
Dowiedziołech się niedawno, że my mieli na Baraninie szpiegów,
kierzy przyglądali się naszej imprezie i ocenili, że to je piekno
i bardzo medialno impreza.
A czytaliście to w i Ustrońskiej? Jak to jakiś manager znad
morza wymądrzoł się, że u nich w morzu są ryby, a u nas ni ma
jagnięciny w górach. I mo rację. Dyć nawet nie wiecie, że tego
roku ekipy same se przywiozły jagnięcine. W supermarketach, ale
ni w Ustroniu, ale aż w Bielsku je ta jagnięcina, ale chromsko
droga. Widzicie też moji ludeczkowie, że owiec dalej ni ma na
Czantorii i Orłowej. Czy to się zmieni?
Ale mo być w przyszłym roku lepiej na półjubileuszowej, bo
V edycji Baraniny. Okazało się, że w przyszłym roku powinno
być nie tylko dość jagnięciny, ale też wyrób sera owczego bedom
robić ustroniocy a i owieczki bedom w koszorku kole amfiteatru
nasze - ustrońskie. Propozycji współpracy od goroli z Ustronia
i z okolicy momy więcej i cieszymy się z tego jak i nawiązanej
współpracy z PZKO.
Powiększa się lista członków Gromady. Nikierych, wyróżniających ludzi my uhonorowali tytułami zbójnickim i wręczaliśmy
im obuszki, kiere mylnie nazywamy ciupagami. My tu zawsze
mieli obuszki.
Nie wiem czy wiecie, że flaga Gromady je na Kilimandżaro.
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku od goroli i zbójników.
A że jagnięcina je zdrowszo od inszego mięsa to wszyscy wiecie.
Jan Sztefek Wielki Zbójnik
POZIOMO: 1) gra karciana, 4) leśny szablista, 6) kucharz
okrętowy, 8) japońskie procenty, 9) uroczysty koncert,
10) dzicz, 11) drewniane dachówki, 12) nędzarz, 13) mitologiczny myśliwy, 14) porcja dla pieca, 15) z notariuszem,
16) seria wydawnicza, 17) za krosnami, 18) miara pow.
gruntu, 19) sąsiadka Odry, 20) niemiecki „Fakt”.
PIONOWO: 1) włóczykij, 2) ostatni pośród solenizantów, 3) kamizelka ratunkowa, 4) lekarka z kleszczami,
5) samotny w płocie, 6) poprawiają urodę, 7) wyrośnięty
krasnal, 11) kuzyn kruka, 13) boksował w Czarnych Słupsk,
14) z rybami (wspak).

Winsz na 2010 rok
Nowy Rok nóm nastoł ludeczkowie mili,
tóż trzeja powinszować w tej szczególnej chwili.
Życzym Wóm moc radości na tyn roczek cały,
coby w szczyńściu i zdrowiu dni Wóm upływały.
Frelkóm życzym fesznego galana i wiesieliska,
a kawaleróm u posażnych dziełuch porwiska.
Wszyckim paniczkóm szczyńścio rodzinnego,
posłósznych dziecek i chłopa szykownego.
Szumnej chałupy z wszelijakimi wygodami,
cobyście nie musiały nic robić rynkami.
Jyny knefel przicisnóć już sie piere łoblyczka,
coby Wóm chybiało jyny ptasigo mlyczka.
W izbie wielucne kino dómowe,
szumne meble i tepich, a wszycko co rok nowe.
W łaziynce aport co dycki wónio szumnie,
a dali wanna z dżakuzi niech se stoji dumnie.
Możesz łod rana siedzieć przi ciastku i kawie
i tak przeżyć rok superwygodnie i ciekawie.
A panoczkóm czego życzyć, coby sie ziściło?
Pełne kapsy piniyndzy – toby było miło.
Nó i paniczek, co łobiod uwarzóm – byle ni z paczka,
bo po nim je pewno zgaga, abo sraczka.
Wszyckim życzym na każdy dziyń moc radości,
jak nejwiyncyj miłości, a nejmiyni złości.
Coby my sie dycki dobrze mieli
jako prominynci, abo w niebie anieli.
Ustróniok

tradycyjne spotkanie
pracowników Kuźni
Muzeum Ustrońskie zaprasza byłych pracowników Kuźni
Ustroń na tradycyjne spotkanie w pierwszy poniedziałek miesiąca
4 stycznia o godz. 10. Temat spotkania: „Jak budowano domy
dzięki Przyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Pomocy
w Budownictwie Jednorodzinnym”.

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 8 stycznia.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 50

zima na zielono
Nagrodę 30 zł i książkę ustrońskiego Wydawnictwa Koinonia, otrzymuje Anna Kisiała z Ustronia, ul. Lipowska 184,
Zapraszamy do redakcji.
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Podobnie jak z kalendarzami, rzecz ma się również z horoskopaTytuł dzisiejszego artykułu, jakby nie było zamieszczonego
w noworocznym numerze Ustrońskiej, może wydawać się nieco mi. W sumie jednak jest to sytuacja całkiem wygodna, wręcz komzaskakujący. Co ma przysłowiowy piernik do wiatraka, czyli fortowa. Bowiem kiedy tylko jakiś znak naszego tradycyjnego
koza do Nowego Roku? Wbrew pozorom całkiem sporo, ale Zodiaku, a zwłaszcza przypisane do tego znaku cechy charakteru
i związana z nim przyszłość nam nie odpowiada, to zawsze możo tym za chwilę.
na lepszej wersji nadchodzącej przyszłości poszukać w innych
Koniec roku to okres, podczas którego chętnie podsumowujemy
minionych 12 miesięcy, a pełni optymizmu i nadziei na lepsze horoskopach. I tu wybór okazuje się całkiem przyzwoity.
Oczywiście mamy tradycyjnych 12 znaków astronomicznojutro, snujemy marzenia i śmiało kreślimy plany oraz zamierzenia
na nadchodzący rok (á propos planów, znacie ten stary dowcip astrologicznego Zodiaku, czyli Barana, Byka, Bliźnięta, Raka,
- jeśli chcesz rozbawić Pana Boga, to opowiedz mu o swoich Lwa, Pannę, Wagę, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika
planach). Co bardziej leniwi i niezbyt samodzielnie myślący, i Ryby. Komu nie będzie jednak odpowiadał horoskop związany
sięgają także po różnego rodzaju horoskopy i wróżby, by swoją z tymi znakami, może sięgnąć do horoskopu chińskiego, który
przyszłość poznać - jak wierzą - zapisaną w gwiazdach (czy też również składa się z 12 znaków-zwierząt: Szczura, Krowy (Bagdziekolwiek indziej). I w tym właśnie miejscu możemy napo- woła), Tygrysa, Królika, Smoka, Węża, Konia, Kozy (lub Owcy),
Małpy, Koguta, Psa oraz
tkać na pewne trudności,
Świni. Zwierzęta te pazwłaszcza wtedy, kiedy
nują nad, a może lepiej
nieco „oddalimy się” od
powiedzieć - patronują
znanej nam tradycyjnej
kolejnym latom, a jak
rachuby czasu i od równie
głosi buddyjska mądobrze znanych znaków
drość, zwierzę przypiZodiaku.
sane do roku, w którym
Po pierwsze, kiedy tak
Koza (1)
przyszedłeś na świat,
naprawdę zaczyna się
ma głęboki wpływ na
Nowy Rok? Owszem,
twoje życie, „kryje się
w kalendarzu zwanym
w Twoim sercu”. Zwogregoriańskim, który jest
lennicy flory, którym
kalendarzem naszego
zwierzęce znaki nie do
chrześcijańskiego świata
końca odpowiadają,
i zachodniej cywilizacji,
mogą natomiast swą
sprawa jest oczywista.
przyszłość odszukać
Kalendarz ten jest tzw.
w horoskopie celtyckim,
kalendarzem słoneczzgodnie z którym każdy,
nym, opartym na cyklu
poprzez datę swego uropór roku i na ruchu Ziemi
dzenia, jest przypisany
wokół Słońca. Rok ma
do jednego z ponad 20
12 miesięcy i 365 dni,
gatunków drzew. Tyla zaczyna się - jakże by
ko jaką „horoskopową”
inaczej - 1 stycznia. Co
samoocenę może mieć
cztery lata jest dodatkowy
ktoś, kto mając ambidzień, czyli 29 lutego, a
cję i marzenia bycia
rok liczy wówczas 366
w swym życiu Lwem
dni i jest zwany rokiem
bądź Strzelcem, Tygryprzestępnym. Wedle tego
sem lub co najmniej
kalendarza wkraczamy
Dębem czy Cedrem,
właśnie w rok 2010. Wyokazuje się być Rybami,
znawcy islamu liczą czas
Królikiem lub Szczuwedług kalendarza murem, czy też Leszczyną
zułmańskiego, opartego
bądź Wierzbą! Spore
na fazach Księżyca. I
rozczarowanie, niechociaż rok również ma
prawdaż? No, chyba,
12 miesięcy, to każdy z
że całą sprawę horoskonich liczy 29 lub 30 dni.
pów i znaków Zodiaku
Rok księżycowy liczy 354
potraktujemy tak, jak
dni, jest więc krótszy od
na to zasługuje, czyli
roku słonecznego, a 33
z przymrużeniem oka.
lata księżycowe odpowiaPowoli dochodzimy
dają 32 słonecznym, czyli
do tytułowej kozy. Zaintradycyjnym, liczonym
spirowany zbliżającym
według kalendarza gresię Nowym Rokiem dogoriańskiego. Nowy rok
dla muzułmanów rozpoczął się już 18 grudnia i wedle tej miary konałem szybkiego przeglądu różnych kalendarzy i horoskopów,
upływu czasu mamy teraz 1431 rok ery Mahometa. Jeszcze inną i wyszło mi, że urodziłem się w Roku Kozy. To jednak nie wszystrachubę czasu wprowadza kalendarz żydowski, który jest kalen- ko - na dodatek jakoś się odnajduję wśród cech przypisywanych
darzem księżycowo-słonecznym. Rok składa się z 12 miesięcy, temu znakowi. Kozy lubią lato, ich pozytywnymi cechami są
a te mają 29 lub 30 dni, a w określonych latach dodaje się 13. szczerość, łagodność i nieśmiałość, a jako cechy negatywne
miesiąc mający 29 dni. Nowy rok 5771 dla Żydów rozpocznie wymieniane są zmienność nastroju, niezdecydowanie oraz zamarsię 9 września 2010 roku. Kalendarz chiński, księżycowy, to 12 twianie się. Przede wszystkim urodzeniem się pod kozim znakiem
miesięcy, z których każdy liczy 29,5 dnia, a co trzy lata dodawa- tłumaczę sobie te liczne w mijającym roku spotkania z kozami,
ny jest jeden miesiąc przestępny. Każdy rok w dwunastoletnim które towarzyszyły mi prawie na każdym kroku. Najliczniejsze
cyklu ma przypisane jedno ze zwierząt. I oto 10 lutego 2010 roku były kozy na Krecie, które zdawały się żyć całkowicie swobodnie,
rozpocznie się nowy chiński Rok Tygrysa (do tego czasu żyć włócząc się po całej wyspie. Kozy rządziły w Forcie Gerharda
będziemy w Roku Bawoła). Może wygląda to nieco skompliko- w Świnoujściu, ale najśmieszniejsza była koza miłośniczka mowanie, ale proszę pamiętać, że to zaledwie cztery rachuby czasu, toryzacji, mieszkanka pewnego gospodarstwa pod Tułem. Do kóz
którymi posługuje się jednak chyba większa część mieszkańców powrócę jeszcze w kolejnym artykule.
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
naszej planety.
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parki, jadło i maseczki

anioł na
okładce

Zachwycili się nasi czytelnicy rysunkiem na okładce Magazynu Świątecznego,
dodatku do bożonarodzeniowego wydania
Gazety Ustrońskiej. Niestety nie napisaliśmy, kto jest autorką wykorzystanej
ilustracji, za co przepraszamy.
Anioła stworzyła szesnastoletnia Paulina Madzia z klasy 3c Gimnazjum Nr
1. Umieściła go na kartce świątecznej
przygotowanej na konkurs zorganizowany
przez Miejski Dom Kultury „Prażakówka”. Jury wyróżniło jej pracę.

„Jest sokół, jeleń i jest kolejka, ponieważ dotarliśmy do Ustronia” – tak zaczęli
program Studio Zima w Programie 2 Telewizji Polskiej Bożena Szwarc i Bartosz
Kędzierski. Młodzi redaktorzy zaczęli wizytę w naszym mieście na szczycie Czantorii. Mówili, że to jedna z najwyższych gór w Beskidzie Śląskim, ale Ustroń słynie
też z doskonałego klimatu i wód mineralnych, które leczą, dodają sił i pozwalają
śmigać na stokach.
Reklamówka została wyemitowana we gotowania mięs, dzięki któremu wędliny
wtorek, 29 grudnia po programie „Pytanie się nie psują. Podkreślała, że w Ustroniu
na śniadanie”, trwała 9 minut. Film kręco- potrafimy przygotowywać potrawy według
ny był w czasie, gdy na krótko zapanowała przepisów sprzed kilkuset lat.
Redaktor TVP zjechał saneczkami
u nas malownicza zima. Relacja powstała
w ramach projektu „Siła płynie z gór z prędkością 40 km na godzinę po całorocz– ogólnopolska kampania promocyjna nym torze na Równicy. O innych atrakcjach
Beskidzkiej 5”, który jest współfinanso- Rodzinnego Parku Rozrywki – interaktywwany przez Unię Europejską z Europej- nym planetarium, interaktywnej strzelnicy,
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. kinie 4D, domu strachów mówił Andrzej
Zakrojona na szeroka skalę kampania Gluza, prezes RSP "Jelenica".
Przez ostatnie 2 minuty i 40 sekund filmu
promocyjna kosztować będzie 600.000
zł. Wkład unijny to 510.000 zł, pozostałą o Ustroniu gościliśmy w gabinecie spa
w „Mazowszu”, gdzie prowadzącym „Stukwotę dopłacą zainteresowane gminy.
Na antenie telewizji publicznej pre- dio Zima” nakładano maseczki i wykonyzentowane były wszystkie miejscowości wano masaż gorącymi kamieniami.
Monika Niemiec
„Beskidzkiej 5” - 22 grudnia Szczyrk,
23 grudnia Istebna, 28 grudnia Brenna,
30 grudnia Wisła, a 31 grudnia również
po programie śniadaniowym zobaczymy
podsumowanie Studia Zima.
O możliwościach Kolei Linowej „Czantoria” mówił Bartosz Siwiec i widzowie
dowiedzieli się, że trasa czerwona jest
jedną z najpiękniejszych w Polsce pod
względem ukształtowania terenu.
Bartosz Siwiec biegał za danielami
w Leśnym Parku Niespodzianek, a następnie rozmawiał z Tomaszem Zawadzakiem
o orle, symbolu Ameryki. W tym czasie
Bożena Szwarc rozmawiała z Urszulą
Tomaszko. Przed paniami na stole stały regionalne dania, a właścicielka Zbójnickiej
Chaty zachwalała tradycyjny sposób przy-

PODS U MO WANIE SEZON U
LEKKOATLETYCZNEGO
W MKS U STROŃ
Sezon 2009 r sekcja lekkiej atletyki
zakończyła z bardzo dobrymi wynikami
sportowymi. Lekką atletykę w klubie trenuje regularnie 35 osób, pod opieką trzech
trenerów – Marka Konowoła, Magdaleny
Kubali oraz Rajmunda Raszyka. Konkurencje są różne: od skoku o tyczce, wzwyż oraz
w dal po rzut dyskiem a także pchnięcie
kulą. Jest to doskonała oferta dla dzieci
i młodzieży z różnymi predyspozycjami
motorycznymi.
W trakcie całego roku sekcja zorganizowała wyjazd na 4 obozy sportowe do
najlepszego ośrodka w Polsce (Spała)
– gdzie przygotowują się olimpijczycy
oraz reprezentanci kadry narodowej
startujący w zawodach najwyższej rangi.
W trakcie całego roku zawodnicy startowali w ustrońskich barwach ponad
170 razy – z tego kilkadziesiąt razy
poza granicami kraju. I tak zawodnicy
zdobyli:
31 grudnia 2009 r.			

5 medali Mistrzostw Polski (Patrycja
Moskała – 3m, Martyna Cyganek – 3m,
Magdalena Molek-3m, Aneta Molek2m, Monika Cyganek – 3m); 12 medali
Mistrzostw Międzywojewódzkich oraz 9
medali Mistrzostw Śląska.
Na listach krajowych nasi zawodnicy plasują się w czołówce najlepszych
wyników. W kategorii dzieci starszych
Michał Gomola ma -1 m, Paulina Lederer
-3 m, Magdalena Gonska - 5 m, Marta
Moskała - 6 (wszyscy w skoku o tyczce). Justyna Kłoda zajęła - 1m na listach
w skoku wzwyż. W grupie Młodzików
Aneta Molek - 2 m ; Monika Cyganek - 3 m,
Natalia Krysta - 7 m, Mateusz Nowak - 5 m.
W juniorach młodszych, Martyna Cyganek - 3 m, Michał Kłoda - 6 m. Na listach
Juniorskich Magdalena Molek uzyskała 5
wynik a Marta Andrzejak - 7 m, Tomasz
Klyta - 11 m . W grupie Młodzieżowców
Patrycja Moskała uzyskałą dobre 4 m.

Ponadto zawodnicy uzyskali bardzo
dobre klasy sportowe, które świadczą
o poziomie, który prezentują: I tak klasę
mistrzowską zdobyła Martyna Cyganek;
klasę pierwszą Patrycja Moskała, Magdalena Molek oraz Aneta Molek ( jako jedyna
młodziczka na Śląsku), 2. klasę uzyskała
Monika Cyganek, Magdalena Wojdyło,
Tomasz Klyta oraz Michał Kłoda. Trzecią
klasę uzyskała Natalia Krysta oraz Marta
Andrzejak.
Na spotkaniu podsumowującym sezon,
prezes Marek Konowoł podkreślił, iż te dobre rezultaty zostały osiągnięte dzięki pomocy ludzi dobrej woli, którzy wspomagali
sekcję . Podziękowania złożył Władysławowi Łukoszowi, Adamowi Ledwoniowi,
Henrykowi i Piotrowi Rakowskim, Tadeuszowi Macurze, Leszkowi Szturcowi,
Tadeuszu Tadce, Janowi Moskale, Jackowi
Górnemu. Serdeczne podziękowania zostały złożone na ręce trenerów – Magdaleny
Kubali oraz Rajmunda Raszyka, którzy
społecznie trenują swe grupy.
W imieniu zawodników oraz zarządu
sekcja lekkiej atletyki chce serdecznie
podziękować prezesowi Markowi Konowołowi za pracę, i przede wszystkim, serce włożone w pracę z młodzieżą
w klubie.
Magdalena Kubala
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Kino

W Nowym Roku życzymy Czytelnikom spokoju, taktu, opanowania,
rozwagi, ale też ...
Fot. W. Suchta

Promocja okien PCV f.h. „Besta”
Ustroń, ul. Skoczowska 47e. Tel.
033 854-53-98.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny, itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Klocki Lego. 607-912-559.
Kupię antyki, starocie, itp. 790467-020.
Węgiel Eko-groszek pakowany,
drewno podpałkowe, brykiet,
transport. 0 518-201-189.
Czyszczenie dywanów i tapicerki.
33 854-38-39, 602-704-384.
Kupię sprzęt audio (wzmacniacze,
magnetofony, radia, gramofony) z
lat 1960-2000. Tel. 502-685-400.
Zatrudnię w gastronomii. Tel.
604-218-918.
DJ - Konferansjer- poprowadzę
wesela, imprezy firmowe, karaoke, uroczystości rodzinne. Tel.
603-168-747.

Sprzedam kiosk przy ul. Partyzantów (k/parkingu) możliwość prowadzenia działalności handlowej.
Tel. 508-555-751.
Angielski dla lekarzy, pielęgniarek, kosmetyczek, wojska, hotelarzy (branży turystycznej), informatyków, dentystów, inżynierów.
Zapytaj o inne. Tel. 693-152-594.
Do wynajęcia mieszkanie 100m2
częściowo umeblowane. 696152-493.
Sprzedam busa T4 Caravela 4x4,
95 rok, diesel. 696-152-493.
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.
Transport osób niepełnosprawnych lub 8 osób. 609-805-801,
www.ton.net.pl.
Sprzedam Renault Megane, rocznik 2003. Inf. tel. 602-470-145.

Przywitanie Nowego Roku 2010, Rynek.
Spotkanie byłych pracowników Kuźni
Ustroń, Muzeum Ustrońskie.
Ekumeniczny Wieczór Kolęd, MDK „Prażakówka”.
Promocja książki Jana Szczepańskiego
"Dzienniki z lat 1935-1945”. Wystąpią: Jan
Cofałka, Daniel Kadłubiec, Paweł Puczek
i Marian Żyromski. W programie: minirecital
Magdaleny Hudzieczek-Cieślar. Muzeum
Ustrońskie.

2-7.01 godz.18.00 Prawo zemsty, dramat/akcja, USA 2009.
2-7.01 godz.20.00 Dystrykt 9, dramat/akcja, USA 2009.

31.12			Elba
1.01			Pod Najadą
2-3.01			Na Szlaku
4-7.01			Centrum

ul. Cieszyńska 2
ul. 3 Maja 13		
ul. 3 Maja 46 		
ul. Daszyńskiego 8

tel. 854-21-02
tel. 854-24-59
tel. 854-14-73
tel. 854-57-76

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

dziesięć lat temu
„- Najwięcej środków inwestycyjnych, które przekazywane są
z województwa, przeznaczono na komisariat policji w Ustroniu
– mówi Marek Wija, komendant powiatowy policji. – Awaria
bezpośrednio przed sezonem grzewczym zmusiła nas do remontu
kapitalnego całej kotłowni i wymiany instalacji CO. Przy okazji
wymalowano wszystkie pomieszczenia. Wszystko to kosztowało
93.000 zł.” Przykładowo w sąsiednich gminach czyli w Wiśle
na remont komisariatu przeznaczono 23.000 zł, a w Skoczowie
20.000 zł.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

16.12.1999 r. Około godz. 12 podczas patrolu, strażnicy miejscy
zostali zawiadomieni o wykopaniu przedmiotu przypominającego
pocisk artyleryjski. Zabezpieczono miejsce do czasu przyjazdu
policji.
„- Pierwszym warunkiem jest uświadomienie sobie, że jestem
grzesznikiem i takim pozostanę do końca życia” – mówił Jan Budziaszek młodzieży, którą odwiedził w Schronie u Dominikanów.
Sam Schron to miejsce spotkań młodych, gdzie Ojciec Tytus Piłat
zaprasza ciekawych ludzi. (…) Budziaszek to dla dzisiejszych
czterdziestolatków przede wszystkim perkusista zespołu Skaldowie. Dalej gra, ale w kręgach kościelnych w większym stopniu
kojarzy się z głęboką wiarą, przeżytym przełomem religijnym,
o którym opowiada innym.
Bardzo uciążliwe są opady śniegu w tym roku. Już dwa razy
zdarzyło się, że w ciągu doby spadło kilkanaście centymetrów
śniegu. Odpowiednie służby starają się utrzymać przejezdność
dróg. (…) Wiele problemów służbom odśnieżającym sprawiają
zaparkowane na poboczach dróg samochody.

... radosnych uniesień.
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Fot. W. Suchta

W związku z likwidacją z dniem 31.12.99 r. Domu Pomocy
Społecznej w Ustroniu przy ul. Bażantów, dyrekcja, pracownicy
i dziewczynki pragną gorąco podziękować pani Alicji i Panu
Władysławowi Golec za wyrozumiałość i okazywane serce. To
w Waszym domu dziewczynki odnalazły swój Dom, w ich pamięci
i sercach pozostaną państwo jako Ciocia i Wujek.
(mn)
31 grudnia 2009 r.

felieton

Tak sobie myślę

Noc sylwestrowa
Niedawno zwiedzaliśmy średniowieczny kościół w niewielkiej miejscowości
w Austrii. Oprowadzał nas miejscowy
proboszcz, Polak od kilku lat mieszkający
w Austrii. Wśród duchownych katolickich,
pracujących w różnych krajach na świecie,
wiele jest Polaków. Zresztą nie tylko polski Kościół Rzymskokatolicki dostarczał
duchownych bratnim Kościołom w innych
krajach. Podobnie było też z innymi Kościołami. Najwyraźniej liczba powołań
w Polsce przez lata całe była znacznie
wyższa niż w innych krajach…
W każdym razie okazuje się, że przy
zagranicznych wyjazdach i zwiedzaniu
zabytkowych kościołów, nieraz można
spotkać pracujących tam polskich duchownych, co bardzo ułatwia zwiedzanie. Bez
trudu można się dowiedzieć o czymś, co
nas zainteresowało. Tak jak było w naszym
przypadku. Tym razem między innymi
zainteresowały nas… dziury w posadzce

felieton
Nowy Rok

Już za kilkadziesiąt godzin będziemy witać
Nowy Rok 2010. To będzie już dziesiąty rok
XXI wieku i trzeciego tysiąclecia naszej
ery. Każdy z nas na pewno ma w pamięci
powitania Nowego Roku na wspaniałych
balach sylwestrowych, w gronie rodzinnym,
w górach czy na wycieczkach zagranicznych.
W swoim już sześćdziesięciodwuletnim życiu
zapamiętałem kilka takich powitań Nowego
Roku, które wyraźnie wyróżniały się od
innych. Pierwszym powitaniem Nowego
Roku, jaki zapamiętałem, było powitanie roku
1966, wśród koleżanek i kolegów maturalnej
klasy. Zorganizowaliśmy sobie tzw. „prywatkę” u kolegi w szkole w Międzyrzeczu
k/Bielska-Białej. Przyjęcie było składkowe,
co jedliśmy nie pamiętam. O tym, co piliśmy
nie będę pisał, gdyż, po pierwsze zabawa,
jak wspomniałem odbywała się w szkole,
a po drugie nie mieliśmy jeszcze ukończonych
18 lat. Po tańcach przy muzyce mechanicznej, burzliwych dyskusjach o czekającej
nas maturze, zastanawialiśmy się nad naszą
przyszłością. Jaka ona będzie? Kto z nas
dostanie się na studia? Gdzie będziemy pracować? Jak w nadchodzącym Nowym Roku,
będzie wyglądać nasza licząca już ponad 21
lat, siermiężna PRL, i co w roku jubileuszu
1000-lecia Polski się wydarzy. Nowy Rok
rozpoczęliśmy od uczestnictwa w mszy św.
w kościele św. Mikołaja w Bielsku. Wówczas
jeszcze nie wiedzieliśmy, że nasi gospodarze
będą już za dwa lata sądzeni za przekonania
i pójdą do więzienia. Pamiętam powitanie
roku 1982. Otrzymałem polecenie wyjazdu
służbowego na dyżur GOPR. Do schroniska
na Przysłopiu pod Baranią Górę. Od ponad
dwóch tygodni obowiązywał stan wojenny.
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na klatce schodowej. Zapytany o nie ksiądz
odpowiedział, że są to pozostałości z dawnych czasów. Przez dziury przeciągane
były sznury podłączone do dzwonów. Przy
dzwonieniu nie trzeba było wychodzić na
wieżę. Dzwonnik pociągał sznury, stojąc na
dole i uruchamiał dzwony wiszące wysoko
na wieży kościelnej.
Teraz sznurów już nie ma. Dzwony mają
napęd elektryczny i są zdalnie sterowane.
Podobnie jest także i u nas. I to niemal we
wszystkich kościołach. Zamiast ciągnięcia
za sznury wystarczy przyciśnięcie odpowiedniego guzika… I dzwony zaczynają
dzwonić. Tak też jest i w noc sylwestrową… Kiedyś, przed laty, z grupą przyjaciół
żegnaliśmy stary rok i witaliśmy nowy, na
wieży kościelnej. Na zmianę pociągaliśmy
sznury i uruchamialiśmy trzy potężne
dzwony. Ogłaszaliśmy wszem i wobec, że
oto zakończył się kolejny rok i rozpoczął
nowy. Tam też na wieży kościelnej składaliśmy sobie noworoczne życzenia.
Chociaż zazwyczaj nie ma już w kościołach sznurów, przy pomocy których
uruchomiało się dzwony, to wciąż trwa
tradycja żegnania starego roku i witania
nowego, biciem w kościelne dzwony. Nikt
się nie dziwi, kiedy w tę noc panującą
ciszę zakłócają dzwony. Zdziwilibyśmy

się, gdyby tych dzwonów zabrakło. One
bowiem kojarzą się z mijającym czasem.
Codziennie dzwon kościelny wybija kolejne kwadranse i godziny. A w sylwestrową
noc odmierza granicę dłuższych, bo rocznych okresów czasu.
Przy tym zwykle te sylwestrowe dzwony
nikogo, czy prawie nikogo, nie budzą. Jest
to bowiem dla zdecydowanej większości
ludzi w naszym kręgu kulturowym, bezsenna noc. Prawie wszyscy czekają na
północ. Czekają na sylwestrowych balach
i prywatkach, na placach miast i różnych
imprezach sylwestrowych, siedząc w domach i oglądając programy telewizyjne,
relacjonujące wydarzenia sylwestrowej
nocy w różnych krajach świata…
Właściwie w życiu często, może nawet
stale, na coś czekamy. Czasem skutecznie,
czasem daremnie. Póki co, to czekanie na
koniec starego i początek nowego, zawsze
okazuje się skuteczne. Zapewne będzie tak
i tym razem. Znowu kościelne dzwony
ogłoszą nowy rok, w górę wystrzelą korki
z szampanów i fajerwerki, na różne sposoby powitany zostanie nowy rok. A z nim
przyjdą nowe nadzieje i oczekiwania. Oby
te dobre i upragnione się spełniły i oby ten
nowy rok okazał się dla nas wszystkich jak
najlepszy…
Jerzy Bór

Na wyjazdy w góry trzeba było mieć specjalne
zezwolenie. Goprowcy nie musieli takich
posiadać. Ale, dla żony o takie zezwolenie musiałem się wystarać. W Sylwestra wieczorem
przybyliśmy do schroniska. W schronisku było
tylko dwoje turystów i obsługa. Zastanawialiśmy się kim są owi turyści. Czy, aby nie są
tu „służbowo”. Zjedliśmy z żoną przyniesioną ze sobą kolację sylwestrową. O północy
wyszliśmy na balkon i powitaliśmy Nowy
Rok 1982 kieliszkiem szampana i okrzykiem
„Niech żyje Solidarność!”, z obawą, czy ktoś
„życzliwy” nie usłyszy i doniesie komu trzeba.
Za taki okrzyk można było pójść do więzienia,
o czym się przekonałem w kilka miesięcy później, gdy broniłem przed sądem pracowników
cieszyńskiej „Celmy”, którzy za napis: „Nie
będziemy strajkować, bo za to grożą represje. NSZZ Solidarność zostali aresztowani
i po pół roku pobytu w areszcie skazani na
kary pozbawienia wolności. Oczywiście,
po wyjściu z więzienia, zostali wyrzuceni
z pracy. Następnie mieli poważne trudności
w znalezieniu nowej pracy. Pamiętam powitanie roku 1986 w Argentynie, podczas
wyprawy w Andy. Po zdobyciu pierwszego
szczytu Tupungato 6.570 m n.p.m. zatrzymaliśmy u naszego przyjaciela emigranta z Polski
w Mendozie. Sylwester w gorący letni wieczór, to bardzo miłe przeżycie. Rok 1999
powitałem w domu, lecz zaraz po północy,
jako starosta cieszyński wraz z Lesławem
Werpachowskim, członkiem zarządu powiatu, witaliśmy pierwszy dzień samorządowego powiatu, przejmując powiatowe służby.
Zaczęliśmy od wizyty w straży pożarnej
w Polanie, potem pojechaliśmy do Cieszyna
gdzie, odwiedziliśmy dyżurnych: straży pożarnej, policji powiatowej i lekarzy Szpitala
Śląskiego oraz cieszyńskiego pogotowia ratunkowego, jednostek powiatu cieszyńskiego.
Wiele emocji wywoływało powitanie 2000
roku. Od prawie roku istniał już tzw. „ problem
2000 roku”. Wszyscy obawiali się, że systemy

komputerowe i cała elektronika sterowana
komputerowo, przestanie działać z nastaniem
2000 roku. Na świecie emocjonowano się tym
zagadnieniem. Od ministrów, wojewodów,
starostów, prezydentów miast, burmistrzów
i wójtów wymagano, by na wypadek wystąpienia kłopotów z systemami komputerowymi,
zarządzali powstałym kryzysem. W powiecie cieszyńskim nie panikowaliśmy, tak jak,
w powiecie żywieckim, czy w Bielsku - Białej.
Przede wszystkim nie wydawaliśmy pieniędzy
na „problem 2000 roku”, nie zatrudnialiśmy
„fachowców” w postaci emerytowanych wojskowych, czy strażaków, jak to czyniło wiele
samorządów, myśląc, że oni coś pomogą na
ewentualny kryzys. Samorządowcy powiatu
cieszyńskiego postanowili, że Sylwestra spędzą
razem, na balu w Domu Narodowym w Cieszynie. Przyjeżdżając na bal, już wiedzieliśmy
z mediów, że nie było żadnego problemu z systemami komputerowymi w Australii, Japonii, czy
Moskwie. Dlatego bawiliśmy się szampańsko do
białego rana. Następny rok 2001, początek XXI
wieku i trzeciego tysiąclecia witałem na szczycie Baraniej Góry, w najwyższym punkcie naszego powiatu. Od ponad dwóch dni obiegałem
z towarzyszącym mi Sławomirem Śliżem
z Goleszowa powiat cieszyński. Ledwo zdążyliśmy na szczyt Baraniej Góry, aby spotkać się
z wiwatującymi tam Nowy Rok cieszyńskimi
turystami. Zaraz po toaście i złożeniu sobie
życzeń pomyślności, wszyscy turyści poszli
do Wisły, my zaś samotnie pobiegliśmy na
nartach w dalszą drogę w stroną Przełęczy
Salmopolskiej.
Wszystkie następne powitania Nowego
Roku czyniłem z mieszkańcami i gośćmi
Ustronia na zabawie na Rynku, naszym wspaniałym salonie miasta. I tak mam zamiar zrobić
w tym roku, już piąty raz żoną Lusią, ale
niestety, bez mojej suczki Loli, która strasznie
boi się fajewerków. Dlatego Lola wie, że jak
co roku, dla jej dobra, musi pozostać zamknięta w domu.
Andrzej Georg
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Czy A. Nowińskiemu uda się stworzyć ustrońską Mont Ventoux. Jak widać na zdjęciu usilnie
się o to stara.
				
Fot. W. Suchta

pro tour na Równicy

Podano już wstępną propozycję przebiegu etapów Tour de Pologne
w 2010 r. Piąty etap 5 sierpnia ma się zakończyć na Równicy. W sumie
tegoroczny TdP będzie liczyć siedem etapów, a w dwóch z nich kolarze
mają zawitać do Ustronia. Przypomnijmy, że TdP zaliczany jest do cyklu
najważniejszych imprez kolarskich Międzynarodowej Unii Kolarskiej UCI
Pro Tour. Jest to taki kolarski puchar świata.
Tegoroczny TdP rozpocznie się 1 sierpnia etapem z Sochaczewa do Warszawy. Kolejne etapy to 2 sierpnia Rawa
Mazowiecka – Częstochowa, 3 sierpnia
Sosnowiec – Katowice, 4 sierpnia Tychy
– Cieszyn, 5 sierpnia Jastrzębie – Ustroń,
6 sierpnia Oświęcim – Bukowina Tatrzańska, 7 sierpnia Nowy Targ – Kraków. Tegoroczna edycja UCI Pro Tour rozpocznie
się 19 stycznia w Australii wieloetapowym
wyścigiem Tour Down Under, zaś zakończy jednoetapowym Giro di Lombardia
16 października. W 2010 r. w ramach Pro
Tour rozegrane zostaną 24 wyścigi, w tym
3 wielkie wyścigi – Tour de France, Giro di
Italia, Vuelta a Espana, 11 jednodniowych
i 10 wielodniowych. Do cyklu zaliczane są
także Mistrzostwa Świata.
Startujący w UCI Pro Tour kolarze
zdobywają punkty za zwycięstwa etapowe
i w całym wyścigu. Najwięcej punktów
można zdobyć w Tour de France, bo za
zwycięstwo aż 100. Następnie w Giro
d’Italia i Vuelcie a Espana za zwycięstwo
po 85 pkt, w pozostałych wieloetapowych,

Mistrzostwach Świata i najważniejszych
klasykach po 50 pkt, w pozostałych po
40 pkt. Punkty otrzymują kolarze do 20
miejsca, zaś na etapach do 3.
Organizacja takiego wyścigu to skomplikowane przedsięwzięcie. Najważniejsze
jest wytyczenie tras poszczególnych etapów. O TdP w Ustroniu usilnie zabiegał
organizator imprez kolarskich w naszym
mieście, ale także w Beskidach Andrzej
Nowiński. O Ustroniu po tegorocznym
sezonie było dość głośno, chętnie więc z
zaproszenia do naszego Miasta skorzystał
organizator TdP Czesław Lang. Spotkał
się z burmistrzem Ireneuszem Szarcem i
objechał proponowaną trasę etapu.
- Poproszono nas o koncepcję trasy, więc
ją opracowałem – mówi A. Nowiński.
- W pierwszej wersji start do etapu z metą
na Równicy miał się odbyć w Pszczynie,
później zmieniono konfigurację tego etapu
i start odbędzie się w Jastrzębiu. Dodam,
że dzień wcześniej podczas etapu Tychy
– Cieszyn kolarze prawdopodobnie również przejadą przez Ustroń.

A. Nowiński zaproponował następującą
trasę: od startu w Jastrzębiu bocznymi
drogami do Ustronia, tu będzie pierwsza
premia górska na Skalicy, potem zjazd
do Jaszowca, następnie do Wisły, Wisły
Czarnego, koło Zameczku Prezydenckiego wjazd na Kubalonkę, przed Istebną na
przełęcz Koniakowską, zjazd do Milówki,
objazd dookoła Jeziora Żywieckiego,
następnie do Szczyrku, na Przełęcz Salmopolską, ponownie Wisła Czarne i ponownie na Kubalonkę, zjazd do Wisły, potem
do centrum Ustronia, ul. Grażyńskiego na
Zawodzie i do mety na Równicy.
- Co do tej przeze mnie zaproponowanej
trasy być może zostaną wprowadzone
zmiany – mówi A. Nowiński. - Generalnie
trasa musi być szczegółowo podana na pół
roku przed wyścigiem. Trasę oficjalnie zatwierdzają eksperci z UCI i dopiero wtedy
możemy powiedzieć, że taka będzie trasa.
Eksperci mogą zakwestionować odcinki
trasy, np. ze względy na jakość nawierzchni. Moim zdaniem wszystko wskazuje na
to, że będzie to taka trasa. Ten ustroński
etap będzie rozstrzygający w całym Tour
de Pologne. Kolarze do przejechania będą
mieli ponad 190 km przy 3 km przewyższeń. Etap powinien trwać około 4,5 godziny. Ten kto wygra w Ustroniu, będzie
miał duże szanse na zwycięstwo w całym
wyścigu. Organizatorzy byli na Równicy
i twierdzą, że zorganizowanie tam mety
nie powinno być kłopotliwe. Po pobycie
w Ustroniu organizatorzy planują pobyt
przez trzy dni w tutejszych ośrodkach
i hotelach. Po etapie z metą w Katowicach
chcieliby przez trzy dni mieć swoją bazę
w Ustroniu. Myślę, że po zatwierdzeniu
trasy z naszą pomocą przystąpią do rezerwacji hoteli. Wiem, że będą chcieli
rozmawiać z Uzdrowiskiem o odnowie
biologicznej zawodników.
W tym roku najwięcej wyścigów cyklu UCI Pro Tour rozegranych zostanie
we Francji. Tam kolarze ścigać się będą
5 razy, po 4 razy we Włoszech, Hiszpanii
i Belgii, 2 razy w Szwajcarii oraz po razie
w Holandii, Niemczech, Australii i Polsce,
a wyścig Eneco Tour rozgrywany będzie
w krajach Beneluksu. Jest to więc elitarne
grono, a Polska jest jedynym krajem regionu z takim wyścigiem. A. Nowiński liczy,
że szczególnie widzom telewizyjnym na
długo w pamięci zapadnie Ustroń, wszak
wyścig będą relacjonować największe
media.
- Chciałbym, by Równica stała się takim
polskim Mont Ventoux – mówi A. Nowiński. - Usilnie pracujemy nad tworzeniem
mitu Równicy. Generalnie to olbrzymia
promocja dla miasta, gdyż obok transmisji
w publicznej Telewizji Polskiej, planuje
się relację w Eurosporcie, a wtedy Ustroń
w relacji przewinie się setki razy. Do tego
dodajmy pozostałe media. Trudno sobie
wymarzyć lepszą promocję.
Wojsław Suchta
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