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Uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się mszą
w kościele pw. św. Klemensa. Proboszcz paraii ks. kanonik
Antoni Sapota witał wszystkich zebranych, a wśród nich starostę
cieszyńskiego, burmistrza, przewodniczącego Rady Miasta, licznie przybyłych radnych i kombatantów. Ks. A. Sapota nawiązał
do obchodzonego 3 maja święta Maryi Królowej Polski, stwierdzając, że pierwotnie ustanowione było dla diecezji płockiej.
- Dopiero w 1924 r. rozszerzono to święto na cała Polskę, łącząc
z rocznicą Konstytucji 3 Maja, która to konstytucja przypomina,
że Bóg jest naszym Ojcem, że o pomoc prosimy Królową Polski.
W ten dzień dzisiejszy, w święto narodowe, w święto kościelne,
zebraliśmy się, by modlić się w intencji ojczyzny.
Kazanie wygłosił ks. Marek Twardzik z Kościoła ewangelickoaugsburskiego, mówiąc m.in.:
- Obchodzimy dziś ważną rocznicę w dziejach polskiej państwowości. Dzień święta Konstytucji 3 Maja z roku 1791. Było to
wydarzenie przełomowe. Miało odmienić losy naszego narodu.
6 maja 2010 r.

Rzeczpospolita szlachecka pogrążona w chaosie prywaty coraz
bardziej kroczyła ku upadkowi. Kolejne rozbiory wisiały na
włosku historii. Aby tego uniknąć Sejm Wielki uchwalił konstytucję, która mogła to odmienić i spotkała się z uznaniem całej
postępowej Europy. Niestety nie wszyscy w ten sposób myśleli.
Musimy pamiętać, że konstytucja została uchwalona wręcz
w atmosferze zamachu stanu, pod nieobecność większości posłów. Dlatego jej żywot był tak krótki. Konfederacja targowicka
i interwencja wojsk rosyjskich dopełniły dzieła zniszczenia,
w konsekwencji doprowadziły do drugiego i trzeciego rozbioru
Polski. Twórcy trzeciomajowej konstytucji pokazali, że czasem
trzeba iść pod prąd, że czasem trzeba prawdę nazwać po imieniu.
(...) Każdy z nas ma bowiem swoje zadania do spełnienia. Nie
zawsze są one tak spektakularne jak zadanie, którego podjęli się
twórcy trzeciomajowej konstytucji. Każdy z nas ma tu, na tym
świecie, coś do spełnienia, swoją życiową misję. Nikt z nas nie
(cd. na str. 4)
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Przemówienie wygłosił J. szwarc.

wiskiem występującym we współczesnych
czasach.
Ileż to razy byliśmy świadkami strajków
robotników, protestów innych grup zawodowych domagających się swoich praw
i przywilejów. Na czele protestujących
zawsze stali przedstawiciele związków zawodowych. Jest jednak zasadnicza różnica
pomiędzy protestującymi dzisiaj a tymi
sprzed ponad stu lat.
Będąc naocznym świadkiem protestu górników pod parlamentem w Warszawie, można było zobaczyć, jak protestujący domagali
się swoich praw. To było pożałowania godne
widowisko. W ruch poszły petardy, wyjące
syreny, obrzucanie wulgaryzmami polityków. Policja pilnowała całego tego cyrku,
aby protestujący nie przekroczyli prawa i
aby sobie nie zrobili krzywdy, bo wówczas
władza byłaby winna.
Ponad sto trzydzieści lat temu było
inaczej. Władza brutalnie rozprawiała się
z demonstrantami, przykładem mogą być
zajścia w Chicago, Filadelii, Pittsburgu
w Stanach Zjednoczonych, gdzie zginęło
setki ludzi i wielu było rannych.
Nie ulega wątpliwości, że wkład międzynarodowego ruchu robotniczego
w rozwój i postęp ludzkości jest olbrzymi.
Nie wątpię, że w tej walce, która przecież
nadal trwa, powinniśmy czerpać inspirację
z dotychczasowego dorobku i najlepszych
tradycji ruchu robotniczego.
Następnie pod pomnikiem złożono wiązankę kwiatów.
(ws)

Fot. w. suchta

walKa nadal TRwa

Może dzisiaj byłoby nas tutaj o wiele
więcej, aby godnie uczcić pamięć tych,
którzy dla współczesności tak wiele dokonali. Dzisiaj również powinniśmy pamiętać o bardzo ważnym momencie historii
naszego miasta. To właśnie 1 maja Ustroń
został wyzwolony spod okupacji hitlerowskiej. Dzisiaj nikt o tym wydarzeniu sprzed
65 laty nie wspomni, czyżby to również
wina Święta Pracy?
Szanowni państwo! Ruch robotniczy
jest procesem ciągłym i jest również zja-

1 maja w dniu Święta Pracy pod Pomnikiem Pamięci Narodowej spotkali
się członkowie i sympatycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wszystkich witał
przewodniczący Koła SLD w Ustroniu
Karol Chraścina, zaś okolicznościowe
przemówienie wygłosił Jan Szwarc, który
powiedział m.in.:
- Stojąc tu przed wami nasuwa się releksja, co jest przyczyną tego, że spotykamy
się w tak nielicznym gronie. Czyżby
społeczeństwo, w tym klasa robotnicza,
zapomniała o osiągnięciach ruchu robotniczego sprzed ponad 130 lat?
A może święto 1 Maja kojarzy się nam
z PRL, bo ówczesne władze zawłaszczyły sobie to święto jako swoje. Lecz
święto to nie jest i nie będzie świętem do
zawłaszczania. 1 Maja jest w pierwszym
rzędzie świętem robotniczym i pracowniczym. Jego geneza jest ściśle związana
z walką o najbardziej uniwersalny postulat
międzynarodowego ruchu robotniczego:
wprowadzenie ośmiogodzinnego dnia
pracy.
Również negatywne doświadczenie
stalinizmu miało i wciąż ma wielki wpływ
na ocenę zorganizowanego ruchu robotniczego jako całości, ocenę jago dorobku
i osiągnięć na przestrzeni jego ponad
stuletniej historii.

Pod pomnikiem zgromadziło się kilkadziesiąt osób.

terenie zakładów przemysłowych, bo prywatna własność
nie sprzyja niestety społecznikom. Powszechne są teraz
objazdowe „zbiórki” krwi.

*

Miyszanie owiec na Ochodzitej
rozpoczęło 1 maja tegoroczny
sezon wypasu tych zwierząt na
górskich łąkach w Beskidach.
Po raz pierwszy od wielu lat
owieczki wypasane będą również na terenie gminy Brenna.

*

*

*

W cieszyńskim rejonie działa
już tylko kilka Klubów Honorowych Dawców Krwi. Zniknęły kluby funkcjonujące na
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*

*

Myśliwi z Koła Łowieckiego
w Chybiu są gospodarzami
leśnych terenów w tej wsi oraz
w Zaborzu, Mnichu i Pierśćcu.
Jest to jedno z najmniejszych
kół w naszym regionie.

*

*

*

Do produkcji cementu w goleszowskiej fabryce, jako domieszki używano marglu, czyli
łupków cieszyńskich. Występują one między Jasieniową
a Chełmem, a także wzdłuż
brzegu Bobrówki. Pokłady

marglowe sięgają 300 metrów
głębokości.

*

*

*

Najstarszy śląski ratusz jest
ozdobą rynku w Strumieniu.
Barokowa budowla liczy sobie
ponad 380 lat. W ostatnich
latach ratusz odremontowano.
Rynek też przeszedł kurację
odmładzającą. Zrewaloryzowano również park miejski.

*

*

*

Nadleśnictwo Wisła ma
w swej pieczy obszar leśny
o powierzchni ponad 12000
hektarów. W górskich lasach
króluje świerk, choć za sprawą
korników znacznie ubyło tego
gatunku. Najcenniejsze okazy
świerków można nadal spotkać

Fot. w. suchta

w istebniańskim leśnictwie
Bukowiec na Wyrchczadeczce.
Tam też rosną dorodne jodły.

*

*

*

*

*

*

Straż Miejska w Skoczowie
funkcjonuje od 1992 roku.
Pierwszym komendantem był
Krzysztof Rucki, absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie.
W tym roku Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie obchodzi
swoje 100-lecie. Placówka ta nie
ma własnego zespołu aktorskiego. Imprezy są kontraktowane
przez impresariat. Do najbardziej znanych należą Dni Teatru.
W tym roku, w połowie marca,
nad Olzą gościł warszawski Teatr „Ateneum”.
(nik)
6 maja 2010 r.

Na ŚLUbNyM kobieRCU StaNęLi
anna Michalak z Ustronia i karol kampa z Lublińca

*

*

*

SPotkaNie PRaCowNików kUźNi
Muzeum Ustrońskie zaprasza byłych pracowników Kuźni na
comiesięczne spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek 10
maja o godz. 10. 00.

*

*

*

NaJLePSZe żyCZeNia dLa JUbiLatów:
Zoia Sokół (Lorek)
lat 80 ul. Słoneczna 10
agnieszka bukowczan (Jaworska) lat 80 ul. Skłodowskiej 17
Jerzy Gogółka
lat 93 ul. Komunalna 12
Zoia Maryanek (Palowicz)
lat 85 ul. Lipowska 22
emilia troszok (Śliwka)
lat 98 ul. Nadrzeczna 21
Stanisław Szymański
lat 94 ul. Słoneczna 10
irena Zulska (Manderla)
lat 80 ul. Jodłowa 29
Helena Mendrek
lat 80 ul. Olchowa 21

*

*

*

ŚLĄSk CieSZyŃSki, takie MieJSCe Na ZieMi
Pod takim właśnie tytułem, w ramach cyklu spotkań z interesującymi osobowościami, znawcami tematyki śląsko-cieszyńskiej,
Towarzystwo Miłośników Ustronia gościć będzie w naszym
mieście Marka Szołtyska.
Pisarz, publicysta, dziennikarz, felietonista „Dziennika Zachodniego”, nauczyciel historii, a przede wszystkim Ślązak, jest autorem wielu poczytnych książek
o charakterze regionalnym, np. „Śląsk, takie miejsce na ziemi”
(1998), „Żywot Ślązoka poczciwego” (1999), „Elementarz śląski” (2001).
Marek Szołtysek ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród w dziedzinie kultury, m.in. im. Wojciecha Korfantego, przyznawanej przez
Związek Górnośląski, za „w pełni oryginalny i niekonwencjonalny sposób kształtowania wiedzy o swojej małej ojczyźnie”.
Pisarz, nazwany w 2004 r. przez Kazimierza Kutza „współczesnym Karolem Miarką”, w trakcie spotkań autorskich prowadzi
żywy dialog z publicznością, nie stroniąc przy tym od poruszania
nieraz trudnej śląskiej tematyki. Ponadto jest znakomitym erudytą, a jego opowieści, okraszane często dozą świetnego humoru,
sprawiają, iż potrai on godzić ludzi o nawet najdziwniejszych
„śląskich poglądach”.
Współorganizatorami spotkania z Markiem Szołtyskiem są:
Urząd Miasta w Ustroniu oraz Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego. Tam też będzie miało miejsce to wydarzenie kulturalne,
które rozpocznie się o godz. 16.00 w sobotę 15 maja.
bożena kubień

*

*

*

Ci, któRZy od NaS odeSZLi:
anna Chochołek
lat 73 os. Centrum 4/11
Józef Rucki
lat 68 os. Manhatan 5/46
Sylwester Staszek
lat 60 ul. 3 Maja16/10

9.04.00 r.
O godz. 16.15 personel sklepu Lidl
zatrzymał mieszkankę Ustronia,
która próbowała ukraść artykuły

6.4.00 r.
Kontrola znaków drogowych.
Nieprawidłowości zgłoszono odpowiednim służbom.
7.4.00 r.
Po zakończonej budowie część
materiałów zostawiono na terenach miejskich. Winnym nakazano uporządkowanie terenu.
8.4.00 r.
Kierowca autobusu zgłasza niewłaściwe zachowanie dwóch pasażerów pijących piwo i zachowujących się bardzo głośno. Strażnicy
zatrzymali głośnych pasażerów
i przekazali policji.
9.4.00 r.
Ranną sarnę ze złamanymi dwiema nogami przekazano do schroniska dla zwierząt.
9.4.00 r.
Kupujący arbuzy przy ul. Katowickiej zgłasza strażnikom brak
legalizacji wagi w tym punkcie sprzedaży. Po przybyciu na
miejsce strażnicy stwierdzają, że
waga jest dokładna, ale nakazują
niezwłocznie dokonać jej legalizacji.
9.4.00 r.
Padniętą sarnę ze stawu w Polanie
przekazano do utylizacji.
.5.00 r.
Za parkowanie na terenach zielonych nad Wisłą nałożono mandat
w wysokości 200 zł.
.5.00 r.
Mieszkańcy zgłaszają, że na ul.
Grażyńskiego błąka się pies.
Zwierzę przekazano do schroniska.

spożywcze i odzież za 70 zł.
0.05.00 r.
O godz. 13.40 w sklepie przy ul.
Polańskiej mieszkaniec Ustronia
próbował ukraść papierosy i butelkę wódki.
.5.00 r.
Zabezpieczano miejsce wypadku
na ul. Katowickiej. Samochód
wypadł z drogi i uderzył w słup.
Kierowcę przewieziono do szpitala.
.5.00 r.
Zgłoszenie od mieszkańców
o błąkającym się psie na ul Katowickiej. Zwierzę przekazano do
schroniska.
(ws)

20.30
co piątek muzyka na żywo

7 V - Jacek Wiekiera
Band

Coś dla fanów dobrego, starego rocka.
Trio wokalisty, gitarzysty
Jacka Wiekiery. Rockowo,
w najlepszym stylu!
Piotr Mirecki – gitara
Bilet: 20zł

8 V - Sobotnie Duety

Justyna Masny
& Radek Pendziałek!
„Po raz pierwszy razem”

14 V - Katarzyna Misiak
Band

ŚMieRć na dwuPasMówce

W niedzielę, 5 maja na ul. Katowickiej doszło do tragicznego
wypadku. Tuż przed godziną 16 samochód potrącił rowerzystę, który poniósł śmierć na miejscu. Samochodem audi A4
jechał pięćdziesięciolatek z Rybnika, a rowerzystę, 67-letniego
mieszkańca Ustronia, potrącił gdy ten zmieniał pas ruchu.
Trwa śledztwo. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Cieszynie mówią, że pracują nad ustaleniem okoliczności
i przyczyn wypadku.
(mn)

Zakład PoGRZebowy
Leszek kubień

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy
Naszego Prezesa

śp. Jana Ferdyna

biuro czynne: pn-pt 8.00-5.00
sob 9.00-.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy:  854 44 75, tel. kom. 050 75 9

Składamy serdeczne wyrazy współczucia
Jego najbliższym.
Rada Nadzorcza i pracownicy
„Hermes”
Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Skoczowie

6 maja 2010 r.
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Poczty oddają cześć w kościele św. Klemensa.

Fot. w. suchta

dla dobRa wsPólnego

Dzień Zwycięstwa, wyzwolenie Ustronia
oraz 66. rocznicę Bitwy pod Monte Cassino. Jednak nade wszystko ważną rocznicą,
obchodzoną w 2010 r. jest 70. rocznica
Zbrodni Katyńskiej. Wymordowanie przez
NKWD wiosną 1940 r. przetrzymywanych
w obozach na terytorium ZSRR prawie
19 tys. jeńców wojennych – polskich oicerów – w tym pochodzących z rezerwy,
do chwili obecnej budzi wiele kontrowersji. Według szacunków historyków
stanowiło to połowę korpusu oficerów
Wojska Polskiego, ponadto ze względu
na istniejący w II Rzeczypospolitej cenzus
wykształcenia wyższego dla oicerów, czyli kadry dowódczej, zamordowani rezerwiści stanowili część niewielkiej liczebnie
polskiej przedwojennej inteligencji. Owe
wydarzenia przybliżają tragiczne lata II
wojny światowej. Polscy żołnierze zaznaczyli swoją krwią udział na wielu frontach
Europy. Warto przypomnieć bohaterską
i krwawą walką pod Monte Cassino,
w której zginęło 924 żołnierzy, 2930 zostało rannych, a za zaginionych uznano 345.
Lata 1939 – 1945 zapadły w naszych sercach jako smutny okres, jednak kapitulacja
faszyzmu 8 maja 1945 r. wyjaśnia sens
poświęcenia ponad 6 milionów polskich
istnień w najważniejszej sprawie, jaką jest
wolność i niepodległość ojczyzny.
Stojąc przy Pomniku Pamięci Narodowej – symbolu poległych w obronie Polski
podczas najazdu hitlerowskiego, w tym
poległych mieszkańców naszego miasta
apeluję do wszystkich, a w szczególności
do młodzieży – mówmy głośno i przekazujmy wszelkie wartości historyczne,
brońmy prawd krwawo wywalczonych
przez naszych przodków. Jesteśmy w ten
sposób zobowiązani oddać hołd tym, którzy tworzyli historię Polski.
Następnie przy dźwiękach werbli wiązanki kwiatów pod pomnikiem złożyły delegacje samorządu powiatowego
i miejskiego, duchowieństwa, kombatantów, stowarzyszeń i partii politycznych,
Miejskiego Domu Spokojnej Starości,
zakładów pracy, ustrońskich szkół.
Na zakończenie odegrano Rotę.
wojsław Suchta

(cd. ze str. 1)
jest samotną wyspą, nikt z nas nie żyje wowej nr 2. Pod pomnikiem orkiestra odetylko dla siebie. Jesteśmy odpowiedzialni grała hymn, po czym wszystkich przywitał
przed Bogiem nie tylko za siebie, ale za Zdzisław Brachaczek. Burmistrz Ireneusz
drugiego człowieka i za ojczyznę naszą. Szarzec wygłosił okolicznościowe przeA miłość do bliźniego zobowiązuje mnie mówienie, w którym powiedział:
do odpowiedniego zachowania, w tym - Gromadząc się tradycyjnie 3 maja pod
miejscu gdzie Bóg mnie postawił. Jeśli Pomnikiem Pamięci Narodowej wspochodzi o ten okręg globalny, dotyczy to minamy ważne wydarzenia zapisane na
naszej ojczyzny, której mamy służyć wy- kartach historycznych naszej ojczyzny.
trwale, z całego serca, czasem nawet dla Sięgamy pamięcią do uchwalenia Konniej ponosić największą cenę. Wszyscy stytucji 3 Maja w jej 219 rocznicę. Sama
jeszcze przeżywamy to wydarzenie, które Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r. nie
na długo pozostanie w naszych sercach, obowiązywała zbyt długo ale regulowała
kiedy samolot z parą prezydencką rozbił wiele kwestii społeczno – politycznych
się pod Smoleńskiem. Wszyscy którzy Rzeczypospolitej jako pierwsza w Europie.
byli na pokładzie oddali swoje życie w Z należnym szacunkiem czcimy dziś także
służbie ojczyzny. Ta służba dotyczy nas
wszystkich, każdego, tutaj w Ustroniu także, tu w tej społeczności, w której żyjemy,
w naszej małej ojczyźnie. Każdy człowiek
- lekarz, nauczyciel, piekarz i szewc - ma
tutaj swoją służbę i ważne zadania do spełnienia. Musimy więc być świadomi swojej
wartości, ale i swojej odpowiedzialności
przed Bogiem. Musimy tutaj działać razem
dla dobra wspólnego, dla wszystkich. Tutaj
realizujemy swoje życie, swoje powołanie
w oparciu o te największe i najważniejsze
przykazania, przykazania miłości. (...)
Na zakończenie mszy odśpiewano Te
Deum, a następnie „Boże coś Polskę”.
Spod kościoła udano się pochodem z orkiestrą pod Pomnik Pamięci Narodowej. Pod
pomnikiem zgromadziło się wielu mieszkańców, rzędem stanęły poczty sztandarowe: Ochotniczych Straży Pożarnych
z Nierodzimia, Centrum i Polany, Szpitala
Reumatologicznego, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej, Szkoły Podsta- w trzeciomajowych uroczystościach licznie uczestniczyli mieszkańcy.

Fot. w. suchta
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Zdaniem
Burmistrza
o modernizacji ul. daszyńskiego mówi
burmistrz ireneusz szarzec.

*

siłowanie Ręczne
2 maja w czasie ustrońskiej majówki
odbyły się na rynku I Otwarte Mistrzostwa
Ustronia w Siłowaniu na Rękę. O godzinie
16 przed sceną zebrał się spory tłum zainteresowanych, którzy dopingowali walczących jako pierwsi: starostę cieszyńskiego
Czesława Gluzę i przewodniczącego Rady
Miasta Ustronia Stanisława Malinę. W ten
sposób otwarto turniej. Później zawodnicy i publiczność wysłuchali głównego
sędziego – Mariusza Grochowskiego,
który tłumaczył zasady armwrestlingu.
Po instruktażu na pierwszy ogień poszli
juniorzy w wadze do 60 kg, zaraz potem
walczyli ze sobą ich ciężsi rówieśnicy.
Klasyikacja w juniorskich kategoriach
ułożyła się następująco: junior do 60 kg
(4 zawodników): 1. Mariusz Niedbal, 2.
Mateusz Jaworek, 3. Andrzej Madowicz.
Juniorzy pow. 60 kg (10 zaw.): 1. Adrian
Klapec, 2. Denis Klapec, 3. Adam Kaczmarczyk.
W kategorii kobiet zobaczyliśmy tylko trzy zawodniczki jednak wszystkie
z najwyższej półki, wśród nich aktualna
mistrzyni polski i zwyciężczyni zawodów Małgorzata Mielczarek. Na drugim
miejscu uplasowała się Joanna Kułaga, na
trzecim: Magda Wałęsa.
Następnie przyszła pora na coś, na co
wszyscy czekali – rywalizację mężczyzn.
Zawodnicy w grupie seniorów startowali
w pięciu kategoriach a ich zmagania wzbudzały największe emocje. Zgromadzonym
przed sceną szczególnie podobały się dwa
pojedynki - inały w wadze do 95 kg i open.
Pomimo chwilowych opadów deszczu
atmosfera stawała się coraz gorętsza, gdyż
zmagał się w tych kategoriach wiślanin
Paweł Gomola. Klasyikacja ułożyła się
następująco. Do 95 kg (9 zaw.): 1. Tomasz
Szewczyk, 2. Paweł Gomola, 3. Natan
Kajdas.
Kategoria open (14 zaw.): 1. Natan
Kajdas, 2. Paweł Gomola, 3. Tomasz
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Szewczyk. Pozostałe wyniki - do 60 kg
(3 zaw.): 1. Krystian Korbiel, 2. Grzegorz Więcław, 3. Emil Skotnicki; do 70
kg (10 zaw.): 1. Mateusz Kwiatkowski,
2. Daniel Januszewski, 3. Damian Musiał; do 80 kg (14 zaw.): 1. Piotr Zelek,
2. Mateusz Kwiatkowski, 3. Daniel
Olszewski.
Siłacze przyjechali na imprezę między
innymi z Będzina, Katowic, Jastrzębia,
Wisły, Jaworza, Bielska-Białej, Chorzowa.
Zawody sędziował wielokrotny mistrz polski Mariusz Grochowski, wraz z Adrianem
Łukaszewiczem i Mariuszem Nowakiem.
W przerwach główny sędzia opowiadał
o podobnych zawodach i zastanawiał
się, czemu mimo tak dużej publiczności wystartowało tylko 63 zawodników.
Poza M. Grochowskim w przerwach na
scenie zaprezentował się zespół „Kubana”. Można też było samemu wcielić się
w zawodnika i spróbować swoich sił na
profesjonalnym stole armwrestlingowym.
Na wszystkie kobiety czekała niespodzianka - mogły spróbować swoich sił w starciu
z M. Mielczarek.
Były nagrody. Na wszystkich, którzy
odważyli się wyjść na scenę czekało darmowe piwo w klubie „Górna Półka”.
Podziękowaniem dla wytrwałej publiki był
koncert zespołu Silesian Sound System,
który rozpoczął się około godziny 21 zaraz
po rozdaniu nagród.
Zawody odbyły się dzięki pomocy sponsorów, a byli nimi: Spa Hotel „Diament”,
Karczma Góralska „Jaszowianka”, Karczma Góralska, Hotel „Daliaa”, „Aviva”,
Skład Alkoholi „Górna Półka”, Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń”, „GK
Froge”. Honorowy patronat nad imprezą
objęli Burmistrz Miasta Ustroń, Starosta
Cieszyński oraz Federacja Armwrestling
Polska. Organizatorem zawodów była
irma „Japi” z Ustronia.
Tekst i zdjęcie: Jacek Nieurzyła

*

*

Od kilku lat sukcesywnie ze Starostwem
Powiatowym realizujemy przebudowę
głównego ciągu komunikacyjnego, czyli
ulic 3 Maja i Daszyńskiego. Mamy podpisane z powiatem stosowne porozumienie
regulujące działania związane z modernizacją tych ulic. W ubiegłym roku został
zakończony remont ostatniego odcinka ul.
3 Maja od stawu kajakowego do Oddziału
Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”.
Pozostał do modernizacji najtrudniejszy
odcinek, czyli ul. Daszyńskiego od ronda
Cieszyńskiego do torów kolejowych.
W ubiegłym roku na ten odcinek starostwo
złożyło wniosek na tzw. „schetynówki”.
Oprócz podstawowej modernizacji jezdni,
ciągów pieszych, kanalizacji, powstało
opracowanie dotyczące bezpiecznego
ruchu w okolicach szkoły i Prażakówki,
w związku z czym zaplanowano przy
Prażakówce rondo i sięgacz wzdłuż szkoły
zapewniający możliwość bezpiecznego
dowożenia dzieci do szkoły. Niestety projekt nie uzyskał doinansowania. Dlatego
postanowiliśmy wspólnie z powiatem
podzielić modernizację na dwa etapy.
W rejonie Prażakówki wiele kłopotów
sprawia gromadząca się po deszczach
woda. Dlatego w pierwszej kolejności trzeba skutecznie odwodnić ten teren, a jest to
możliwe rozpoczynając modernizację od
strony północnej. Pierwszy etap od torów
do ul. Krzywej rozpocznie się w połowie
maja. Zostanie wykonana kanalizacja
deszczowa, nawierzchnia i chodnik. Ilość
środków powinna zostać maksymalnie
wykorzystana, a roboty trzeba zakończyć
przed planowanym na początek sierpnia
wyścigiem Tour de Pologne.
Prace tego typu na pewno będą skutkowały utrudnieniami, objazdami i czasowymi wyłączeniami z ruchu.
Obecnie jesteśmy po pierwszym przetargu i wiemy, że środki zaplanowane nie
zostaną w całości wydatkowane, więc
w drugiej połowie roku zostanie wykonany odcinek dodatkowy, by maksymalnie
zbliżyć się w okolice Prażakówki, aby
w przyszłym roku pozostał do zrobienia
odcinek do ronda oraz sięgacze przy szkole
i budynku Ruchu.
Gdyby to wszystko się udało, miasto
mogłoby podjąć ponowną próbę ubiegania się o środki z tzw. „schetynówek”, co
wiąże się z dopłatą do połowy wartości
zadania. Według kosztorysów inwestorskich zadanie powinno kosztować ok.
3 milionów złotych. Tak jak w przypadku
innych inwestycji drogowych realizowanych z powiatem, każda ze stron płaci
po 50%. Gdyby udało się uzyskać środki
z zewnątrz, pozostałość również płacimy
po połowie. Taka jest konstrukcja porozumienia.
Notował: (ws)
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lisT do RedaKcJi

MOSTEK „NIE STELA” I ZIMORODKI (cz.2.)

Szanowny Panie Redaktorze, miałem cichą nadzieję, że będę
autorem nowego polskiego przysłowia: „Uderz w mostek, a … się
odezwie”. (tu należałoby wpisać: społeczność osiedlową, prezesa…).
Niestety, pomyliłem się. Cóż zresztą mogliby napisać likwidatorzy,
że teren jest ich własnością i mogą zrobić z nim co zechcą, że chcą
mieć święty spokój za własne pieniądze? W tym wypadku milczenie
świadczy o pewności siebie egzekutorów, lub Ci „nie stela” nie czytują GU. Szkoda, bo nie dowiedzieliśmy się oicjalnie o rzeczywistym
powodzie likwidacji mostka.
Należałoby się zastanowić czyją własnością jest strumyk:
spółdzielni, miasta, czy Spółki Wodnej; kto był właścicielem
kładki, kto ją konserwował i remontował.; po której stronie strumyka biegnie granica działki, a w związku z tym czy Spółdzielnia
w spadku razem z parcelą dostała prawo do likwidacji owego
przejścia? Może mostek leżał już poza granicami jurysdykcji konspiratorów? Przejście to nadal jest pokonywane przez wiele osób,
które tędy i tak skracają sobie drogę przeskakując strumyk. Czynią
to nawet panie!
Z prawdziwego zdarzenia projektant osiedla na pewno przewidziałby zagospodarowanie owego zakątka działki. W ramach
integracji nowych lokatorów ze społecznością Ustronia powinien
się zastanowić, co zrobić z tym jakże ważnym problemem, aby
nowi mieszkańcy mogli się czuć częścią naszego miasta nie tylko
z tytułu adresu zamieszkania, aby mogli się chociaż troszkę dostosować do naszych zwyczajów i tradycji. Mam tu na myśli chociażby
gościnność…, a nie „rządzić się jak…”. Nie mogę cytować dalej
tej wypowiedzi, jednego z moich rozmówców ze względu na jej
drastyczność.
Ponoć istnieje niepisane prawo, które mówi o jakimś okresie
- niektórzy powiadają nawet o jednym roku - w którym należy
uprzedzić wszystkich korzystających z przejścia o jego likwidacji.
Wprawdzie był napis umieszczony na segmencie siatki informujący, że „przejścia tu nie ma” i było to śmieszne, bo po drugiej
stronie garażu mogliśmy nadal „legalnie” przechodzić. Napis ten
wyraźnie dotyczył siatki, przez którą i tak nie można było przejść,
a mostek znajdował się kilka metrów przed nią. Tabliczkę - chociażby
z grzeczności - należało umieścić przy mostku z informacją o jego
likwidacji. Zapowiedź ta ustrzegłaby wtedy wielu od przykrości,
jaka czekała ich na brzegu strumyka. Widziano kilka starszych osób
podążających z targowiska z zakupami, które musiały zawrócić
i ulicą Cieszyńską podążać do domów. Po prostu jeszcze nie wiedziały o wyczynie niektórych osób.
Przykładem przeciwnym do opisywanego powyżej faktu jest
historia kilkuhektarowej łąki Pana Bukowczana u nas na Gojach.
Przez opisywaną łąkę prowadziła i prowadzi ścieżka. Właściciel
zabezpieczył parcelę solidnym ogrodzeniem, wybudował dom, ale
na obu końcach ścieżki wstawił furtki, aby ludzie mogli tak jak od
zawsze tam przechodzić. Gospodarz poniósł z tego tytułu dodatkowe
koszty (zakup i zamontowanie bramki). Przejścia te nie są zamykane
na klucz!
Dziwię się, że mieszkańcy osiedla zgodzili się odciąć od spokojnej dróżki spacerowej nad strumykiem, na swój sposób urokliwym.
Można tam zobaczyć wielu mieszkańców Ustronia, korzystających
z tego skrótu. I to tam właśnie spotykani opowiadali mi o tym, co
myślą o likwidatorach. O niektórych wypowiedziach chcę poinformować Pana Redaktora. Oczywiście, nie mogę cytować wszystkich
wypowiedzi dosłownie, bo tekst w większości byłby wykropkowany
i to na czerwono. Co się wysłuchałem pod adresem egzekutorów,
to się wysłuchałem.
Jedna z moich młodych sąsiadek wybrała się rowerem w odwiedziny do koleżanki mieszkającej na osiedlu za feralnym mostkiem. Po
przekroczeniu kładki, wtedy jeszcze legalnym przejściem, zaatakowało ją słownie starsze małżeństwo stające przy samochodzie z rejestracją katowicką. Były krzyki i wygrażanie pięściami. Biedna, zdesperowana, nie odezwała się, nic nie rozumiejąc o co chodzi. Owa młoda
dama, jako jedna z nielicznych nie używała „słów” opisujących autorów tego incydentu. Innym razem trzy starsze panie po pokonaniu
kładki na odcinku do wybrukowanej części osiedla musiały przejść
kilka metrów po niezagospodarowanym terenie, niestety zabłoconym.
Tak się nieszczęśliwie złożyło, że w trakcie czyszczenia butów w okoli-
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cy garażu zostały zauważone przez właściciela tegoż przybytku, który
z okna widział ten niecny występek. Ponoć bardzo się zdenerwował.
Czyżby ten fakt był najważniejszym powodem usunięcia kładki!?
W jednej z wypowiedzi opisującej poczynania ludzi nie stela padł
epitet: te (takie i owakie) zimorodki! Po raz pierwszy spotkałem się
z takim zwrotem charakteryzującym naszych nowych współmieszkańców. Skąd to określenie? Nie czas tu i miejsce na etymologię,
semantykę ornitologiczną, czy analogię, ale pierwotnie zimorodki
nazywano ziemorodkami z racji tej, że drążą one w brzegach tunele,
których głębokość może dochodzić nawet do metra i tam przychodzą
na świat młode.
Tu jeszcze raz chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że nie mam nic
do naszych mieszkańców „nie stela”. Jak już pisałem w moim
pierwszym liście; … „Miasto potrzebuje świeżej krwi, ludzi, którzy
z zewnątrz widzą czasem lepiej nasze problemy, i wady. Miasto
potrzebuje mądrych, rozsądnych ludzi”, przynoszących zgodę
i współpracę z naszym miastem, którzy potraią się znaleźć w naszej
ustrońskiej rzeczywistości.
Wiem, że jeżeli Prezes Spółdzielni, czy Wspólnota Mieszkańców zechcą poczuć się prawdziwymi ustroniokami, ludźmi stela,
czy cieszyniokami, to zrobią to, czego nie przewidział projektant
osiedla. Mianowicie postawią nowy, solidny mostek z czujnikiem
oświetlenia, utwardzą przejście pomiędzy mostkiem a drogą osiedlową. Wtedy i właściciel garażu będzie mógł spokojnie i zdrowo
spać, wiedząc, że jego podjazd do garażu nie jest już wycieraczką.
Wielokrotnie pokonując przeprawę przez mostek widziałem leżąca
pryzmę klińca. Zawsze sądziłem, że zapobiegliwi gospodarze planują tam ułożenie chodnika dla wygody swojej wspólnoty mieszkaniowej, jak i dla sąsiadujących z osadą mieszkańców Ustronia.
Można wykorzystać istniejący na miejscu kliniec. Trzeba tylko
trochę piasku, płyt i dobrej woli. Teren wyrównać, posiać trawę,
albo kwiaty. Postawienie w tym miejscu fontanny byłoby już jednak wielką przesadą.
Bogusław Binek
Rada Nadzorcza domu wczasowego „JawoR” Sp. z o. o.

z siedzibą w Jaszowcu-Ustroniu, ul .wczasowa 5,4 - 450 Ustroń-Jaszowiec
zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w bielskubiałej, Viii wydział Gospodarczy kRS pod numerem 000009764, o kapitale
zakładowym .758.500 zł, wpłaconym w całości, NiP 548--88-84

oGłaSZa koNkURS Na PReZeSa ZaRZĄdU
d.w. „JawoR” Sp. z o.o.

kaNdydaCi PowiNNi SPełNiaĆ NaStęPUJĄCe kRyteRia:
1) wykształcenie wyższe, preferowane o proilu hotelarskim, turystyka i rekreacja lub
marketingowym, prawniczym, ekonomicznym,
2) umiejętność kierowania oraz samodzielnego planowania i realizacji złożonych
przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie hotelarstwa, turystyki i rekreacji,
3) umiejętność swobodnego nawiązywania kontaktów i komunikowania się w co
najmniej jednym języku obcym,
4) dobra znajomość zasad zarządzania i funkcjonowania spółek prawa handlowego,
5) doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołami pracowników,
6) zdolności interpersonalne,
7) dobry stan zdrowia.

dodatkowyM atUteM będZie:

1) dodatkowe kwaliikacje z zakresu zarządzania,
2) dobra znajomość realiów rynku usług hotelarskich, turystycznych i rekreacyjnych,
3) co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

oFeRta PowiNNa ZawieRaĆ:

1) CV,
2) list motywacyjny,
3) odpisy dyplomów i innych dokumentów potwierdzających posiadane
kwaliikacje oraz staż pracy,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, pozwalającym na kierowanie
spółką prawa handlowego,
5) oświadczenie kandydata o:
a) korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do
czynności prawnych,
b) niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
c) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
d) nie podleganiu określonym w przepisach prawa handlowego ograniczeniom
lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów odbywać się będzie w sekretariacie
Spółki przy ul Wczasowej 51, 43 - 450 Ustroń-Jaszowiec lub za pośrednictwem
poczty w terminie do 9 maja 00 r. do godziny 5. Zgłoszenia wysyłane
pocztą będą rozpatrywane, jeżeli wpłyną do Spółki w terminie określonym
powyżej. Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„koNkURS na Prezesa Zarządu d.w. „JawoR” Sp. z o. o.”
Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu złożonych ofert, zaprosi wybranych kandydatów na rozmowy kwaliikacyjne i o wynikach tego postępowania poinformuje w drodze indywidualnych pism. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo
do zakończenia postępowania konkursowego, bez podania przyczyn, nie
wyłaniając kandydata na Prezesa Zarządu.
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właściwie, czy niewłaściwie parkuje?

Fot. w. suchta

Zdjęcie z wesela z 1948 roku, które miało miejsce w Lipowcu.
Państwo młodzi to Emilia Cholewa z domu Kocyan (z Polany)
i Paweł Cholewa (z Lipowca). Rozpoznanymi osobami na tym
zdjęciu są: obok pana młodego siedzi jego matka Anna (ojciec
nie żył), a obok niej Adam Cholewa z żoną, spod Żoru, brat ojca
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pana młodego. Obok pani młodej siedzą szwagier Michał i siostra
Anna Pilch z Jawornika. Obok nich Anna Szarzec z Lipowca. Za
młodą parą stoją drużbowie Emilia - później Pasterny - siostra
pana młodego oraz Gustaw Szarzec - kuzyn pana młodego. Obok
drużby Zuzanna i Józef Cholewowie mieszkający na Gojach, ich
córki 18-letnie bliźniaczki stoją w ostatnim rzędzie - po lewej
stronie Anna później Staszko, po prawej Helena później Cholewa
(przedzielone młodym mężczyzną). W przedostatnim rzędzie
czwarta od lewej stoi siostra pana młodego Anna, a od niej na
prawo jej mąż Gustaw Janik. Na zdjęciu są osoby, szczegółowo
nie rozpoznane, z rodzin: Pasterny, Krysta, Żmija, Staś. Państwo
młodzi mieszkali w Lipowcu i wychowali troje dzieci.
Zdjęcie pochodzi ze zbioru córki Anny Cholewik, a przekazała
je do Muzeum Ustrońskiego Wanda Wałach.
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majówka Na ryNku
Ktoś mógłby powiedzieć: mydło i powidło, ale inny, że było w czym wybierać.
Sprzedawcy chętnie wykupują miejsca na
straganach podczas ustrońskich jarmarków,
bo ludzi dużo, a rodzinne wypady sprzyjają wydawaniu pieniędzy. Na ustrońskim
rynku na pewno nikt nie chodził głodny.
Zewsząd dochodził zapach grillowanego
mięsa, był chleb ze smalcem, kołacze i gofry z dodatkami. Dopisali rzemieślnicy, tradycyjnie już nie zabrakło stoiska z miodem
i produktami pszczelimi. Oczywiście były
oblegane przez dzieci stragany z zabawkami, ale też coś dla ducha. Swoje miejsce
znalazły książki o Ustroniu, wystawiane
przez Muzeum Ustrońskie. Jego pracownice subtelnie, choć skutecznie namawiały
do głębszego poznania naszego miasta
i opowiadały o ciekawych książkach. Wielu
ustroniaków, przypominało sobie, że brakuje im czegoś w księgozbiorze i szybko
uzupełniali braki.
1 maja Ustrońska Majówka rozpoczęła
się programem dla dzieci. Na scenie wystąpił Królik Bugs i Tweety, czyli aktorzy
przebrani za postacie z kreskówek wytwórni Warner Bross. Na scenie sympatyczne
zwierzątka snuły opowieści o kolegach
z planu, ale też o gwiazdach konkurencyjnej
wytwórni Disney`a: Kaczorze Donaldzie
i Myszce Miki. Wspomnieli o rodzimych
produkcjach i ich bohaterach Bolku i Lolku. Królik Bugs i Tweety zapraszali dzieci
do śpiewania i tańczenia oraz konkursów,
między innymi wyścigów w worku. Wokół
sceny kręcili się klauni i przebierańcy na
szczudłach. Zabawiali dzieci z różnym
skutkiem. Jedne się śmiały, inne płakały.
Przez wszystkie trzy dni jarmarku pełno
było dzieci. Ustawiały się pod sceną,
tańczyły, śpiewały, oklaskiwały występujących i oczywiście namawiały rodziców
na zakupy. Na straganach nie brakowało
zabawek, na stoiskach gastronomicznych
łakoci, a przed budynkiem biblioteki stanęły trampoliny i dmuchane zjeżdżalnie.
Gwiazdami pierwszego dnia Ustrońskiej
Majówki były swego czasu wielkie gwiazdy, teraz przez media nieco zapomniane.
Kabaret „Grzechu warte” to: Adrianna Biedrzyńska, Katarzyna Żak, Ewa Kuklińska
i Jan Jakub Należyty. Tworzą go popularne
aktorki, piosenkarka i tancerka, a także
znany niegdyś ze świetnej interpretacji
piosenki francuskiej człowiek estrady.
Były dowcipy, piosenki i taniec.
Wcześniej jednak oklaskiwano Andrzeja
Rybińskiego, który przypomniał swoje najlepsze piosenki, m.in.: „Nie liczę godzin
i lat”, „Pocieszanka”. Niektórzy wspominali Rybińskiego jeszcze z czasów zespołu
„Andrzej i Eliza”. Żałowali, że teraz nie
słyszy się utworu „Buty, buty”, a bardzo
rzadko zdarza się „Czas relaksu”. Panie
nadal uwodzi szemrzący głos piosenkarza
i jego szeroki uśmiech. Publiczność nie
wypuściła go bez bisu, a prowadzący bez
prezentu. Na zdjęciu Z. Brachaczek wręcza
A. Rybińskiemu maskotkę Ustroniaczka.
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2 maja odbyły się na rynku I Otwarte Mistrzostwa Ustronia w Siłowaniu na Rękę,
a otwierali je starosta cieszyński Czesław
Gluza i przewodniczący Rady Miasta
Ustronia Stanisław Malina. Nie przecięciem wstęgi, ale właśnie pojedynkiem
siłowym. Starcie zakończyło się remisem,
bo okazało się, że starosta ma silniejszą
lewą rękę, a przewodniczący prawą. Niektórzy dopatrywali się w tym deklaracji
politycznych. Turniej stał na wysokim
poziomie, a obszernie piszemy o tym na str.
5. Głównym sędzią zawodów był Mariusz
Grochowski, który najpierw wytłumaczył
zasady armwrestlingu. Rywalizowano
w kilku kategoriach, w tym w kategorii
kobiet. Wystąpiły trzy panie, a wśród nich
aktualna mistrzyni polski Małgorzata Mielczarek. Walczyli też juniorzy i panowie
o różnej wadze. Najwięcej emocji wzbudziły zmagania w kategorii open. W przerwach występował zespół „Kubana”, a na
koniec zespół Silesian Sound System.
Na plakatach pisano że 3 maja podczas Jarmarku Ustrońskiego odbędą
się występy estradowe. Rozpoczynał
o godzinie 14 Centraly Zespół Marynarki Wojennej Kresów Wschodnich
i Podola. Już to powinno wzbudzić wątpliwości, bo gdzie morze, a gdzie Podole.
Mimo to znamy osoby specjalnie przybyłe
na rynek punktualnie o 14, by posłuchać
piosenek żołnierskich. No i były wszystkim znane piosenki wojskowe. Na scenie
czterech panów i dwie panie w mundurach.
Następny punkt to Koncert Hetmańskich
Sarmatów i tu lekkie zdziwienie, bo na
scenie pojawiają się te same dwie panie
i ci sami panowie, tylko przebrani. Podobnie było z kapelą góralską. Gdy wystąpił
Kresowyj Ansambl Lońki Marczukijewa,
wszyscy wiedzieli, że dziś bawić ich będą
ci sami artyści. A bawili dobrze, sądząc po
reakcjach publiczności. Samym występującym wypada pogratulować kondycji,
w końcu sześć godzin, non stop na scenie,
to dość dobry wynik.
Nie dopisała zbytnio pogoda na Ustrońskiej Majówce, choć nie było tak najgorzej,
bo nie padało cały czas i były chwile słoneczne. Najwięcej pierwszego dnia zabawy
podczas programu dla dzieci i koncertu
Estrady Ludowej „Czantoria”. W niedzielę
już mniej było słońca, ale program ściągnął na rynek młodych ludzi, którym nie
przeszkadzały niższe temperatury, gdy rozgrzewały ich rytmy hip-hopu. Wszyscy byli
przygotowani na deszcz i chwilami nad publicznością wyrastał las parasoli. Najgorsza
pogoda przywitała mieszkańców i gości
uzdrowiska w poniedziałek, bo właściwie
przez cały dzień padało i słońca tego dnia
nie oglądaliśmy. Niektórzy wspominali
ubiegłoroczny pierwszy dzień maja, który
był słoneczny i ciepły. Wówczas do Ustronia przyjechało bardzo wielu turystów,
prawdziwe oblężenie przeżywał wyciąg
na Czantorię. W tym roku Ustroń również
odwiedziło wielu gości i specjalnie wybrali
się na majówkę, bo w sąsiednich miastach
nie przygotowano takich atrakcji.
Teksty i zdjęcia:
Monika Niemiec, wojsław Suchta
6 maja 2010 r.
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PRezenTuJą się
sTowaRzyszenia

29 kwietnia odbyła się sesja Rady Miasta. Obrady prowadził przewodniczący
RM Stanisław Malina.
PRoMoCJa i RoZwóJ
Radni otrzymali sprawozdanie z działalności w 2009 r. Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Ustronia.
W roku 2009 Stowarzyszenie prowadziło dwa punkty Miejskiej Informacji
Turystycznej. W sprawozdaniu czytamy:
Cykl zajęć Ustrońskiej Szkoły Narciarstwa Biegowego w sezonie 2009 zakończył się wielkim sukcesem. Bardzo duże
zainteresowanie zarówno stałych jak okazyjnych uczestników szkoły, ale również
mediów. W sezonie 2009 zajęcia Szkoły
prowadziliśmy na przygotowanych przez
nas trasach w Ustroniu na bulwarach nadwiślanych w centrum miasta i na trasach
biegowych na Przełęczy Kubalonka.
Do realizacji zajęć zatrudniliśmy znanych i cenionych trenerów.
W zajęciach uczestniczyło łącznie ok.
250 osób (39 uczestników stałych).
Dzięki współpracy z irmą TOKO udało
nam się zorganizować dla wszystkich
chętnych specjalistyczne szkolenie poświęcone zagadnieniom związanym z doborem smarów narciarskich i praktycznym
ćwiczeniom w tym zakresie.
Wielkim sukcesem cieszyły się również
zorganizowane przez nas 21 lutego na
przygotowanych trasach na bulwarach
nadwiślanych zawody II Mistrzostwa
Ustronia w Sprintach Narciarskich. Zawody zostały rozegrane na przygotowanych
trasach na bulwarach nad rzeką Wisłą
w centrum Ustronia.
W roku 2009 kontynuowaliśmy prace
nad drugą edycją, wydanego we wrześniu
2006 i cieszącego się dużym uznaniem
fachowców z branży kolarskiej i kolarzy
zainteresowanych poznawaniem okolic
Ustronia, przewodnika rowerowego oraz
drugą edycją profesjonalnej mapy rowerowej, zawierającej propozycje wycieczek na
rowerach MTB w okolicach Ustronia.
W roku 2009 wydaliśmy środkami Stowarzyszenia duży nakład poszukiwanej
przez turystów pocztówki z widokiem
Ustronia z lotu ptaka, oraz ozdobne torebki
papierowe z nadrukiem IT do pakowania
drobiazgów kupowanych przez turystów
w Informacji Turystycznej.
Na przestrzeni roku 2009 dalej czynnie
uczestniczyliśmy w pracach mających
na celu dopracowanie zarysu programu
aktywizacji działalności promocyjnej oraz
systemu informacji turystycznej na obszarze polskiej części Euroregionu Śląsk
Cieszyński - Těšínské Slezsko. Przedmiotem działań jest stworzenie koncepcji
funkcjonowania, oraz dofinansowania
systemu informacji turystycznej polskiej
strony Euroregionu. W ramach programu
INFOTUR 2 pracujemy także nad zasadami tworzenia euroregionalnych produktów
turystycznych.
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Od 14 do 16 sierpnia trwał w Ustroniu
Festiwal Kolarski, podczas którego czynna
była wystawa fotograiczna „Kolarskie
impresje”.
Odbył się Bike Maraton. Na trzech
dystansach rywalizowało około 1.100
zawodników.
Z rynku wystartował peleton TransCarpatii 2009, epicki megamaraton górskimi bezdrożami z Ustronia do Baligrodu
w Bieszczadach.
Odbyły się zawody MTB Beskidy Uphill Race Równica 2009.
Zaprezentowaliśmy uroczyście zawodnikom, kibicom i mieszkańcom Ustronia
najlepszą polską zawodową grupę kolarską
MTB – „JBG-2”, której dwóch zawodników - bracia Adrian i Piotr Brzózka to
mieszkańcy naszego miasta.
Na stadionie Kuźni Ustroń, a w niedzielę 16 sierpnia na Rynku w Ustroniu
była prezentowana przez amerykańską
irmę SPECIALIZED najnowsza kolekcja
rowerów na rok 2010.
W Karczmie „WRZOS” przy ulicy Grażyńskiego 23 na wielkim telebimie były
prezentowane ilmy z imprez kolarskich.
26 września zorganizowaliśmy IV
Otwarte Mistrzostwa Ustronia - jazda
indywidualna na czas na Równicę.
Od lipca 2008 Miasto Ustroń wspólnie
z Gminą Istebna oraz Związkiem Gmin
Jabłonkowskich realizują projekt pod
tytułem „MTB Beskidy – utworzenie
i promocja transgranicznych tras kolarstwa
górskiego – etap 2” z udziałem środków
Funduszu Mikroprojektów POWT 20072013 Republika Czeska – Rzeczpospolita
Polska za pośrednictwem Euroregionu
Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko. SPIRU jest inicjatorem, koordynatorem i realizatorem całokształtu działań projektu.
W roku 2009 Stowarzyszenie było partnerem projektu „Trzynieckie dni sztuki
– artoterapia bez granic” doinansowanego
z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu
Śląsk Cieszyński. Projekt był zrealizowany
przez Szpital Trzyniecki przy współpracy
Stowarzyszenia.
MożNa iNaCZeJ
Sprawozdanie ze swej działalności
w 2009 r. przedstawiło też Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można
Inaczej”. Głównym celem Stowarzyszenia
funkcjonującego od 2000 r. jest pomoc
dzieciom i rodzinom znajdujących się
w trudnych sytuacjach życiowych, prowadzenie działań proilaktycznych zapobiegających różnym formom niedostosowania wśród dzieci i młodzieży, poznawanie
i propagowanie nowoczesnych metod
pomocy dzieciom i młodzieży, tworzenie
warunków organizacyjnych dla działań na
rzecz pomocy dzieciom, podejmowanie
inicjatyw służących integracji środowisk
i instytucji na rzecz pomocy dzieciom.
Stowarzyszenie „Można Inaczej” powstało z inicjatywy ustrońskich nauczy-

cieli, którzy dostrzegli konieczność systematycznej i fachowej pomocy dzieciom
z rodzin dysfunkcyjnych. Aktualnie Stowarzyszenie liczy 40 członków. Są to
głównie nauczyciele oraz studenci. Większość członków Stowarzyszenia posiada zawodowe przygotowanie do pracy
z dziećmi oraz z rodzinami znajdującymi
się w trudnej sytuacji i potrzebującymi
pomocy.
W 2009 r. działalność Stowarzyszenia
inansowana była z:
dotacji Urzędu Miasta – 190.000 zł,
wpłat z 1% przy rozliczeniach podatkowych – 11.728 zł,
zbiórek pieniężnych – 1.772 zł,
darowizn – 10.950 zł,
darowizn w formie rzeczowej – 396 zł.
Stowarzyszenie prowadzi ośrodek pracy
z dziećmi i młodzieżą, do którego w 2009
r. uczęszczało 53 dzieci. Ośrodek ma
również oddziały w ustrońskich szkołach,
z których w sumie skorzystało 563 dzieci.
Prowadzony przez Stowarzyszenie
Ośrodek jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego, która świadczy
swoim podopiecznym usługi w zakresie pracy socjoterapeutycznej, pomocy
w nauce, organizacji zajęć proilaktycznoedukacyjnych oraz terapii zajęciowej. Specjaliści zatrudnieni w placówce prowadzą
także poradnictwo dla rodziców dzieci.
Placówka działa zgodnie ze standardami
wytyczonymi przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wychowawcy na bieżąco monitorują
sytuację szkolną i domową swoich podopiecznych utrzymując stałą współpracę ze szkołami, rodzicami i kuratorami.
Dzieci codziennie otrzymują również
posiłek. Wychowawcy dbają także o organizację wewnętrznych imprez Ośrodka
typu: mikołajki, andrzejki, wigilijka, śniadania wielkanocne, przyjęcia urodzinowe
itp. w celu uaktywnienia podopiecznych,
pokazania pozytywnych wartości, wzorów postępowania, tradycji i zwyczajów.
Dzieci z Ośrodka regularnie uczestniczą
w konkursach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie, których
celem jest promocja zdrowia i zdrowego
stylu życia.
Przy Ośrodku przyjmuje psychoterapeuta rodzinny, który prowadzi konsultacje
i terapię dla osób indywidualnych oraz
rodzin z terenu miasta oraz dla dzieci
i rodzin związanych z Ośrodkiem.
Przy Ośrodku działa zespół interdyscyplinarny do spraw pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym. Zespół
działa w ramach budowania sieci instytucji
i organizacji wspomagających poprawę
funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych
objętych opieką Ośrodka oraz rodzin zgłoszonych przez członków zespołu z terenu
miasta. Członkowie zespołu spotykali się
systematycznie raz w miesiącu. Od stycznia do grudnia 2009 na zespole zostały
omówione 34 rodziny, wobec których
podjęto stosowne działania zmierzające
do poprawy ich sytuacji.
Przy Ośrodku działa grupa wolontariuszy, która realizuje projekt „Wolon6 maja 2010 r.

tariat w Ośrodku” w ramach programu
„Młodzi w działaniu” przy Centrum
Edukacji Obywatelskiej w Warszawie
Do zadań wolontariuszy w Ośrodku
należą między innymi takie czynności
jak: pomoc w przygotowaniu imprez
okolicznościowych oraz cyklicznych
organizowanych przez nasze Stowarzyszenie, współorganizowanie akcji
świątecznej, pomoc przy zbieraniu 1%
podatku, udział w comiesięcznych szkoleniach, które przygotowują do pracy
z dziećmi z zaburzonym zachowaniem.
W maju 2009 roku z inicjatywy grupy
wolontariuszy została zorganizowana
w ustrońskim amfiteatrze impreza pod
hasłem „Siła serca”. Impreza miała na celu
wypromowanie idei wolontariatu wśród
młodzieży i dorosłych.
Stowarzyszenie jest również organizatorem kolonii.
Dzieci będące pod opieką Ośrodka co
roku od 10 lat wyjeżdżają na obozy terapeutyczne , które kończą proces socjoterapeutyczny i „zamykają” pracę z grupą.
Podopieczni Ośrodka biorą również udział
w zimowiskach.
W 2009 roku dzieci były na 5-dniowym zimowisku w Brennej Błatniej oraz
dwutygodniowej kolonii letniej w Stegnie
Gdańskiej. Udział dzieci w tych obozach
w 90% inansowany jest ze środków własnych Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie organizuje również
komercyjne tematyczne obozy wypoczynkowe, w 2009 roku odbyło się zimowisko
i kolonia letnia o charakterze tanecznojęzykowym.
Stowarzyszenie jest również organizatorem imprez miejskich i kulturalnych.
Co roku przy współpracy z Urzędem Miasta organizowana jest impreza dla dzieci
z okazji Dnia Dziecka „Ustroniaczek”. Ma
ona charakter rekreacyjno – rozrywkowy,
podczas tej imprezy dzieci uczestniczą
w konkurencjach sportowych. Przygotowywany jest także spektakl teatralny.
Od 10 lat Stowarzyszenie organizuje też
„Piknik Rodzinny”, którego założeniem
jest integrowanie lokalnej społeczności,
wzmacnianie więzi rodzinnych i promowanie zabawy bez alkoholu. W czasie tej
imprezy rodziny mogą spędzić wspólnie
czas, biorąc udział w licznych atrakcjach.
Impreza ta organizowana jest wspólnie
ze Stowarzyszeniem Trzeźwościowym
„Rodzina”.
Od 2008 roku Stowarzyszenie organizuje koncerty charytatywne w MDK
„Prażakówka” pod hasłem „Ofiaruj
dzieciom słońce”. Całkowity dochód
z koncertów przekazywany jest na doinansowanie zimowiska dla podopiecznych ośrodka. W 2008 roku wystąpił dla
nas Edward Simoni, natomiast w 2009
Czesław Mozil.
Stowarzyszenie jest organizatorem zbiórek publicznych, które odbywają się dwa
razy w roku z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych. Stowarzyszenie
organizuje zbiórki publiczne w ustrońskich
supermarketach. Podczas zbiórek zbierane
są dary żywnościowe i datki pieniężne,
z przeznaczeniem dla podopiecznych
Ośrodka. 1 listopada członkowie Stowa6 maja 2010 r.

rzyszenia kwestują także na Cmentarzu
Komunalnym.
Prezentację uzupełnioną wyświetlanymi
zdjęciami przedstawiły kierujące ośrodkiem Joanna Ryłko i Monika Zawada.
Józef Gogółka pytał, jakie są problemy
ośrodka. Obecna na sesji prezes Stowarzyszenia Iwona Werpachowska odpowiadała, że brak pomieszczenia dla
najmłodszej grupy dzieci. Podłoga jest
w dramatycznym stanie. Przewodnicząca
Komisji Oświaty Kultury Sportu i Turystyki Bogusława Rożnowicz mówiła, że
Komisja była gościem Stowarzyszenia
i stwierdzono, że parkiet powinien być
wymieniony w najbliższe wakacje. Przy
rewitalizacji budynku można natomiast
wygospodarować pomieszczenie na zaadaptowanym strychu. Działalność Stowarzyszenia na pewno będzie potrzebna, bo
problemy, którymi się zajmuje nie znikną.
B. Rożnowicz dodała także, że działania
Stowarzyszenia są bardzo wysoko oceniane przez pedagogów szkolnych.
Burmistrz Ireneusz Szarzec przypomniał, że planowano na siedzibę „Można
Inaczej” jeden z Wielkich Domów. Niestety okazało się, że adaptacja budynku
jest niemożliwa. Obecnie jesteśmy przed
rewitalizacją budynku biblioteki, w którym znajduje się ośrodek „Można Inaczej”. Wszystko zależy jednak od tego, ile
środków zewnętrznych uda się pozyskać.
Będzie to wiadomo prawdopodobnie jesienią, a wtedy będzie można określić realne
terminy. Wiadomo też, że roboty musza następować w określonej kolejności,
a adaptacja poddasza to prace końcowe.
ZMiaNy w bUdżeCie
Podczas sesji radni podjęli uchwałę
o zmianach w budżecie miasta. Projekt
uchwały przedstawiła skarbnik miasta
Maria Komadowska. Wydatki inwestycyjne z zadania „droga dojazdowa do

SP-2” w kwocie 560.370 zł przeniesione
zostają na:
- remonty bieżące dróg – 368.370 zł,
- rozbudowę sieci kanalizacyjnej – 100.000
zł,
- remont ul. Daszyńskiego – 82.000 zł,
- prace społeczno-użyteczne – 10.000 zł.
W związku z rozwiązaniem stowarzyszenia Folk & Country kwotę 50.000 zł
przeznaczoną na dotację dla stowarzyszenia przeznaczono dla MDK Prażakówka na
realizację imprez kulturalnych.
Radni podjęli również uchwałę o zaciągnięciu długoterminowego kredytu
w kwocie 1.368.000 zł na prowadzone
z powiatem modernizacje ul. Dominikańskiej i ul. Daszyńskiego.
wyRóżNioNo PReFeSoRa
Jednogłośnie podjęto uchwałę o nadaniu
wyróżnienia „Za zasługi dla miasta Ustronia” prof. Gustawowi Michnie. Zamieszkały od 50 lat w Ustroniu G. Michna jest
profesorem zwyczajnym nauk rolniczych,
autorem 180 publikacji, w tym 73 naukowych oraz 8 skryptów dla studentów. Przez
32 lata pracował w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Grodźcu,
członek Komisji Nauk Rolniczych PAN
w Katowicach, członek Komitetu Redakcyjnego Roczników Naukowych Zootechniki, był pracownikiem dydaktycznym
Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej.
Profesor jest blisko związany ze środowiskiem ekologów w Ustroniu. Aktywny
członek Koła PKE w Ustroniu, współautor
„Przyrodnika Ustrońskiego”, autor opracowań na temat gleb i klimatu Ustronia. Jest
współautorem książek: „Postęp w rolnictwie ziemi cieszyńskiej” i „Od Cieszyna
do Olsztyna. Z przeszłości rolnictwa ziemi
cieszyńskiej i wyższego szkolnictwa rolniczego Warmii i Mazur (XIX i XX w.)”.
wojsław Suchta

Równica coraz bardziej popularna wśród rowerzystów. wiele w tym zasługi prezesa stowarzyszenia Promocji i Rozwoju ustronia andrzeja nowińskiego.
Fot. w. suchta
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Kobiety też miały okazję strzelić bramkę P. sztefkowi.

Fot. w. suchta

Młodzież na RynKu

Drugiego dnia Ustrońskiej Majówki
odbył 3. Festiwal Sztuki Ulicznej pod
patronatem Burmistrza Miasta Ustroń
oraz Starosty Powiatu Cieszyńskiego.
Od godz. 13 do 16.30 trwała impreza,
która ożywiła Rynek, nasz Salon Miasta.
Odpowiedzialność za dobrą zabawę, dynamikę i humor podczas imprezy ponosi
główny organizator: Wojciech Twardzik.
Swoje trzy grosze dołożył też prowadzący
Zdzisław Brachaczek z Urzędu Miasta,
któremu chwilami wysiadał głos, a słowa
plątały się w najbardziej emocjonujących
momentach. Takich nie brakowało.
Że występ młodych ludzi przedstawiających tańce nowoczesne przypadnie do
gustu ich rówieśnikom, było oczywiste.
Telewizyjny program „You can dance”
bije rekordy oglądalności i na pewno
wielu z jego wiernych widzów przyszło
w niedziele na rynek. Ale umiejętnościami
tancerzy zachwycali się również starsi,
nie mogąc wyjść z podziwu, co można

najwierniejsza była najmłodsza publiczność.
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zrobić z ciałem. Mimo iż muzyka była
dość głośna i zdecydowanie nowoczesna,

najwięcej emocji wzbudził turniej breakdance.

Fot. M. niemiec

to zmagania tancerzy śledziła cała publiczność. Można powiedzieć, że taniec
łagodzi obyczaje i łączy pokolenia. Szkoda tylko, że tłum piszczących nastolatek
w pewnym momencie zasłonił scenę
i z dalej położonych ławek nic już nie
było widać. Wystąpiły grupy młodzieżowe
z Ustronia, Cieszyna i Pieszczan na Słowacji i zaprezentowały się w hip-hopie,
break-dance, tańcu nowoczesnym. Młodzi
przypomnieli, że kiedyś na podwórkach
królowała „zośka” i żonglerka wychodziła im po mistrzowsku. Obok sceny na
specjalnie ustawionej tablicy tworzono
grafiti. Był to przykład wysokich lotów
sztuki ulicznej, która przeciwstawia się
gryzmołom wandali, niszczących ściany
miast.
Pokazy wschodnich sztuk walki wykonali mistrzowie Polski Wushu pod
okiem głównego trenera Stowarzyszenia
Dalekowschodnich sztuk Walki „TAO”,
jak również trenera reprezentacji Polski
Wushu Mirosława Barszowskiego. To już
znana w Ustroniu grupa, ale jej spektakl,
bo tak nazwać można prezentację, zawsze
wzbudza emocje.
Gdyby ktoś myślał, że emocji nie może
wzbudzić turniej szachowy, to byłby
w błędzie. Pod okiem Andrzeja Misiugi

Fot. M. niemiec

zmierzyli się trzej zawodnicy i jedna zawodniczka, grający w marcowych szkolnych Mistrzostwach Ustronia w Szachach.
Byli to: Dominika Krakowczyk, Maciej
Zabuga, Dawid Goryczka i Jan Śliwka.
Zwycięzcą został M. Zabuga, a nagrodą
była partia ze starostą cieszyńskim na
„dużych” szachach. Partia trwała godzinę i nie została rozstrzygnięta. Sędzia,
A. Misiuga, stwierdził remis.
Później znów przyszedł czas na zabawy
ruchowe, czyli turniej rzutów karnych
z udziałem przewodniczącego Rady Miasta Ustroń Stanisława Maliny i starosty
cieszyńskiego Cz. Gluzy oraz ośmiu osób
z publiczności. Uczestnicy zostali wybrani
w bardzo spektakularny sposób. Najpierw
S. Malina i Cz. Gluza podpisywali nowiuteńkie, czarno-białe piłki, a potem Z. Brachaczek wykopywał je ze sceny w stronę
publiczności. Szczęściarze otrzymywali
piłki i możliwość strzelenia gola bramkarzowi Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń,
Pawłowi Sztefkowi. Monika Niemiec
6 maja 2010 r.

nagRoda PoliTyKi

„Pierwszego dnia czytałem tę książkę przez godzinę, drugiego dnia przez
trzy, a kolejnego na bok odłożyłem wszystkie sprawy i przeczytałem do
końca” – tak mówi jeden z mieszkańców ustronia, zauroczony językiem,
narracją, mądrością, młodego przecież jeszcze człowieka, późniejszego
profesora, który na nasze szczęście pisał dzienniki. i właśnie te „dzienniki
z lat 1935-1945” Jana szczepańskiego zostały nagrodzone w konkursie
nagrody Historyczne, organizowanym przez tygodnik „Polityka”. wyróżniono prof. daniela Kadłubca za opracowanie i wstęp do książki, która
ukazała się nakładem Muzeum ustrońskiego i galerii na gojach. Ta książka
doceniona została przez naukowców, ale jest to znakomita lektura również
dla zwykłych czytelników.
Nagrody Historyczne Polityki to najstarsza w Polsce nagroda przyznawana publikacjom o tematyce dotyczącej najnowszej
historii Polski. Po raz pierwszy Nagrody
zostały przyznane w 1959 r. W skład Jury
przyznającego wyróżnienia wchodzą wybitni polscy historycy oraz przedstawiciele
tygodnika „Polityka”, a książki - laureatki,
w ogromnej większości, weszły na trwałe
do polskiej historiograii.

 V 95 rok, Poznań
Święto międzynarodowe proletariatu.
Przede wszystkim czuję się
chłopem. Ziemi i chleba dla
chłopów! Wywłaszczenie bez
odszkodowania, zniesienie karteli względnie skartelizowanie
produkcji chłopskiej. Żerują na
chłopie wszystkie warstwy „narodu”, chłopską pracą napychają się kiesy i brzuchy. Czas, by
wrócił Szela i pruć zaczął kiesy
i brzuchy.
Obecnie jury tworzą: prof. Jerzy Holzer,
prof. Jerzy Tomaszewski, prof. Feliks
Tych, prof. Wojciech Wrzesiński, prof.
Włodzimierz Borodziej, prof. Wiesław
Władyka, dr Marcin Zaremba, redaktor
Marian Turski.

9 X 99 rok, Ustroń
Teraz zameldowaliśmy się jako
Landwirt i Hauswirtin. Uczymy się
po trosze niemieckiego, czytamy
powieści francuskie, pracujemy.
Na swojej ziemi. Siedzę w naszej kuchni, tu, gdzie się uczyłem,
w tym samym kącie. Mój dom.
Co teraz będziemy robić? Będę
siedział na swojej ziemi i prowadził
swoją pracę naukową.

człowieka, ambitnego i refleksyjnego.
Biograię miał zgoła nietypową. Pracę
doktorską obronił 15 czerwca 1939 r. Nie
podpisał volkslisty i zgłosił się dobrowolnie do pracy w Rzeszy. Opis jego życia
w Wiedniu 1942–45 to najbardziej egzotyczne świadectwo polskiego robotnika
czasu wojny, jakie czytałem. Przez cały
ten okres pilnie się uczył. „W Polsce – zanotował we wrześniu 1944 r. – potrzebni
będą ludzie znający języki i wykształceni”. Dziennik rzadkiej przenikliwości
i urody.
Po ogłoszeniu laureatów, co nastąpiło w 18 numerze „Polityki” z 1 maja
2010 roku, tak pisze w podsumowaniu
konkursu Marian Turski: Tak się złożyło,

 iX 99 rok, wojsławice
Uciekający wyżsi oficerowie,
wywożą swoje rodziny i rzeczy
za granicę po opuszczeniu walczących oddziałów, napełnili mnie
głębokim wstrętem i przerażeniem.
I dziś, kiedy rozpuszczają tych,
którzy chcą odejść, kiedy odchodzą oicerowie, staram się, by nie
wstydzić się do końca życia, że
jestem Polakiem. Oicerowie się
dekują, żołnierze marzą o jedzeniu (od dwóch dni, kiedy mamy
kuchnię w baterii, jemy dużo
i dobrze) i o cywilu. Są jednak tacy,
którzy honor żołnierski zachowują
i mają ambicje, i klną niedołęstwo
dowódców. Żołnierze nie mają
zaufania do dowódców. „Po co
się mam bić – mówił mi wczoraj
jeden – kiedy >>oni<< nic nie
wiedzą?”

7 ii 944 rok, wiedeń
Wczoraj, 26 II w sobotę, byłem
trzeci raz z wizytą w pokoju 410
w sławnym gmachu [Gestapo] na
Morzinplatz. Takie zaproszenie
przynosi ze sobą zawsze nadzieję
na aresztowanie czy obóz. Ale
ostatnia wizyta miała charakter
operetkowy. W każdym razie znowu wytargowałem cztery tygodnie
wolności.
że wśród zgłoszonych do nagrody pamiętników i wspomnień wyróżniły się
bądź profesorskie bądź kresowe. Z profesorskich z kolei wyróżnia się Mariana
Fuksa „Mój wiek XX. Szkice do memuarów” (Sorus), Marii Jarosz „Obyś żył
w ciekawych czasach” (Oicyna Naukowa)
i Sławomira: Kłembki „Urywki wspomnień” (Adam Marszałek). Zwłaszcza
zaś „Dzienniki Jana Szczepanslciego”.
(...) To rzecz szczególnej urody. Również
dlatego, że - moim zdaniem - jest w nich
(zadziwiająco!) mniej martyrologii niż
w większości dzienników wojennych. Ciekawe jest śledzenie początków drogi naukowej uczonego, który dwie dekady później
będzie uznanym autorytetem naukowym
i moralnym. Ważne jest zrozumienie
jego drogi życiowej, postawy społecznej,
a jego stosunek do Polski Ludowej może
być istotnym przyczynkiem do dyskusji,
jaka ostatnio rozgorzała wokół książki
(mn)
o Ryszardzie Kapuścińskim.

Jeden z jurorów, prof. Borodziej napisał
rekomendację: Syn luterańskiego chłopa
ze Śląska Cieszyńskiego stał się po wojnie
jedną z gwiazd polskiej socjologii, pełnił
funkcje państwowe i publiczne. Intymne
dzienniki z czasów młodości pokazują
6 maja 2010 r.
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ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia, policja, stra¿ miejska
MieJSKa BiBLiOTeKa PUBLiczna im. J. Wantu³y
Rynek 4, tel. 854-23-40.
Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-15.00, wtorek: 8.00-15.00, środa: 8.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota - tylko wypożyczalnia dla dorosłych: 8.00-12.00.
czyTeLnia OgóLna ORaz WyPOŻyczaLnia DLa Dzieci i MłODzieŻy
po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 12.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00.
BiBLiOTeKa SzKOLnO-œRODOWiSKOWa W USTROniU - POLanie
poniedzia³ek: 8.00 - 15.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; czwartek: nieczynne, pi¹tek: 8.00 - 18.00.
MUzeUM USTROńSKie im. J. Jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.pl , e-mail: muzeumustronskie@op.pl
Wystawy sta³e:
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych Muzeum
— Galeria Sztuki Wspó³czesnej B.K. Heczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele”
Muzeum czynne:
w poniedzia³ki 9 - 15, we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 15
w soboty, niedziele 9.30 – 13.
„zBiORy MaRii SKaLicKieJ” OddziaŁ MUzeUM USTROŃSKieGO
ul. 3 Maja 68, tel. 033 858-78-44,
e-mail: ustron@skalickamuzeum.pl, www.skalickamuzeum.pl
ekspozycja stała :
- ze zbiorów Marii Skalickiej: drzeworyty sztorcowe Pawła Stellera, cenny zbiór książek tzw. „Cieszyniana”, starodruki, druki bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
- ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny żeński
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
- oraz - „Walka o niepodległość w czasie ii wojny światowej (1939-1945)”. (aK, PSz na zachodzie,
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich
.

galeria „Pod Jodłą” w Muzeum Marii Skalickiej

„ikony i impresje arabskie” - prace Stefana Stellera, akwarele malowane na papierze w konwencji
tradycyjnej albo witrażowej.
„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.
cHRzeœciJañSKa FUnDacJa „¯ycie i MiSJa”
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, e-mail: fundacja@misja.org.pl, www.misja.org.pl
Biuro czynne: od poniedziałku do piątku 8.00-16.00

USTROñSKie STOWaRzySzenie TRzeŹWOœci
Klub abstynenta „ROdziNa”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o zUS)
MiTyNG aa - czwartek i niedziela od 17.30 MiTyNG al-anon.- wtorek od 15.30
Klub abstynenta - w pozosta³e dni od 16.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854.
FUnDacJa œW. anTOniegO
ul. Koœcielna 21, tel. 854 17 72

- wtorek 9.00 -10.00;
- czwartek 16.00 - 17.00; Psycholog - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca;
Wydawanie posi³ków - pon. - pt. 11.30 - 13.00.
MieJSKi OœRODeK POMOcy SPO£eczneJ
ul. M. Konopnickiej 40 - od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
Telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63.
STOWaRzySzenia i zWiĄzKi W PRaŻaKóWce
zw. Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych - poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17
Polskich Si³ zbrojnych na zachodzie i i iii wtorek miesi¹ca - 10.0012.00 sala nr 2.
zwi¹zek inwalidów Wojennych RP i zwi¹zek By³ych WiêŸniów Politycznych Hitlerowskich
Wiêzieñ i Obozów Koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2.
Ko³o nr 2 w Ustroniu - œroda 10.00-12.00
sala nr 2.
œwiatowy zwi¹zek ¯o³nierzy aK - pi¹tek 10.00-12.00.
estrada Ludowa czantoria i Ma³a czantoria - wtorek 17.30-20.00.
zespó³ Wokalny „Ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.
STOWaRzySzenie POMOcy DzieciOM i RODzinie”MOŻna inaczeJ”W USTROniU
- Oœrodek Pracy z Dzieæmi i M³odzie¿¹ „Mo¿na inaczej”, ul. Rynek 4,
od poniedzia³ku do pi¹tku 10.00-18.00
biura Stowarzyszenia:
wtorek i czwartek 8.00-10.00
- centrum Wolontariatu:
środa 15.00- 18.00
- Psychoterapeuta:
piątek 13.00-17.00
Oddziały Ośrodka: SP1 - środa 13.00-14.30; SP2 - poniedziałek 12-14; SP3 - czwartek 12.30-14.30;
SP5 - czwartek 13-15; SP6 środa 11.30-13.30; G1 - wtorek 13.20-14.50; G2 - środa 13-14.30
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

instytut Poradnictwa chreścijańskiego (szkolenia, poradnictwo indywidualne, konferencje, warsztaty, seminaria),
czasopismo „Nasze Inspiracje”, Szkoła Niedzielna, Multimedia, Misja „Polska-Izrael”, edukacyjne imprezy dla dzieci
i młodzieży „POKOLENIE 24”, Wydawnictwo „Koinonia”.

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.
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.
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nie handlowano, ale parkowano.

Fot. w. suchta
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SZCZePieNie PSów PRZeCiwko wŚCiekLiźNie
Lipowiec 0.05.00 - poniedziałek
13.30 - 13.45 P. Heller, ul. Nowociny 1
14.15 -15.15 Sklep Spożywczy-Klub
15.30 - 15.45 P.Tomaszko, ul. Lipowska 41
16.00- 16.15 Ośrodek Wczasowy „ Bernadka”
Jelenica
0.05.00 - poniedziałek
11.30
Pod wiaduktem- ul. Jelenica
12.00
P. Cieślar –„U Jonka na Kępie”
Goje
0. 05.00 - poniedziałek
10.00 - 11.00 P. Hławiczka, ul. Brody 85
Zawodzie 0. 05.00 - poniedziałek
11.30 - 12.00 P. Puzoń, ul. Szpitalna.
Hermanice 0. 05.00 - poniedziałek
13.00
P. Gajdacz, ul. Katowicka 151
13.30 - 14.30 P. Sikora, ul. Skoczowska 6
15.00 - 16.00 parking obok sklepu SPAR
Nierodzim .05.00 - wtorek
15.00 -17.00 Przychodnia Weterynaryjna
w Nierodzimiu, ul. Potokowa
Poniwiec .05.00 - wtorek
15.30 - 6.15 P. Cichy, ul. Akacjowa 60
Polana
.05.00 - wtorek
10.15 - 10.45 Obok Motelu
.
Jaszowiec .05.00 - wtorek
11.00 - 11.30 P. Szkaradnik, ul. Wczasowa 14
Równica .05.00 - wtorek
12.00
P. Pasterny
Polana
.05.00 - wtorek
12.30
P. Śliwka, ul. Polańska 32
dobka
.05.00 - wtorek
13.30
Sklep Spożywczy
14.15
Dobka Ślepa PKS
Centrum .05. 00 - środa
9.00 - 11.00 Przychodnia Weterynaryjna
15.00 - 17.00 ul. Grażyńskiego 5 i Gabinet Weterynaryjny, ul. M. Konopnickiej 19B
Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11.03.2004 /Dz. U. 04.69.625
z późniejszymi zmianami/ szczepieniu podlegają psy
w terminie 30 dni od ukończenia przez psa 3 miesiąca życia,
a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od daty ostatniego
szczepienia!!!
Cena szczepienia wynosi 25 zł. Istnieje możliwość jednoczesnego zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie oraz innym
chorobom zakaźnym: nosówce, parwowirozie, zapaleniu wątroby, leptospirozie i kaszlowi kenelowemu w cenie 70 zł .
PoZioMo: ) angielski kilometr, 4) opiekunka artysty,
6) zajęczy skok, 8) do lutowania, 9) kusi włamywacza,
0) zawody żeglarskie, ) rodaczka znad Wisły, ) marka
piwa, ) kanadyjska metropolia, 4) kuzyn żurawia, 5)
dba o czystość środowiska, 6) wyspa indonezyjska, 7)
cesarskie zarządzenie, 8) uderzenie batem, 9) legendarny
zespół ze Szwecji, 0) czołg.
PioNowo: ) przyrząd astronomiczny, ) przynosi rencinę, ) otwór w murze, 4) parada w przebraniach, 5) świadectwo techniczne, 6) drewniany dęciak, 7) polskie nazwisko,
) łódź indiańska, ) ostoja, 7) marka piwa.

Witejcie ludeczkowie

Jako też przeżyliście ty majowe świynta? Dyć tu w Ustróniu było strasznucne łoblynżyni, a w pióntek w sklepach
taki łogónki jako baji przed Bożym Narodzynim. Mie samej chybiło chleba, bo przyjechała kamratka z dzieckami
i strasznucnie chcieli grilować, a przeca ta pogoda była
każdego dnia niepewno. Nó, ale mus to mus. Chłop pociupoł pore karkoszek na łognisko. Jo w niedziele po kościele
dyrdała do sklepu, coby aspóń pół chlebiczka przikupić,
a jakisi wórszt dycki dzierżym w zamrażarce na czornóm
godzine (nó wiycie, jak sie jacy niezapowiedziani goście
przismyczóm). Jako to prawióm „gość w dóm – kibel wody
do zupy”, ale kogóż dzisio zupóm ugościsz? Dycki też dzierżym w zamrażarce pore sztrafków kołocza, a jak mie kiery
nawiedzi pryndziutko jich kładym na plechu, wsadzym do
trómby i łoto za dwacet minut wycióngóm kołocz cieplutki,
świyżutki, nó palce lizać! Tóż ni ma strachu, dycki cosik
móm na poczynstnóm, nie zostanym w gańbie. Posiedzieli
my kapke w zogródce pod parazolym, bo dostałach go na
miano łod cery, pofulali, nó i tak niedziela minyła.
Do Ustronio przijyżdżo moc gości, no i dobrze. Dyć już
isto wszyscy ustróniocy prziwykli, że mieszkómy w kurorcie.
Niech już tak bydzie, jak być musi, ale jo ni móm rada telkownego norodu, tóż też w taki świónteczne dni nie plyntym
sie po ceście, ani po tych rozmaitych imprezach, kierych
dycki je moc. Ni ma to jak spoczywać u siebie w zogródce.
Ponikiedy se siednym na ławeczce pod gruszkóm, co jeszcze
pamiyntóm, że moja starka tam siadowali. Mie nie trzeja jechać, ani do inszej dziedziny, ani za granice.
Hela

OGRODNICTWO
R. J. MUSZER

UStRoŃ NieRodZiM ul. wiejska 9, tel. / 854 74 78

POLECA SZEROKI WYBÓR
ROŚLIN BALKONOWYCH I RABATOWYCH
ZaPRaSZaMy

Pn-Pt 7-8, Sobota 7-, Niedziela - nieczynne

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 14 maja.

Rozwiązanie krzyżówki z nr 6

kwietNiowe LatawCe
Nagrodę 30 zł otrzymuje: wanda brudna z Ustronia,
ul. Bema 6. Zapraszamy do redakcji.
6 maja 2010 r.
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R. wąsik.

Fot. M. niemiec

Medyczne nagRody

Światowy dzień zdrowia stał się okazją do odznaczenia dyrektorów
śląskich zakładów opieki zdrowotnej za zasługi dla podnoszenia jakości
świadczonych usług i osiągnięcia w dziedzinie lecznictwa. wśród siedmiu
wyróżnionych znalazło się dwóch dyrektorów, prowadzących placówki
w naszym mieście: zbigniew eysymontt, dyrektor Śląskiego centrum
Rehabilitacji w ustroniu oraz Ryszard wąsik, dyrektor Śląskiego szpitala
Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego ziętka w ustroniu.

Na wniosek Marszałka Województwa
Minister Zdrowia nadała odznakę honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”
siedmiu dyrektorom zakładów opieki
zdrowotnej w uznaniu znaczących osiągnięć w dziedzinie zdrowia oraz twórczej
i nienagannej pracy. Uroczystość wręczenia odznak odbyła się podczas konferencji
„Nauka, Ekonomia a Medycyna”, która
odbyła się w gmachu Sejmu Śląskiego.
Zorganizowano ją w 60. rocznicę uchwalenia Światowego Dnia Zdrowia. Jej celem było zaprezentowanie najnowszych
i najciekawszych osiągnięć w wybranych
dziedzinach medycyny.
Obrady otworzył marszałek województwa śląskiego Bogusław Śmigielski,
a wśród prelegentów znalazły się znakomitości z dziedziny medycyny, ekonomii,
konsultanci wojewódzcy, profesorowie
uczelni medycznych i dyrektorzy placówek ochrony zdrowia. Konferencję
podsumowała prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka z Akademii Ekonomicznej w Katowicach wykładem na temat
przywództwa w śląskich szpitalach.
W części artystycznej z krótkim recitalem akordeonowym wystąpił Marcin
Wyrostek, zwycięzca II edycji programu
„Mam talent”.
Dyrektor R. Wąsik powiedział nam po
otrzymaniu nagrody: - W sierpniu 2008
roku na Zamku Królewskim w Warszawie
odebrałem nagrodę w XII Edycji Konkursu
„Modernizacja Roku 2007”, w kategorii
„Obiekty zdrowia i opieki społecznej”.
Pierwsze miejsce uzyskał wtedy Dział Fizjoterapii naszego Szpitala. Tego samego roku
w listopadzie odbyła się uroczystość wręczenia Szpitalowi Dyplomu Akredytacyjne-
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go. Teraz otrzymałem nagrodę „Zasłużony
dla ochrony zdrowia”, ale i w tym przypadku należałoby zmienić formę na mnogą
i powiedzieć, że otrzymaliśmy nagrodę
i zasłużyliśmy się dla ochrony zdrowia
jako Szpital. Ja jestem lekarzem, wypełniam obowiązki wobec właściciela, czyli
Urzędu Marszałkowskiego i to wszystko.
Każdy powinien być odpowiedzialny za
pracę, którą wykonuje. Wydaje mi się, że
używamy wielu nowych nazw: lider, przywódca, zarządzanie sukcesem itd., itd. Ja
wolę powiedzieć, że jest potrzebna osoba,
która wyznaczy kierunek. Zarazi pewną
ideą, która napędzi. Rozwinie wyobraźnię,
która spowoduje, że ten napęd jest właściwie ukierunkowany. I dzięki temu zmieni
się na lepsze nasza rzeczywistość. I to nam
się udaje zrobić. To jest już inny szpital,
jeśli chodzi o zwyczaje, wygląd i relacje.
Miałem to szczęście, że znalazłem się
w tak dobrym zespole i w tak ładnej okolicy. Oddałem temu szpitalowi trochę swojej
energii i dobrze nam idzie.
Dyrektor Zbigniew Eysymontt mówi
o nagrodzie: - Jestem dumny z otrzymanej
nagrody, jednak chcę podkreślić, że traktuję ją jako nagrodę dla całego personelu
naszej placówki. Jest ona także związana
z 20-leciem Śląskiego Centrum Rehabilitacji i moją dwudziestoletnią działalnością w Ustroniu. Najpierw przez 10 lat
kierowałem tą placówką jako wydziałem
zamiejscowym „Rept”, drugie 10 lat to prowadzenie samodzielnej jednostki. Sukces
nie byłby jednak możliwy bez wielkiego
zaangażowania osób, które u nas pracują.
Stawiamy na kapitał ludzki, stąd ciągły
rozwój lekarzy i personelu medycznego,
któremu doinansowujemy studia, szko-

lenia, umożliwiamy robienie doktoratów,
specjalizacji. Zespół jest bardzo dobrze
wyszkolony. Należy do niego m.in. dr n.
med. Michał Gałaszek, przewodniczący
Zarządu Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
ale również inni lekarze są cenionymi specjalistami w naszym kraju. Cechą naszego
Centrum jest również stawianie na rozwój
oraz otwartość, na usługi stacjonarne.
Dysponując wykwaliikowanym zespołem
i wysokiej klasy sprzętem nie skupiamy się
tylko na leczeniu stacjonarnym, jak robi
wiele szpitali. Wydaje mi się to nieetyczne,
że społeczeństwo nie może z tych dóbr
korzystać. Stąd szeroki zakres medycznych
usług ambulatoryjnych realizowanych
w przychodniach w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ustroniaków i mieszkańców powiatu zapraszamy między innymi do poradni kardiologicznej dla dzieci i dorosłych, poradni
leczenia chorób metabolicznych, poradni
rehabilitacyjnej. Otwierając swoje podwoje
dla społeczności lokalnej jesteśmy równocześnie dostrzegani i doceniani na polskiej
mapie ośrodków kardiologicznych. Otrzymaliśmy Regionalną Akredytację, która
czyni z nas ośrodek wzorcowy, nadający
kierunek działania innym placówkom tego
typu w południowej części województwa
śląskiego i w wojewódzkie opolskim.
Nagrody w większości otrzymali dyrektorzy znanych placówek, działających
w dużych miastach. Ustrońskie szpitale
zostały zauważe, mimo iż działają na prowincji. Jednak pod względem standardów
medycznych, zarządzania, personalnych
w żadnym wypadku nie można ich nazwać
prowincjonalnymi.
Monika Niemiec

e. eysymontt.

Fot. M. niemiec
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PoMogli RywaloM
wisła Strumień - Nierodzim 5:0 (:0)

Kasia na stoku

Fot. w. suchta

w gRuPie

Katarzyna Wąsek wygrała wszystkie
eliminacje Energia Tauron Cup, zawodów
w narciarstwie alpejskim dla młodych
talentów. Ostatnie w Zakopanem 24 kwietnia. W tych samych zawodach w kategorii
junior C zwyciężył Michał Brachaczek
zajmując w całym cyklu 4 miejsce.
Cykl zawodów zorganizował energetyczny koncern Tauron wspólnie ze
znakomitym alpejczykiem Andrzejem
Bachledą, by wyłonić najzdolniejszych i rodzących nadzieje na sukcesy
w przyszłości młodych narciarzy. Chodzi
o prawidłowe prowadzenie, by wyniki
mogli osiągać jako seniorzy, gdyż obecnie
nasze sukcesy kończą się na nastolatkach.
Potem talenty znikają. Ma to być grupa
przygotowywana do odnoszenia sukcesów
na najpoważniejszych zawodach.
- Na razie staramy się ścigać ze Szwajcarkami, Włoszkami, staramy się dbać
o prawidłowe przygotowanie - mówi Mieczysław Wójcik, trener Kasi. - Na razie
nie będzie ostatecznie wiadomo kto się
dostanie do tej grupy w czerwcu. Roman
Król, dotychczasowy sponsor Kasi, nie
wycofuje się z inansowania. Stwierdził, że
nie odpuści takiego talentu. A jak wszyscy
wiemy, Kasia ciągle chce być architektem.
Uczy się jednak również innych przedmiotów, ostatnio chemii. Trzeba też pochylić
czoło przed rodzicami Kasi. To nie jest tak,
że wszystko zależy od trenera i sponsora.
Rodzic głównie decyduje.
Kasia wchodzi w wiek, gdy zaczyna się
intensywny trening, praktycznie przez
cały rok zawodniczka musi mieć kontakt
ze śniegiem. Są to oczywiście kosztowne
wyjazdu na lodowce.
- Na dłuższy osiemnastodniowy trening
wyjeżdżamy do Francji z całą kadrą mówi M. Wójcik. - Andrzej Bachleda
będzie szefem zgrupowania, Andrzej
Bielawa i Andrzej Gocman będą prowadzić treningi, a ja mam odpowiadać
za treningi z gimnastyki i akrobatyki. Widać, że wszyscy zaangażowani
w przedsięwzięcie dbają o swoje pieniądze,
więc powinno to dobrze funkcjonować.
A Kasia obecnie tylko dzięki Romanowi Królowi i Energii Tauron ma okazję
kontynuować karierę.
(ws)

6 maja 2010 r.

Nierodzim w sobotę 1 maja grał na
wyjeździe u lidera tabeli w Strumieniu.
Nie wiadomo czy piłkarze Wisły podjęli
przed meczem jakieś zobowiązanie z okazji
Święta Pracy, bo normę wykonali w 300%.
Tymczasem mecz mógłby się zupełnie
inaczej potoczyć, gdyby piłkarze z Nierodzimia mieli więcej szczęścia. Niestety
po niewykorzystanej dogodnej sytuacji
w końcówce pierwszej połowy Nierodzim
traci bramkę samobójczą. Piłka odbita
przez naszego obrońcę leci obok bramki,
ale na jej drodze stoi drugi piłkarz Nierodzimia, piłka odbija się od niego rykoszetem i wpada do siatki. Fatalnie rozpoczyna
się druga połowa spotkania. Po dwóch
błędach naszych obrońców tracimy kolejne
dwie bramki. Wtedy to już chyba piłkarze
Nierodzimia stracili ochotę do gry, czego
efektem kolejne bramki dla lidera.
Po meczu trener Nierodzimia Andrzej
Gredka powiedział: - Pomogliśmy Strumieniowi wygrać ten mecz tak wysoko. Po
prostu oni grali mądrzej, a my ułatwiliśmy

im zadanie. Uważam mimo wszystko, że
Strumień nie zasłużył na tak wysoką wygraną.
wojsław Suchta

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

LKS Wisła Strumień
TS Mieszko-Piast Cieszyn
LKS Spójnia Górki Wielkie
LKS Błyskawica Kończyce W.
LKS Orzeł zabłocie
KKS Spójnia zebrzydowice
LKS Rudnik
LKS 99 Pruchna
LKS Strażak dębowiec
LKS Victoria Hażlach
LKS Pogórze
KS nierodzim
LKS Beskid Brenna
LKS Kończyce Małe

38
34
27
26
23
23
21
20
20
20
19
17
11
9

41:11
38:16
39:29
39:33
29:22
35:39
32:36
24:24
27:34
25:39
24:22
22:31
13:29
11:34

2 maja w lipowcu po raz 24. rywalizowano w Mistrzostwach ustronia w skoku o tyczce.zawody były emocjonujące. na zdjęciu na rozbiegu zawodniczka MKs ustroń Martyna cyganek.
więcej o konkursie w następnym numerze gu.
Fot. w. suchta
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www.ustron.pl

kULtURa

13.05 godz. 12.45 Audycja Muzyczna Filharmonii Śląskiej dla uczniów II klas ustrońskich gimnazjów
pt. „Muzyka i architektura – rondo i wariacje”, MDK „Prażkówka”.

SPoRt

7.5.
8.5

godz. 11.00
godz.17.00

9.5.

godz. 11.00

12.5. godz. 17.00

kiNo

7-12.5 godz. 18.00
7-13.5 godz. 19.45
na ustrońskie mikrofony...

Dj, wodzirej - wesela, imprezy
firmowe, karaoke, uroczystości
rodzinne. tel. 603-168-747.
Pokój do wynajęcia 500-849356.
Wynajmę lokal użytkowy 31m2
w Ustroniu. 603-555-233, 691391-128.
Zatrudnię mechanika samochodowego z doświadczeniem zawodowym w Ustroniu 33 857-13-18.
Czyszczenie dywanów i tapicerki.
33 854-38-39, 602-704-384.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny, itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Klocki Lego. 607-912-559.
Kupię antyki, starocie, itp. 790467-020.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33) 85453-98.
Wynajmę pokój wraz z mediami
dla osoby bez nałogów (33) 85444-73, 695-422-283.

... tylko wysokie obcasy.
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Zawody latawcowe - stadion Kużni.
Mecz piłki nożnej KS Kuźnia - LKS Radziechowy - stadion Kuźni.
Mecz piłki nożnej Nierodzim - LKS Rudnik - sta-|
dion w Nierodzimiu.
Mecz piłki nożnej Kuźnia - Koszarawa Żywiec
- stadion Kuźni.
Rewers (15 lat) czarna komedia, Polska.
Kick-Ass (15 lat) komedia/akcja, USA.

Fot. w. suchta
Usługi koparko-ładowarką 507054-163.
Potrzebna kucharka 508-016063.
Zakładanie ogrodów, prace brukarskie. Pielęgnacja trawników
(skaryikacja, aeracja, nawożenie,
dosiew) 507-054-163.
Węgiel Eko-groszek pakowany,
drewno podpałkowe, drewno
twarde, brykiet, transport. 0518201-189.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi i
nie tylko… Zamów bezpłatny pomiar. Tel. 728-340-518, 33-85422-57. www.komandor-ustron.pl
Pokój do wynajęcia 33/ 85451-97.
Pięlegnacja ogrodów 502-164187.
Pielęgnacja ogrodu, koszenie,
przycinanie żywopłotów, tuji,
drzew, karczowanie, wertykulacja, zakładanie trawników. www.
ogrodnikustron.pl 519-392-917.

Fot. w. suchta

4-7.05
8-9.05
10-11.05
12-15.05

centrum
Pod najadą
na szlaku
centrum

ul. daszyńskiego 8
ul. 3 Maja 13
ul. 3 Maja 46
ul. daszyńskiego 8

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

wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

dziesięć lat temu
27 kwietnia podczas obrad osiemnastej sesji Rady Miasta wybrano na przewodniczącą RM Emilię Czembor. Jej kandydaturę
w imieniu koalicji Ustrońskiego Porozumienia Samorządowego
i Unii Wolności zgłosił Jan Lazar. Innych kandydatów nie było.
W tajnym głosowaniu za wyborem E. Czembor opowiedziało się
16 radnych, 2 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Podczas sesji o paru problemach poinformował radnych burmistrz Jan Szwarc. Otrzymał on od reżysera koncertu „Tam gdzie
bija źródła” informację, że postanowiono zaprosić zespoły, które
ściągną na Równicę 40.000 fanów. Burmistrz zaproponował, by
rzecz poważnie rozważyć, gdyż koncert na Równicy jest bardzo
dobrą promocją miasta, z drugiej strony taka ilość widzów rodzi
poważne obawy, czy uda się zapewnić wszystkim bezpieczeństwo
i czy Równica jest w stanie pomieścić takie tłumy.
Z listu do redakcji Tomasza Dyrdy: Przeczytałem list
pana Andrzeja Georga, w którym wyraził swoje oburzenie
w związku z wielokrotnym niszczeniem emblematu zjednoczonej
Europy – emblematu ustawionego przez władze naszego miasta w
okolicach Rynku. Do idei wzajemnego braterstwa różnych narodów mam głęboki szacunek. Do idei zjednoczenia narodów Europy
pod sztandarami socjalistów z Brukseli zachowuję sporą rezerwę,
ale rozumiem pana Starostę – wandalizm i chuligaństwo muszą
być piętnowane niezależnie od tego, kogo i czego dotyczą. Niszczenie emblematu Europy jest wandalizmem i chuligaństwem.
Kuźnia - Piast Cieszyn 2:0 (1:0). Tak wielu kibiców dawno nie było na meczu Kuźni. W sobotę 22 kwietnia derby ligi okręgowej Kuźni z Piastem ściągnęły na trybuny ponad pięciuset widzów. Spora ich część przyjechała
z Cieszyna, ...) Trener Piasta, Zbigniew Janiszewski – Widzi pan,
jak oni do tego podchodzą. Schodzą z boiska i się śmieją. Widocznie są zadowoleni. Jak nie strzelają czterech sytuacji bramkowych,
to trudno mecz wygrać. (...) Trener Kuźni, Wiesław Nielaba: Dużo grają z pierwszej piłki, ale derby mają swoje prawa. (...) Z
meczu na mecz gramy coraz lepiej. (...) Trochę czujemy w nogach
mecze grane co trzy dni, a jednak wygraliśmy 2:0 i z tego trzeba
się cieszyć.
(mn)
6 maja 2010 r.

felieton
tak sobie myślę

Niemiłe
pozostałości
Po ubiegłorocznym sezonie letnim pozostały już tylko wspomnienia… Chociaż
prawdę powiedziawszy, nie tylko… Nie
widzieliśmy tego wtedy, gdy śnieg białą
pierzyną przykrył wszystko wokół nas.
Ale śnieg stopniał i bez trudu zobaczyć
można to, co ukrywał. A nie zawsze jest
się czym cieszyć. Bywa, że to co widzimy
psuje dobre samopoczucie. Wszak cieszymy się z tego, że nasze Miasto jest piękne
i czyste. Nieraz słyszymy od odwiedzających nas, słowa podziwu dla naszego Miasta. W tym także i za to, że utrzymane jest
w czystości.
Niestety, nie zawsze się to potwierdza.
Wystarczy zejść z głównych ulic i chodników, aby przekonać się o tym, że bywa
inaczej… Choćby na brzegu rzeki Wisły,
i to nawet w samym centrum. Dużo, o
wiele za dużo, tam śladów, po pobycie
biwakowiczów, osób przybyłych z daleka,

felieton
Starość

Oczekując na kolejne, już 62-gie swoje
urodziny, które będę obchodził w ostatnią
sobotę maja, zastanawiam się, czy w moim
życiu nadeszła już starość czy nie. Jeżeli
wezmę pod uwagę ostatnie wydarzenia
związane z moim zdrowiem, to muszę
przyznać, że właśnie rozpocząłem nowy
okres w życiu, czyli starość. Bo cóż, bardziej nie charakteryzuje starości, jak pogorszenie się zdrowia. Gdy człek zacznie
chorować po sześćdziesiątce, to już tak
będzie chorować, aż do śmierci. Dłużej
lub krócej, ale zawsze, aż do śmierci. Stąd
chyba powiedzenie: „Starość nie radość”.
Od ponad dwudziestu lat, czyli od początku przemian gospodarczo ustrojowych
w 1989 roku stale podnosi się średnia
wieku w Polsce zarówno u mężczyzn
jak i kobiet. Dlatego też, Polki i Polacy
coraz to później rozpoczynają swoje chorowanie. Podobno wydłużenie średniego
wieku zawdzięczamy głównie Leszkowi
Balcerowiczowi, profesorowi Witoldowi
Zatońskiemu, który propaguje zdrowy tryb
życia oraz producentom margaryny, o ile
sami zmieniliśmy swoje odżywianie i stale
zażywamy ruchu. Czas starości niesie ze
sobą wiele „nie radości”. O chorowaniu już
było i do tego nie będę wracał. Zewsząd
słychać, że egzystencja następnych pokoleń w okresie ich starości będzie mocno
zagrożona z powodu zawalenia się systemu
emerytalnego. Może to nie będzie dotyczyć
tych, co obecnie wkraczają w starość, ale
już następne pokolenie może czuć się za6 maja 2010 r.

a pewnie i miejscowych, którzy spędzali
miły czas odpoczynku na brzegu Wisły.
O tym, że tam byli świadczą porzucone butelki, fruwające plastikowe torby
i wszelkiego rodzaju śmieci hojną ręką
rozrzucone przez zadowolonych ludzi…
Trudno teraz podziwiać piękno brzegów
Wisły. A obawiam się, że i w innych
miejscach, często odwiedzanych, bywa
podobnie.
Niestety, nie wszyscy mają zwyczaj
sprzątania po sobie. Niektórzy są na to
zbyt wygodni, zamiast zabrać ze sobą czy
wrzucić do kosza na odpadki, to co już
niepotrzebne, rozrzucają to wokół siebie.
Szczególnie wtedy, gdy nikt obcy tego nie
widzi i nie zwraca im uwagi na to, że robią
coś niewłaściwego. Inna rzecz, że nawet,
gdyby ktoś widział jak śmiecą dookoła, to
pewnie nie odważyłby się na to, aby zwrócić im uwagę… I tak po każdym sezonie
pozostają śmieci nad rzeką, w lasach, na
łąkach, w górach…
Na pewno nie znajdziemy tych, którzy naśmiecili a tym bardziej nie zmusimy ich do
tego, żeby teraz po sobie posprzątali. Przy
tym trzeba sobie uświadomić, że ci którzy
przyjadą czy przyjdą w te zaśmiecone
miejsca na wiosnę czy w lecie, o to, że jest
brudno będą winić Ustroń, a więc władze
i mieszkańców naszego Miasta. A, że to
nieuzasadnione i niesprawiedliwe, to nie

będzie ich obchodzić… Właściwie jest na
to tylko jedna rada; trzeba posprzątać owe
niemiłe pozostałości poprzedniego sezonu.
I niestety, tak trzeba robić każdego roku.
Będzie więc i tej wiosny potrzebna akcja „sprzątanie świata”, a ściślej mówiąc
naszego małego świata. Chodzi o to, aby
w przygotowaniach do nowego sezonu
o tym nie zapomnieć, abyśmy nie utracili
pochlebnej opinii o tym, że Ustroń jest
pięknym, schludnym i czystym miastem,
w którym zarówno władze jak i mieszkańcy stale dbają o porządek i czystość.
A w nowym sezonie trzeba dołożyć starań, aby owych niemiłych pozostałości po
sezonie było jak najmniej. Pewnie trzeba
będzie wyłożyć więcej koszy na śmieci
w uczęszczanych miejscach, szczególnie
przy ławkach i częściej je opróżniać. Może
trzeba organizować akcje sprzątania miasta
w czasie sezonu. Może trzeba odważniej
zwracać uwagę tym, którzy rozrzucają
śmieci wokół siebie. Może… Pewnie
można by jeszcze coś wymyślić więcej…
Obawiam się jednak, że w przyszłym roku
też nie ominie nas ta potrzeba sprzątania
owych niemiłych pozostałości, i to zarówno w tych nieco odległych miejscach, jak
i w przydomowych ogródkach. Są bowiem
i tacy, którzy z lubością wrzucają śmieci
przez płot do cudzego ogródka…
Jerzy bór

grożone. Dowiadujemy się, że powstaje
coraz to poważniejszy konlikt pomiędzy
młodymi a starszymi. Młodzi nie tylko
nie chcą ponosić ciężarów inansowych
na emerytury starych, ale drażni ich sama
obecność ludzi starych w swoim otoczeniu. Dzieje się tak w coraz to bardziej
zsekularyzowanym świecie cywilizacji
zachodniej. Najgorzej jest pod tym względem w najbardziej zeświecczonym kraju
UE jakim są Czechy. W „Rzeczpospolitej”
nr 100, z zeszłego czwartku, w artykule
Katarzyny Zuchowicz, pod znamiennym
tytułem: „Dlaczego młodzi nie lubią starych”, przeczytałem, że: „250 tysięcy
Czechów wyśmiewa się z dziadków na
Facebooku”. Zaczęło się niewinnie, dyskusja na Faceboku, najpopularniejszym
serwisie społecznościowym, jak pisze
autorka: „początkowo miała być żartem.
Ale bardzo szybko przestała być śmieszna
zrobiła się wulgarna. I ujawniła, że między
młodszym a starszym pokoleniem istnieje
ogromna przepaść. Młodzi w niewybredny sposób naśmiewają się z dziadków,
wskazują starszym jak mają głosować
w najbliższych wyborach parlamentarnych, prześmiewczo opisują zachowania
emerytów, wyraźnie wykazując w stosunku do nich nie tylko swoją dezaprobatę, ale
i agresję. Autorka podaje, że według ekspertów - czeskie społeczeństwo jest bardzo
materialistycznie nastawione i liczą się dla
niego głównie zakupy i nowe samochody.
Czesi są świeckim narodem. Mało kogo
obchodzi dziesięć przykazań. Najważniejsza religia to centrum handlowe i sukces
materialny. Czesi w czasach komunizmu
nie chodzili do kościoła. Nikt nie nauczył
ich, że starsze osoby wnoszą coś ważnego
do rodziny. Nie zaszczepiła im tego religia.

Pamiętam jak w grudniu1986 roku byłem
z śp. moim Ojcem w Pradze, to w kościołach byli tylko turyści z Polski. Już wtenczas to, młody czeski przewodnik chwalił
się tym jak postępowe jest społeczeństwo
czeskie, w którym rodzice rozumiejąc potrzeby dzieci wyprowadzają się ze swoich
domów i mieszkań do domów letniskowych na wieś, zostawiając je do wyłącznej
dyspozycji wkraczających w dorosłe życie
dzieci. Jak widać następne postępowe pokolenie już „wypłaca” swoim dziadkom,
na razie na Facebooku, ale co będzie dalej?
Na szczęście u nas jest inaczej. Czwarte
przykazanie jest przestrzegane przez nasze
dzieci. Zdarzają się jednak pojedyncze
przypadki przemocy wobec rodziców.
Jak czytam w „Rzeczypospolitej” nr 101,
z długiego weekendu, w artykule Agnieszki Rybak - „Raz od dziecka boli bardziej”:„coraz więcej nastolatków dopuszcza
się przemocy wobec rodziców. To problem
typowy dla państw rozwiniętych, gdzie
upowszechnił się tzw. bezstresowy model
edukacji”. Dlatego pamiętajmy o tradycyjnym wychowaniu naszych dzieci i wnuków, tak jak robili to nasi rodzice, a wtedy
nie będziemy mieli żadnych kłopotów na
starość. Póki co, zagłębiam się w lekturę pism rzymskiego prawnika i ilozofa
Marka Tulliusza Cycerona - „O starości”,
w którym czytam: „Bowiem starość, tylko
wtedy zdobywa sobie szacunek, jeśli sama
się umie bronić, jeśli się swych praw nie
zrzeka, jeśli nikomu się niewolniczo nie
poddaje, ale do samego końca panuje nad
swoim otoczeniem” .
„Bo koroną starości jest szacunek i poważanie, jakie wzbudza”.
I tym się pocieszam!
andrzej Georg
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chce, to nie wychodzi. Najważniejsze trzy
punkty. Za dużo niedokładności, a mieliśmy grać piłkę dołem i bokami. Po akcjach
oskrzydlających stwarzaliśmy sytuacje,
niestety czasami za często graliśmy długą
piłką, a przy stanie 2:0 trzeba było piłkę
przytrzymać, pograć dłużej, a myśmy ją
niepotrzebnie oddawali.

*

w meczu ze Świtem nie brakowało gry kontaktowej.

Fot. w. suchta

PRzebudzenie ze ŚwiTeM
kuźnia - Świt Cięcina :0 (:0)

Podbeskidzie ii bielsko-biała - kuźnia 5: (:)
W sobotę 1 maja Kuźnia podejmowała
na swoim boisku jedenastkę z Cięciny.
Przed meczem spiker Kuźni Rudolf Czyż
poprosił o uczczenie oiar smoleńskiej
tragedii minutą ciszy.
Oba zespoły sąsiadują w tabeli ligi
okręgowej i oba bronią się przed spadkiem. Przed meczem Świt wyprzedzał
o punkt Kuźnię. W takiej sytuacji trudno
się dziwić dość nerwowym poczynaniom
zawodników obu drużyn. Sporo było
niedokładności, przy czym od początku
wyraźnie przeważała Kuźnia. Piłkarze
Świtu ograniczali się do obrony i kontrataków. Pierwszą bramkę w 29 min. zdobywa
głową Damian Madzia po dośrodkowaniu
Pawła Wydry. Dwukrotnie groźnie strzelał
głową Tomasz Jaworski, niestety niecelnie. Po kontrze Świt mógł wyrównać, ale
napastnik nieco chybił.
W drugiej połowie Kuźnia nadal przeważa, ale przewaga ta kończy się 20
metrów od bramki. Potem brak pomysłu
na rozegranie piłki. W 70 min. P. Wydra fatalnie pudłuje z kilku metrów mając przed
sobą tylko bramkarza. Ten sam zawodnik rehabilituje się dwie minuty później
i z trudniejszej pozycji przerzuca piłkę
nad bramkarzem i ustala wynik meczu.
Po stracie drugiego gola Cięcina straciła
ochotę do gry, a Kuźnia była zadowolona
z rezultatu, więc wielkiej krzywdy przeciwnikowi nie robiła.
Trener Świtu dariusz kozieł: - W dziesiątej minucie tracimy dwóch obrońców
i jest po meczu. Mamy kłopoty kadrowe
i widać to na boisku. Nie walczymy o utrzymanie się w lidze, ale ogrywamy się. Mój
najstarszy zawodnik ma dwadzieścia lat.

Tak to u nas wygląda, choć trener ma lat 38
i musi grać. Sam się desygnowałem do gry.
A przed nami kolejny ważny mecz z Dankowicami. Dzisiaj Kuźnia była zdecydowanie
lepsza, z tym że ciężko się mecze ocenia
z boiska. Z boku lepiej widać, ale na pewno
mecz pod dyktando Kuźni.
Trener Kuźni Michał kurzeja: - Cieszymy się w końcu z trzech punktów, przełamaliśmy niemoc. Wygraliśmy z bezpośrednim przeciwnikiem walce o utrzymanie. Styl pozostawia wiele do życzenia, ale
drużyna też czuła presję. Jak nie wygrać
z Cięcina, to z kim? To powodowało, że
w poczynaniach ofensywnych nas paraliżowało. Szkoda kilku sytuacji, ostatniego
podania. Chłopcy chcieli bardzo wygrać,
a to się odbija na psychice. Jak się bardzo

coś się poplątało.

*

*

3 maja Kuźnia grała na wyjeździe
w Bielsku-Białej z drugą drużyną Podbeskidzia. Mecz rozpoczyna się bardzo dobrze dla Kuźni w 7 min. strzela
D. Madzia, bramkarz piłkę wybija, ale dobija P. Wydra i zdobywa bramkę. Następnego gola dla Kuźni strzela też P. Wydra po
dośrodkowaniu D. Madzi. Na pięć minut
przed końcem Podbeskidzie zdobywa
kontaktową bramkę. W drugiej połowie
Kuźnia nie wykorzystywała swych okazji,
a później zawodnicy chyba opadli z sił,
bo kolejne bramki stracili w 75, 80, 83,
i 88 minucie.
wojsław Suchta
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TS Podbeskidzie ii BB
LKS Błyskawica drogomyśl
LKS Sokół zabrzeg
TS Czarni-Góral Żywiec
TS Koszarawa Żywiec
LKS Radziechowy
GKS Morcinek Kaczyce
LKS drzewiarz Jasienica
LKS Tempo Puńców
KS Wisła Ustronianka
KS Spójnia Landek
RKS Cukrownik Chybie
LKS Bestwina
KS Kuźnia Ustroń
LKS Pasjonat dankowice
LKS Świt Cięcina
LKS Halny Przyborów
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