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Po raz 24. odbyły się Mistrzostwa Ustronia w skoku o tyczce.
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Fot. W. Suchta

UROKLIWE TERENY XIV RAJD ROWEROWY
Rozmowa z radną Izabelą Tatar

Czy w związku z tym, że jest pani jedną z najmłodszych
radnych i debiutuje pani w Radzie Miasta Ustroń miała pani
jakieś obawy i czy okazały się uzasadnione?
Stając przed nowym wyzwaniem każdy człowiek
ma obawy czy podoła nowym obowiązkom. Podobnie
było w moim przypadku, jednak szybko stwierdziłam,
że dam sobie radę. Jedyne co mnie niepokoiło, to fakt,
że jestem jedyną reprezentantką dzielnicy Polana. Jest to teren
bardzo rozległy obejmujący również Jaszowiec i Dobkę. Niestety
kryterium, które decyduje o tym, ilu radnych reprezentuje dany
obszar nie jest powierzchnia, lecz liczba mieszkańców. Idealnie
byłoby gdybyśmy byli reprezentowani przez trzech radnych, tak
jak to było kiedyś.
W ubiegłym roku nie wybrano również Zarządu Osiedla
Polana, czyli straciła pani jakby ciało doradcze.
Bardzo tego żałowałam, bo rzeczywiście poczułam się sama na
placu boju, ale tak zadecydowali mieszkańcy nie przychodząc
na walne zebranie. Z drugiej jednak strony jestem w stałym
(cd. na str. 2)
13 maja 2010 r.			

23 maja już po raz 14. odbędzie się Rodzinny Rajd Rowerowy.
Wystartuje z rynku o godz. 9.00. Tam również będzie zakończenie
rajdu i losowanie nagród. Cała trasa wynosi około 20 km. Liczny
peleton odpoczywać będzie na stadionie w Nierodzimiu, gdzie
rowerzyści otrzymają posiłek regeneracyjny i wezmą udział
w zabawach. Zgłoszenia od 19 do 21 maja od godz. 8 do 15
w Urzędzie Miasta, pokój nr 16. Opłata startowa 10 zł, a w jej
ramach koszulka i posiłek. Rajdowe rodziny będą losować rower,
a wszyscy uczestnicy upominki.

UROCZYSTA SESJA

20 maja o godz. 14.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu
Kultury „Prażakówka” rozpocznie się uroczysta sesja Rady Miasta Ustroń z okazji 20-lecia samorządu. Podczas obrad zaplanowano wystąpienie pierwszego przewodniczącego RM Zygmunta
Białasa i pierwszego burmistrza miasta Andrzeja Georga oraz
prezentację multimedialną pt.: „20 lat samorządu Ustronia”.
Głos zabierze również burmistrz Ireneusz Szarzec, który zaprosi
zebranych do dyskusji. Na koniec wystąpi zespół „GAMA 2”.
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UROKLIWE TERENY

(cd. ze str. 1)
kontakcie z mieszkańcami, a w najbliższym czasie powrócę do
comiesięcznych dyżurów w Szkole Podstawowej nr 3. Przerwa
spowodowana była urlopem macierzyńskim.
Czego brakuje w Jaszowcu?
Jaszowiec jest terenem turystycznym, ale zapomnianym. Władze
miasta od lat nie prowadzą tutaj żadnych inwestycji, przez co
wczasowicze wybierają bardziej wypromowane i nowocześniejsze Zawodzie. Również mieszkańcy naszego miasta jakby
zapomnieli, że Jaszowiec to urokliwe tereny, idealne na spacery
i wycieczki. Cała nadzieja w rękach prywatnych przedsiębiorców,
którzy inwestują w wyciągi czy infrastrukturę gastronomiczną.
Aby przywrócić dawną świetność dzielnicy potrzebne są spore
inwestycje. Myślę, że warto i mam nadzieję, że powrócą złote
lata Jaszowca, które pamiętam jeszcze z dzieciństwa.
Co miasto miałoby zrobić, żeby pomóc tej dzielnicy?
Bardzo istotne są remonty dróg i takie inwestycje jak chodnik
wzdłuż ul. Wczasowej od skrzyżowania z ul. Turystyczną po „Dom
Nauczyciela”, o który już walczę od dawna. Chodnik poprawi bezpieczeństwo pieszych, którzy obecnie chodzą po jezdni, ponieważ
nie ma tam nawet pobocza. Sytuacja ta jest szczególnie uciążliwa
zwłaszcza zimą. W Strategii Rozwoju Miasta Ustroń zawarte
jest zadanie „Rewitalizacji Jaszowca”. Mam głęboką nadzieję,
że nastąpi to szybko.
Jakie problemy gnębią mieszkańców Dobki?
Dobka to trudny teren i najbardziej rozległy. Ludzie żyją tam,
moim zdaniem, w ekstremalnych warunkach. Podczas kampanii
przekonałam się o tym, starając się dotrzeć do wszystkich wyborców. Największym problemem jest po prostu dojazd. Warunki
nie pozwalają na to, aby położyć na drodze dojazdowej asfalt,
dlatego jedyną formą pomocy jest utwardzenie terenu poprzez
kliniec lub płyty betonowe.
Jednak w tym rejonie są prowadzone inwestycje.
Miasto pomaga w umacnieniu nawierzchni, ale najważniejszą

I. Tatar.

W Muzeum Śląska Cieszyńskiego znajduje się sala poświęcona twórczości Andrzeja Szewczyka – miejscowego
artysty, zmarłego 7 lat temu.
Prezentowanych jest kilkadziesiąt różnych kompozycji:
od płaskorzeźb po malarstwo
akrylowe.
			
* * *
Towarzystwo Miłośników
Ogrodnictwa w Cieszynie
kontynuuje bogate tradycje
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Fot. M. Niemiec

Towarzystwa Rolniczego,
które zostało założone 101 lat
temu. Organizacja skupia kilkudziesięciu członków z całego powiatu cieszyńskiego.
TMO rozpoczęło piątą dekadę
swojej działalności. Znane jest
z organizowania fachowych
wykładów, wycieczek poglądowych, a przede wszystkim
z kolorowych wystaw kwiatów
i warzyw.

*

*

*

*

*

*

Puńcówka po regulacji przestała być zagrożeniem dla położonych nad nią gospodarstw.
Wcześniej często występowała
z koryta i podtapiała posesje.
Pośród kilku miast partnerskich Cieszyna jest belgijskie

inwestycją w Dobce, prowadzoną przez powiat, był remont mostu.
Chciałabym podziękować staroście cieszyńskiemu Czesławowi
Gluzie i zarządowi powiatu, za to że potraktowali tą inwestycję
jako priorytetową, biorąc pod uwagę to, że zawalenie się mostu
spowodowałoby odcięcie od świata mieszkańców. Prace były
prowadzone sprawnie i ze zrozumieniem. Udało się uniknąć całkowitego zamknięcia drogi. Również remont nawierzchni ulicy
Polańskiej, która jest drogą powiatową, został wykonany dzięki
wspólnej inwestycji starostwa cieszyńskiego i naszego miasta.
A czym żyją mieszkańcy centrum Polany?
Cieszą się z sukcesów Kolei Linowej na Czantorię, ale zwracają mi uwagę, że brakuje miejsc do odpoczynku i ławeczek.
Burmistrz poinformował mnie, że zwrócił się do Zarządu
Kolei Linowej „Czantoria” o przedstawienie koncepcji na
zagospodarowanie terenu. Niestety nie załatwioną sprawą
pozostają ekrany, zasłaniające widok na Czantorię i wyciąg.
Z przykrością stwierdzam, że w Wojewódzkim Zarządzie Dróg
Publicznych w Katowicach wciąż jesteśmy tylko petentami
i ciągle się nas zwodzi. Na nic zdała się również moja interwencja
i wizyta wraz z burmistrzem i radnym wojewódzkim Alfredem
Brudnym w dyrekcji WZDP w Katowicach. Informowano nas
wtedy, że został ogłoszony już przetarg na wymianę ekranów na
przeźroczyste, a prace lada miesiąc ruszą. Jednakże ciągle nic
się nie dzieje.
Słyszy się głosy od członków niektórych stowarzyszeń, że
miasto daje im za mało pieniędzy. Co pani na to, jako członek
Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa?
Trzeba zrozumieć, że miasto biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców, ogłasza konkurs na wykonanie konkretnego zadania
i przeznacza na to określoną kwotę pieniędzy. Nie jest tak, że
stowarzyszenie ma jakiś pomysł i miasto musi go sfinansować.
Należy szukać pieniędzy również z innych źródeł finansowania,
a mam wrażenie, że niektórzy bazują tylko i wyłącznie na funduszach miejskich.
Gdyby pani miała podsumować swoją pracę w Radzie, to
z czego jest pani najbardziej dumna?
Cieszę się, że udało się rozpocząć termomodernizację Szkoły
Podstawowej Nr 3, bo kończyło się już pozwolenie na budowę.
Jesteśmy w trakcie pozyskiwania dodatkowych środków unijnych
na tę inwestycje. Stopniowo remontowane są nawierzchnie dróg
w naszej dzielnicy – droga na Równicę, Wczasowa, Polańska.
Powstał nowy chodnik na ul. Wczasowej. Zostały zamontowane
lampy, które oświetliły most na rzece Wiśle. Wymienione zostały
zdewastowane przystanki autobusowe w Dobce Centrum i Ślepej
Dobce. Zamontowanie progów zwalniających na skrzyżowaniu
ul. Wiślańskiej i Wczasowej znacząco spowodowało zmniejszenie liczby wypadków samochodowych w tym miejscu. Jeszcze
w tym roku remontowany będzie drugi odcinek nawierzchni ul.
Polańskiej, aż do ul. Złocieni oraz rozpocznie się pierwszy etap
budowy wodociągu za kościołem, wzdłuż ul. Polańskiej. Wykonanych zostało wiele innych remontów i prac po interwencjach
zgłaszanych mi przez mieszkańców mojej dzielnicy.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec
Genk. Współpraca obejmuje
wymianę doświadczeń samorządowych, kontakty przedsiębiorców, instytucji kultury,
szkół. Swego czasu wizytę
w Belgii złożyli cieszyńscy
policjanci. Rewizyta też była.
Ostatnimi laty współpraca jakby wyhamowała.
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Piłkarki KS Goleszów już nie
gra w II lidze kobiet. Drużyna
została wycofana z rozgrywek,
a powodem były kłopoty kadrowe i finansowe. W szeregach
KS Goleszów grała Anna Polok
– reprezentacyjna bramkarka.
Skoczowianka Anita Stokłosa
zasłynęła z „produkcji” pięknie ubranych lalek Barbie. Od

wielu lat nie tylko je kolekcjonuje, ale żyje też fantazyjne
ubranka i dodatki. Mało tego:
robi lalkom nowy makijaż
i fryzurę. Skoczowskie Barbie
pokazywane były na wystawach i gościły w programach
telewizyjnych.

*

*

*

Popularnym miejscem letniej
i zimowej rekreacji w Cieszynie
jest stok Cieślarówka. Są plany
rewitalizacji tej górki. Inwestycja pochłonie około 1 miliona
złotych. Ma być tu zamontowany nowy wyciąg narciarski oraz
instalacja do sztucznego naśnieżania. Wybudowany zostanie
parking, place zabaw i ścieżka
zdrowia. Miasto czeka na dotację
z unijnych funduszy.
(nik)
13 maja 2010 r.

NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI
Anna Malina z Ustronia i Wojciech Sieradzki z Ostrowa
Wielkopolskiego

*

*

*

10 kwietnia podczas wycieczki do Krakowa panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Lipowcu zwiedzały Wawel. Były też przy grobie prezydenta. 				
Fot. W. Suchta
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SŁODKIE RODZYNKI, GORZKIE MIGDAŁY
Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” serdecznie zaprasza na wyjazdowe spotkanie Klubu Propozycji, tym razem na wielobarwny
spektakl teatralny: „Słodkie rodzynki, gorzkie migdały”, oparty
na tekstach Agnieszki Osieckiej i Renaty Putzlacher. Można go
będzie zobaczyć w wykonaniu aktorów Sceny Polskiej w Czeskim
Cieszynie, 22 maja (sobota) o godz. 17.30. Muzeum organizuje
dojazd autokarowy. Opłata za przejazd i bilet wynosi 25 zł. Warunkiem udziału jest zgłoszenie i wniesienie opłaty do 19 maja.
Tel. kontaktowy: 33 858-78-44. Liczba miejsc ograniczona.

*

*

9 V 2010 r.
O godz. 23.55 na ul. Papiernia
zatrzymano mieszkańca Ustro-

*

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Zuzanna Rucka
lat 86 ul. Lipowska 33
Karol Chowaniok
lat 88 ul. Jodłowa 11a
Jan Ferdyn		
lat 67 ul. Strażacka 6
Helena Ząbek		
lat 77 ul. Dominikańska 3

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal
oraz uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej

śp. Karola Chowanioka

składamy serdeczne podziękowania.
Jednostkom OSP, FR „Równica”, delegacjom,
przyjaciołom, sąsiadom, znajomym za okazaną
pamięć, złożone wieńce i kwiaty
dziękuje rodzina

3 V 2010 r.
Strażnicy zabezpieczali uroczystości patriotyczne, w tym przemarsz
z kościoła Ap. Jakuba pod Pomnik
Pamięci Narodowej.
3 V 2010 r.
Na ul. Katowickiej samochód potrącił dużego psa. Martwe zwierzę
przekazano do utylizacji.
4 V 2010 r.
Strażnicy podczas patrolu stwierdzają dużo zniszczonych znaków
drogowych na ul. Wczasowej, ul.
Turystycznej i ul. Skalica. Informację przekazano odpowiednim
służbom.
4 V 2010 r.
Obsługa schroniska na Równicy
informuje o wałęsającym się psie.
Porzuconego przez właścicieli
psa przekazano do schroniska dla
zwierząt.
5 V 2010 r.
Podczas stawiania ogrodzenia na
ul. Źródlanej zanieczyszczono
chodnik. Nakazano uporządkowanie terenu, co winni niezwłocznie
uczynili.
6 V 2010 r.
Podczas intensywnych opadów
sprawdzano drożność cieków
wodnych. W jednym przypadku
strażnicy musieli oczyścić przepust z folii.
6 V 2010 r.
Mandatem 100 zł ukarano mieszkankę Wisły za nieprawidłowe
parkowanie na ul. Traugutta.
6 V 2010 r.
Padniętą sarnę z ul. Katowickiej
przekazano do utylizacji.
6 V 2010 r.
Wspólnie z Sanepidem i pracownikiem UM przeprowadzono kontrolę na jednej posesji na ul. Ba-

nia, który kopnięciem uszkodził
karoserię samochodu renault
twingo. Sprawcę z uwagi na stan
nietrzeźwości przewieziono do
izby wytrzeźwień.
żantów. Stwierdzono ogólny bród,
cieknące szambo, nie wywiezione
śmieci, a ponadto wynajmowanie
nielegalnie pokoi gościnnych.
9 V 2010 r.
Na ul. Komunalnej pies pogryzł
kobietę. Właściciela psa strażnicy
ukarali mandatem 200 zł za brak
opieki nad zwierzęciem, ponadto
musiał on zapłacić poszkodowanej
za zniszczone spodnie.
(ws)

20.30
co piątek muzyka na żywo

14 V - Katarzyna Misiak
Band
Utwory Johna Mayera i nie tylko.
„Rockująco”. Debiut w Angel's.
Kasia Miśkowiec - voc
Łukasz Wicher - gt
Arek Rudolthi - dr
Mateusz Jachym - bass

15 V - Sobotnie Duety

Karolina Śleziak (voc)
& Przemysław Strączek (gt)
„Z lekką nutką dekadencji”
21 V - PIK Głyk Trio
- Koncert miesiąca!

Rodzinne muzykowanie w Angel's!

SPROSTOWANIE

W ostatnim numerze Gazety Ustrońskiej pojawił się błąd
w nazwie sponsora 1. Otwartych Mistrzostw Ustronia w Siłowaniu na Rękę organizowanych na ustrońskim rynku 2 maja. Było:
GK Froge, powinno być: GK Forge - Karol Grelowski.
Z poważaniem Zdzisław Brachaczek
Inspektor ds. kultury i oświaty Urzędu Miasta Ustroń

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

Serdeczne podziękowania
za okazane wyrazy współczucia,
złożone wieńce, kwiaty
oraz liczny udział w uroczystości pogrzebowej

śp. Anny Chochołek

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00
sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom. 0502 715 339

rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym
oraz ks. proboszczowi Antoniemu Sapocie
składa
Mąż i Córka z rodziną
13 maja 2010 r.			
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DZIEŃ OTWARTY FUNDACJI

W sobotę, 1 maja, Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja obchodziła 20-lecie
swojej działalności. Dzień tej uroczystości
stał się również Dniem Otwartym Fundacji. Program obejmował m.in. wykład
na temat historii powstania Fundacji,

prezentacje realizowanych programów,
konkursy z nagrodami, wystawę fotografii
i promocję albumu „Fascynujący Izrael”
oraz muzykę na żywo (tzw. jam session),
która była spontaniczną improwizacją
wielu utalentowanych muzyków współ-

pracujących z Fundacją. Ponadto Wydawnictwo Koinonia, z okazji 20-lecia
Fundacji, zaproponowało 20% rabat na
wszystkie dostępne publikacje. Atrakcją
dnia była możliwość zostania twarzą czasopisma „Nasze Inspiracje” wydawanego
przez ChFŻiM. Około 100 osób wzięło
udział w tej nietypowej sesji fotograficznej! Natomiast dzieci z wielką radością uczestniczyły w specjalnie dla nich
przygotowanych zabawach, malowaniu
twarzy, a także bez znużenia korzystały
z dmuchanego zamku, w którym bezpłatnie mogły bawić się przez cały dzień.
W szybkim tempie znikły domowe wypieki, grochówka i kiełbaski przyrządzane
przez znakomitych kucharzy. Wieczorny
koncert, coraz bardziej popularnej grupy
„Pokolenie 24”, przyciągnął wielu jej
sympatyków, mieszkańców naszego miasta oraz odwiedzających Ustroń turystów.
W tym dniu Fundację odwiedziło około
1000 osób! Dziękujemy wszystkim, którzy
świętowali razem z nami 20-lecie działalności Fundacji Życie i Misja. Zapraszamy
do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia na
stronie: www.misja.org.pl.
Organizatorzy

DAĆ
CHORYM
SZANSĘ

Od 7 do 9 maja Ustroń gościł uczestników II Międzynarodowego Kongresu
Rehabilitacji Onkologicznej, w ramach
którego odbył się II Kongres Polskiego
Towarzystwa Limfologicznego oraz II
Sympozjum: Ustrońskie Spotkania Rehabilitacji Onkologicznej.
Uroczystego otwarcia Kongresu dokonał
prezes Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego
Ustroń SA Dariusz Luboń i jako gospodarz
- współorganizator przywitał wszystkich
uczestników. Patronatem honorowym objęła ten kongres m. in. tragicznie zmarła wicemarszałek Senatu RP Krystyna Bochenek,
której pamięć uczczono minutą ciszy.
Po uroczystym powitaniu D. Luboń zaprezentował przybyłym Przedsiębiorstwo
Uzdrowiskowe mówiąc, że jest największym takim organizmem w Polsce, bo
dysponuje 1400 miejscami.
- W kontekście tematyki naszego spotkania
chcę powiedzieć, że najbardziej jesteśmy
dumni z naszego obiektu „Rosomak”,
w którym powołane jest Ustrońskie Centrum Rehabilitacji Onkologicznej i Limfologii. Jak państwo wiecie rehabilitacja onkologiczna jest w Polsce pojęciem
nowym, a my staramy się ją prowadzić
według najlepszych wzorców. Naszym
celem jest utworzenie ośrodka zajmującego się medycyną prewencyjną, w którym
istotną rolę odgrywać będzie prewencja
onkologiczna.
Wśród zaproszonych gości był starosta
cieszyński Czesław Gluza i burmistrz
Ireneusz Szarzec, który mówił o walorach
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Gości wita D. Luboń. Za stołem konferencyjnym K. Wencel.

miasta, przyjmującego uczestników kongresu. Głos zabrała także dr Katarzyna
Wencel, członek Zarządu PU „Ustroń”
i dyrektor NZOZ Uzdrowisko Ustroń:
- Mam nadzieję, że kongres stanie się
miejscem, z którego popłynie przesłanie, że
leczenie pacjenta z chorobą nowotworową
nie kończy się w momencie zakończenia
chemio- czy radioterapii. Choroba nowotworowa staje się epidemią XXI wieku.
Specjaliści szacunkowo wyliczają, że co
czwarta dorosła osoba zachoruje na nowotwór. W związku z tym musimy chorym
dać możliwość pełnej rehabilitacji zarówno
ruchowej, jak i psychicznej i możliwość powrotu do pracy. W zeszłym roku w ośrodku
„Rosomak” prowadzony był pilotażowy
program prewencji przedrentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla kobiet
po leczeniu nowotworów i osiągnęliśmy
bardzo dobre rezultaty. Mamy informacje

Fot. M. Niemiec

z ZUS-u, że 67 procent pań zdecydowało
się wrócić do pracy.
Tematyka Kongresu w Ustroniu obejmowała: rolę rehabilitacji onkologicznej,
metody stosowane w rehabilitacji schorzeń
onkologicznych, diagnostykę i leczenie
obrzęku limfatycznego, postępowanie psychoterapeutyczne w przebiegu choroby
nowotworowej. Kongres dał możliwość
przedyskutowania najnowocześniejszych
metod profilaktyki, diagnostyki i kompleksowej rehabilitacji onkologicznej
z udziałem zaproszonych gości i wybitnych wykładowców zarówno z kraju, jak
i z ośrodków zagranicznych, a następnie wypracowanie wniosków. Naukowcy
i lekarze znaleźli też czas by pospacerować po Ustroniu, spotkać się w karczmie
i ruszyć zielonym kuligiem przez Dolinę
Białej Wisełki u podnóża Baraniej Góry.
Monika Niemiec
13 maja 2010 r.

Zdaniem
Burmistrza

O pomocy osobom niepełnosprawnym
mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Pielęgniarka zabiegowa puszcza kapsułę do laboratorium.

Fot. M. Niemiec

15 METRÓW NA SEKUNDĘ

Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Ustroniu jest pierwszą placówką medyczną w naszym województwie,
a jedną z kilku w Polsce, w której korzysta
się z poczty pneumatycznej. Taka poczta to
system przesyłania różnych przedmiotów
za pomocą rur, wykorzystujący sprężone
powietrze. Nie jest to więc nowinka techniczna, bo takie rozwiązania stosowano
już w XIX wieku. Później jednak stały
się mało interesujące, bo zaczęto wykorzystywać telefony, faksy, a wreszcie
komputery.
Okazuje się jednak, że w pewnych
miejscach konieczne jest przesłanie prawdziwego, a nie wirtualnego przedmiotu
w postaci jego zdjęcia, skanu, opisu. Tak
jest właśnie z próbkami w szpitalach. Żeby
laboratorium zbadało na przykład krew
pacjenta musi otrzymać próbkę. Pobiera ją
pielęgniarka i najczęściej przenosi osobi-

ście w odpowiednie miejsce. W szpitalu na
Zawodziu już nie, a dzięki temu dziennie
oszczędza się pięć godzin pracy personelu.
Teraz próbkę krwi od pacjenta, wkłada się
do specjalnej kapsuły i wrzuca do urządzenia wsysająco-dmuchającego. Stamtąd
próbka zostaje przesłana rurami do laboratorium, które mieści się na innym piętrze.
Tuby pędzą z prędkością 15 metrów na
sekundę, a przed „metą” hamują dzięki
komputerowemu sterowaniu. Ważne jest
też to, że nie ma ryzyka uszkodzenia,
pomyłki, zagubienia, bo przesyłka nie ma
szans na przykład upaść na podłogę i jest
oznaczana cyfrowo. Pielęgniarki, zamiast
biegać po piętrach, są do dyspozycji pacjentów i lekarzy.
Przeprowadzenie modernizacji laboratorium możliwe było dzięki dotacji z budżetu
województwa śląskiego w wysokości
357.000 zł.
Monika Niemiec

28 kwietnia Oddział dla Dzieci Biblioteki Miejskiej odwiedził żółw Franklin – bohater bajki.
Do udziału w swoim przyjęciu urodzinowym zaprosił dzieci z Przedszkola Nr 7. Dzieci
słuchały opowieści, namalowały dla żółwia obrazek, brały udział w zabawach. Franklin nie
przybył z pustymi łapami – dzieci otrzymały drobne upominki, a także zakładki z autografem
gościa. Na zakończenie pozowano do wspólnych zdjęć. Koordynatorem akcji „Czytamy
z Franklinem”, która stanowi część kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, jest
Biblioteka Miejska w Cieszynie.
Fot. M. Niemiec
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W ubiegłym tygodniu po raz czwarty
obchodziliśmy w Ustroniu Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Obchody
organizuje Centrum Pomocy Rodzinie
w Cieszynie wraz z jednostkami zajmującymi się pomocą społeczną w naszym
powiecie. Nie bez przyczyny te obchody
organizowane są w naszym mieście, gdyż
w Ustroniu od początku lat 90. aktywnie
działają środowiska niosące pomoc niepełnosprawnym. Najbardziej znaczącą inicjatywą było powołanie Towarzystwa Opieki
nad Niepełnosprawnymi, które prowadzi
ośrodek rehabilitacji i wsparcia dla niepełnosprawnych w Nierodzimiu. Początkowo
opieką objęto dzieci i młodzież, obecnie
rozszerzono ją na dorosłych.
Miasto kierując się podobnym przesłaniem utworzyło Miejski Dom Spokojnej
Starości, gdzie osoby w podeszłym wieku
mogą liczyć na godziwe zamieszkanie
i opiekę. Oprócz tego w pomoc włączają się
parafie poprzez własne przedsięwzięcia.
Przy realizacji miejskich zadań uwzględnia się potrzeby niepełnosprawnych
w kontekście komunikacyjnym, zwłaszcza
ciągów pieszych w centrum miasta. Dużo
zrobiły ustrońskie sanatoria i szpitale, ale
także hotele i domy wczasowe, tworząc
podjazdy i komunikację wewnętrzną.
Dostosowywane są obiekty użyteczności publicznej. W ratuszu jest winda, co
nie było proste do zrobienia w budynku
zabytkowym. Podobnie w Szkole Podstawowej nr 1 stworzono warunki do nauki
dla dzieci niepełnosprawnych. Korzystają
z tego również mieszkańcy, jak choćby
w przypadku wyborów.
IV Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych obywał się na rynku, a wszyscy
podkreślali brak barier komunikacyjnych,
co dla osób sprawnych nie zawsze jest
widoczne. Rynek dostępny jest w każdym
miejscu dla osób na wózkach. Stąd impreza cieszyła się dużym powodzeniem.
W Ustroniu pomoc niesiona osobom
niepełnosprawnym jest przede wszystkim
związana z działaniem organizacji pozarządowych. Sprawnie funkcjonuje Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi
w części finansowane z budżetu miasta,
a swój ośrodek prowadzi w budynku
będącym własnością miasta. Od lat znane są akcje służące wsparciu działania
TONN poprzez akcje charytatywne, takie
jak coroczny koncert Adama Makowicza, impreza Dzieci-Dzieciom, aukcje
dzieł ustrońskich plastyków, kwesta przed
cmentarzami 1 listopada.
Wszystko to tworzy dobry klimat współżycia z osobami niepełnosprawnymi.
W nowoczesnym społeczeństwie ważne
jest, by te relacje odpowiedzialnie kształtować na wysokim poziomie. Notował: (ws)
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OBWIESZCZENIE
Burmistrz Miasta Ustroń z dnia 12 maja 2010 r.

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544,
z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XIX/171/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz granic i numerów obwodów głosowania z wykazem wyznaczonych siedzib obwodowych komisji wyborczych
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 47, poz. 1461 z późn. zm.) i uchwałą nr XLIII/504/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie
utworzenia trzech obwodów głosowania w szpitalach na terenie miasta Ustroń w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 20 czerwca 2010 r.
Burmistrz Miasta Ustroń podaje do wiadomości publicznej, informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych
komisji wyborczych, w których zostaną przeprowadzone wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r.:
Numer
obwodu głosowania
1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

Granice obwodu
ulice: Baranowa, Beskidek, Chabrów, Furmańska., Grzybowa, Jastrzębia, Jaworowa,
Jodłowa, Orłowa, Palenica, Polańska, Papiernia, Pod Grapą, Równica, Stroma, Sucha,
Ślepa, Świerkowa, Turystyczna, Wczasowa, Wiślańska, Wysznia, Złocieni, Żarnowiec,
3 Maja (od nr 118 po stronie prawej i od nr 77 po stronie lewej),
ulice: Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa, Drozdów, Grabowa,
Głogowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kalinowa, Klonowa, Katowicka II nr 78, Limbowa,
Lipowa, , Słowików, Topolowa, Wiązowa,
ulice: Brody, Cieszyńska (od nr 7 po stronie lewej) Konopnickiej, Ks.Kojzara, Katowicka II od nr 8 do nr 24, osiedle Centrum, osiedle Manhatan, Pasieczna, Piękna, Wantuły,
Widokowa,
ulice: Asnyka, Gałczyńskiego, Grażyny, Hutnicza, Jelenica, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kluczyków, 9 Listopada, 3 Maja (do nr 116 po stronie prawej i do nr 71 po
stronie lewej), Mickiewicza, Miedziana, Myśliwska, Olchowa, Pana Tadeusza, Parkowa,
Partyzantów, Reja, Rynek, Skłodowskiej-Curie, Skowronków, Słoneczna, Spacerowa,
Srebrna, Staffa, Wierzbowa, Tuwima, Zielona, Złota, Grażyńskiego po stronie prawej
(za wyjątkiem nr 12),
ulice: Gen. Bema, Błaszczyka, Cieszyńska (V, VI, VII i od nr 22 po stronie prawej),
osiedle Cieszyńskie, Cholewy, Daszyńskiego, Długa (do nr 33 po stronie lewej i do nr 34
po stronie prawej), Dworcowa, Gen. Dąbrowskiego, Fabryczna, Grażyńskiego po stronie
lewej (za wyjątkiem nr 27, 31), Katowicka (do nr 46), Komunalna, Kościelna, Kuźnicza (do nr 5), Krzywa, Lipowczana, Obrzeżna, Ogrodowa, Polna, Plac Ks. Kotschego,
Spółdzielcza, Stalmacha, Stawowa, Sportowa, Strażacka, Gen. Sikorskiego, Tartaczna,
Traugutta, Wybickiego, Wiosenna,
ulice: Agrestowa, Beskidzka, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Choinkowa, Dominikańska,
Długa (od nr 37 po stronie lewej i od nr 40 po stronie prawej), Folwarczna, Jabłoniowa,
Jasna, Jaśminowa, Katowicka (od nr 100 do nr 178 po stronie prawej i od nr 101 do nr
201 po stronie lewej), Kwiatowa, Laskowa, Malinowa, Miła, Nad Bładnicą, Osiedlowa,
Owocowa, Orzechowa, Porzeczkowa, Różana, Sosnowa, Siewna, Sztwiertni, Skoczowska (do nr 99 po stronie lewej i do nr 100F po stronie prawej), Stellera, Wodna, Wspólna,
Wiśniowa, Urocza,
ulice: Bernadka, Działkowa, Górecka, Górna, Kamieniec od nr 9, Kręta, Krzywaniec, Leśna
od nr 10, Lipowski Groń, Lipowska (od nr 22 po stronie prawej i od nr 23 po stronie lewej),
Mokra, Nowociny, Przetnica, Podgórska, Spokojna, Szkolna, Wesoła, Wałowa,
ulice: Boczna, Bładnicka, Cicha, Chałupnicza, Czarny Las, Dobra, Gospodarska, Graniczna. Harbutowicka, Katowicka (od nr 200 po stronie prawej i od nr 203 po stronie
lewej), Kreta, Krótka, Lipowska (do nr 16 po stronie prawej i do nr 21 po stronie lewej),
Łączna, Potokowa, Skoczowska (od nr 107 po stronie lewej i od nr 110 po stronie prawej),
Szeroka, Wąska, Wiejska, Wiklinowa, Zabytkowa, Zagajnik, Żwirowa,
ulice: Armii Krajowej, Belwederska, Gościradowiec, Grażyńskiego nr 12, 27, 31, Kamieniec od 1 do nr 8, Kuźnicza od nr 6, Lecznicza, Liściasta., Leśna od nr 1 do nr 7,
Nadrzeczna, Okólna, Radosna, Sanatoryjna, Skalica, Solidarności, Szpitalna, Wojska
Polskiego, Uzdrowiskowa, Uboczna, Zdrojowa, Źródlana,
Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A. – budynek Sanatorium i Szpitala Uzdrowiskowego „RÓWNICA”, 43-450 Ustroń, ul. Sanatoryjna 5,

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
Szkoła Podstawowa Nr 3
43-450 Ustroń
ul. Polańska 25
Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Ustroń
43-450 Ustroń
ul. 3 Maja 108
Przedszkole Nr 7
43-450 Ustroń
ul. Gałczyńskiego 16
Szkoła Podstawowa Nr 1
43-450 Ustroń
ul. Partyzantów 2
Lokal dostosowany do
potrzeb wyborców
niepełnosprawnych.
Szkoła Podstawowa Nr 2
43-450 Ustroń
ul. Daszyńskiego 31

Przedszkole Nr 4
43-450 Ustroń
ul. Wiśniowa 13
Dom Strażaka OSP
43-450 Ustroń
ul. Lipowska 116
Szkoła Podstawowa Nr 6
43-450 Ustroń
ul. Kreta 6
Gimnazjum Nr 2
43-450 Ustroń
ul. Daszyńskiego 31

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” budynek
Sanatorium i Szpitala Uzdrowiskowego „RÓWNICA”,
Ustroń, ul. Sanatoryjna 5
Śląski Szpital Reumatologiczno–Rehabilitacyjny im.gen.Jerzego Ziętka
Śląski Szpital Reumato43-450 Ustroń, ul. Szpitalna 11,
logiczno-Rehabilitacyjny
Ustroń ul. Szpitalna 11
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Śląskie Centrum Rehabilitacji,
43-450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6.

12

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Śląskie
Centrum Rehabilitacji, Ustroń,
ul. Zdrojowa 6. Lokal wyborczy otwarty tylko w I turze
głosowania tj. 20.06.2010 r.

Lokale wyborcze otwarte będą 20 czerwca 2010 r., w wypadku ponownego głosowania 4 lipca 2010 r. między godziną 6.00
a 20.00.
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SZPIK RATUJE

W słoneczny poniedziałek, 26 kwietnia w ciągu 6 godzin
zebrano na Rynku 21,6 litrów krwi. Oddało ją 48 dawców
z 60 zarejestrowanych. Niestety 12 chętnych zostało odrzuconych
z powodu niskiej hemoglobiny lub wysokiego ciśnienia.
Jeśli chodzi o grupy krwi to pracownicy Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bielsku-Białej pobrali:
Z grupy: 0 „+” – 8 jednostek, 0 „-” - 5 jednostek, A „+” - 17
jednostek, A „-” - 5 jednostek, B „+” - 7 jednostek, B „-” - 1
jednostkę, AB „+” - 3 jednostki, AB „-” – 2 jednostki.
Kwietniowa akcja połączona była z możliwością wpisania się
do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku
i Krwi Pępowinowej. Z tej możliwości skorzystało 20 ustroniaków,
w tym ci, którzy z różnych względów nie mogli oddać krwi.
Warto wiedzieć, że przeszczep szpiku może uratować życie
chorym na białaczkę. Szpik można przeszczepić pod warunkiem
identyczności antygenów transplantacyjnych – HLA dawcy
i biorcy. Dawcą szpiku może być zdrowa pełnoletnia osoba,
która nie przekroczyła 50 roku życia spokrewniona genetycznie (rodzice, rodzeństwo) lub obca niespokrewniona z biorcą.
Zgodnie z prawami dziedziczenia tylko co czwarty chory może
otrzymać szpik od dawcy spokrewnionego. Pozostali chorzy
muszą oczekiwać na znalezienie niespokrewnionego dawcy
o identycznych antygenach HLA w Bankach Dawców Szpiku.
Im więcej potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku

Przedstawiamy kolejną fotografię, która znajdzie się w obecnie
opracowywanym, kolejnym tomie „Pamiętnika Ustrońskiego”,
wydawanym przez Towarzystwo Miłośników Ustronia. Książka
traktować będzie między innymi o dziejach i życiu mieszkańców
Ustronia Dolnego w pierwszej połowie XX wieku.
Na prezentowanym zdjęciu z około 1934 r., pochodzącym

13 maja 2010 r.			

jest zarejestrowanych w Bankach Dawców, tym większe są
szanse znalezienia identycznego dawcy niespokrewnionego. Na
znalezienie odpowiedniego dawcy niespokrewnionego wpływa
częstość występowania podobnych antygenów HLA w określonej
populacji. Dlatego najłatwiej jest znaleźć dawcę w tym samym
obszarze etnicznym – dla Polaka w Polsce. Organizatorem akcji
jest Urząd Miasta w Ustroniu oraz Centrum Krwiodawstwa
w Katowicach.
Magdalena Piechowiak

Chwilami przed autobusem był tłok.

Fot. M. Niemiec

z archiwum rodzinnego Olgi Kuryło z domu Wallner, uwieczniono właścicieli oraz personel „Brettnerówki”, stojących przed
wejściem do tej okazałej kamienicy. W drugiej połowie lat 30.
XX wieku funkcjonowała tutaj restauracja z dużą salą taneczną
i sceną, sklep towarów mieszanych oraz pensjonat.
Niestety, na fotografii rozpoznano tylko właścicieli „Brettnerówki” – Maksymiliana Brettnera (w drugim rzędzie trzeci od
lewej), jego małżonkę Eugenię Brettner z domu Strauss (w drugim
rzędzie druga od lewej) oraz ich wspólniczkę Herminę Strauss (w
trzecim rzędzie pierwsza od lewej), siostrę Eugenii. Pozostałych
osób dotychczas nie udało się zidentyfikować. Zwracamy się
zatem do Czytelników z prośbą o ich rozpoznanie. Informacje
prosimy kierować pod nr tel. (33) 858-74-47 lub na adres e-mailowy: tmubkubien@op.pl.
Bożena Kubień
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Fryderyk Firla prezentuje swój warsztat lutnika.

Fot. M. Niemiec

UNIKATOWY ZAWÓD

Jak bogatą trzeba mieć duszę, jaką wrażliwość na dźwięk
i piękno, ile mieć w sobie ciszy i pokory, aby móc wykonywać ten
jakże trudny i niezwykły zawód.
28 kwietnia w Muzeum Marii Skalickiej spotkaliśmy się
z Fryderykiem Firlą – młodym cieszyńskim lutnikiem, jednym
z sześciu w Polsce. Warto opowiedzieć jego historię, jest ona
bowiem przykładem na to jak rodzą się pasje, przyjaźnie i przygody na całe życie.
Od wielu lat Fryderyk buduje ręcznie w swojej pracowni
lutnie, gitary renesansowe, barokowe i klasyczne. Wykorzystuje
stare wzory, ale sięga też po wszelkie nowości w tej dziedzinie. Tworzywem do budowania instrumentów są najróżniejsze
gatunki drzew i te rodzime, i egzotyczne, często bardzo drogie
jak heban, czy palisander. Trzeba poznać dokładnie właściwości
drzew, farb, lakierów. Potrzeba benedyktyńskiej cierpliwości,
aby wyciąć w wierzchniej płycie finezyjne ażurowe otwory
rezonansowe, tak charakterystyczne dla gitar renesansowych,
albo z pomocą milimetrowych kosteczek ułożyć wzór zdobiący
otwór rezonansowy w gitarach klasycznych. Trzeba znać skomplikowany system belkowania wewnątrz instrumentu, co jest
nie lada sztuką. Fryderyk sporo eksperymentuje – znajdujemy
w jego pracowni m.in. klasyczną gitarę posiadającą dwa otwory
rezonansowe – jeden w lewym górnym rogu pudła, a drugi w boku
gitary. Widzimy specjalnej konstrukcji strunniki, które muszą
wytrzymać wiele kilogramów naciągu strun, stąd są szersze dla
strun basowych i węższe dla wiolinowych. Długo i precyzyjnie
dopieszczane instrumenty wędrują potem w różne strony kraju
i świata, a używane są przez artystów wykonujących muzykę
dawną, klasyczną i współczesną.
To swego rodzaju „powołanie” nie bierze się znikąd. Fryderyk
wychowany był w rodzinie artystycznej. Matka Lucyna Deckert
Firla - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
(malarstwo, grafika). Ojciec Bogdan Firla - klasyczny gitarzysta
po Akademii Muzycznej w Katowicach. Znany jest w Polsce
i poza jej granicami zwłaszcza ze swej działalności pedagogicznej. Był wielokrotnie nagradzany prestiżowymi nagrodami
i odznaczeniami ministrów kultury i sztuki oraz Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę.
W domu zawsze była muzyka i kontakt ze sztuką. Były koncerty
klasycznej muzyki gitarowej grane przez ojca, słuchane z płyt,
a także wykonywane w Cieszynie przez najlepszych mistrzów
krajowych i zagranicznych.
Okołu 250 takich koncertów organizowało Cieszyńskie Towarzystwo Gitarowe, którego celem było ukazywanie gitary
jako instrumentu szlachetnego, koncertowego, mającego swoje
korzenie w etnicznej muzyce hiszpańskiej, a następnie „grającego” także na salonach XVIII w., zwanego też „Złotym wiekiem
gitary”. Nicola Paganini mówił o gitarze, iż jest „miniaturową
orkiestrą” i nierzadko sam komponował na ten instrument. Znani
byli wówczas tacy mistrzowie jak Fernando Sor, Mauro Giuliani,
Antonio Diabelli, Fernando Carulli i szereg innych. Jak bogatą
muzykę można wydobyć z tego instrumentu, pokazał w krótkim
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koncercie Aleksander Knapik - student Akademii Muzycznej we
Wrocławiu, laureat Międzynarodowego Konkursu w Sanoku.
W pierwszej części koncertu była to muzyka klasyka gitary
Fernando Sora (Grand Sonata C-Dur op.22 cz: I Allegro moderato III Menuet IV Rondo), zaś w części drugiej usłyszeliśmy
oryginalną muzykę współczesnego awangardowego kompozytora
kubańskiego Leo Brouvera (El Decameron Negro cz: I i III). Autor
posługuje się tu nowym językiem muzycznym, spoza systemu
dur-moll poszukując nowych, niezwykle interesujących obszarów
harmonicznych. Jest to muzyka ilustracyjna, bardzo sugestywna
i naprawdę piękna!
Warto wspomnieć, iż Cieszyńskie Towarzystwo Gitarowe było
w latach osiemdziesiątych organizatorem festiwali pn. „Tydzień
muzyki gitarowej”. Był to festiwal rangi ogólnopolskiej, przeznaczony dla studentów wyższych szkół muzycznych. Formuła
festiwalu była następująca: dopołudnia warsztaty muzyczne dla
młodych z udziałem pedagogów, a wieczorem (niejednokrotnie
do późnej nocy) - koncerty mistrzów. Nagrodą dla laureata był
solowy koncert przed festiwalową publicznością. Pierwsze festiwale organizowano w Szkole Muzycznej, następne w piwnicy
Muzeum Śląska Cieszyńskiego, potem w Rotundzie Romańskiej,
zaś ostatnie miały miejsce na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, gdzie możliwe było organizowanie dodatkowych imprez
towarzyszących, jak wystawy plastyczne o tematyce muzycznej,
seminaria m.in. na temat sztuki renesansu i inne. Na gitarowe
festiwale zjeżdżało do Cieszynie blisko 400 osób.
Na uwagę zasługuje też działalność wydawnicza Cieszyńskiego
Towarzystwa Gitarowego. Na jeden z festiwali przyjechał młody
fenomenalny gitarzysta ze Słowacji Janek Labant. Oczarował
publiczność swoją grą, a grał przez siedem kolejnych wieczorów,
każdorazowo prezentując inny repertuar. Absolutnie oryginalnie
zabrzmiała wówczas awangardowa programowa muzyka Stepana
Raka; kompozytora czeskiego dotąd w Polsce nieznanego. Posypały się prośby o nuty, ale nut nie było. Były tylko w rękopisie
autora i w pamięci Janka. Natychmiast więc narodził się pomysł,
aby utwory te wydać drukiem. I tak się stało – kompozytor wyraził zgodę, Janek dostarczył rękopis, pozostało tylko wykonać
to technicznie. Niezawodny okazał się Jurek Branny, który cały
ten skomplikowany materiał muzyczny przepisał ręcznie. Zrobił
to tak pięknie, że właśnie z jego ręcznej kopii album Stepana
Raka wydrukowano. Po wielu latach, w dobie komputerowych
możliwości, Bogdan Firla zakupił program do pisania tekstów
muzycznych. Jako wytrawny muzyk podjął się nie lada wyzwania.
Przetransponował utwory lutniowe John’a Dowland’a na gitarę,
a następnie wydał je w pięciu kolejnych zeszytach we własnej
oficynie Firla Musart. Jest to jedno z pierwszych i najlepszych
tego typu opracowań w Europie. W takiej właśnie atmosferze
dorastał młody Fryderyk Firla.
Irena Maliborska

Aleksander Knapek grał muzykę klasyczną „Złotego wieku gitary”
(XVIII w.) oraz współczesną awangardową kompozycję Leo Brouvera. 				
Fot. M. Niemiec
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24 kwietnia znakomicie zaprezentowała się na wojewódzkich eliminacjach
XV Amatorskich Mistrzostwach Polski
w Kolarstwie Górskim „Family Cup” 2010
nowo powstała sekcja kolarstwa górskiego
przy UKS Beskidy.
Wyścig odbył się w Bytomiu na obiekcie Dolomity Sportowa Dolina. Na start
stawiliśmy się w siedmioosobowym składzie a zebraliśmy aż 8 pucharów. Najlepiej spisali się nasi młodsi zawodnicy:
Miłosz Adamiec, Mieszko Kuczański
i Martyna Bytomska zajęli najwyższe
miejsca na podium w swoich kategoriach
wiekowych. Najmłodszy, dziesięcioletni
Nikodem Adamiec zajął 2 miejsce. Dorośli
też mieli czym się pochwalić: Agnieszka
Adamiec - 1 miejsce, Rafał Michalik - 3
miejsce, Arkadiusz Adamiec - 6 miejsce.
Urozmaiceniem wyścigów indywidualnych były klasyfikacje rodzinne. Rodzina
Adamców, która podzieliła się na dwa
zespoły w całości stanęła na podium zajmując 1 i 3 miejsce.
Wszyscy nasi klubowicze, jako reprezentanci województwa śląskiego zakwalifikowali się do Finału Mistrzostw Polski
„Family Cup” w Kielcach.
Trzy razy w tygodniu prowadzimy treningi. Zapraszamy szczególnie dzieci oraz
ich rodziców.
Agnieszka Adamiec

BEZKONKURENCYJNY TOMAS

ski – 190 cm, 2. Konrad Nycz – 100 cm
(obaj Olimp Mazańcowice).
Dzieci i młodzicy: dziewczęta: 1. Paulina Lederer – 290 cm, 2. Natalia Krysta
– 280 cm, 3. Sonia Krajniakova (Słowacja)
– 280 cm; chłopcy: 1. Jiri Grygiera (Słowacja) 290 cm, 2. Michał Stronk – 260
cm, 3. Kamil Kupka – 240 cm (obaj Olimp
Mazańcowice).
Juniorki młodsze: 1. Patrycja Nycz
(Olimp Mazańcowice) – 340 cm, 2. Aneta Molek – (MKS Ustroń) – 300 cm,
3. Klaudia Stankova (Słowacja) – 300 cm,
juniorzy młodsi: 1. Ondrej Honka (Sokol
Opawa) – 420 cm, 2. Michał Kłoda (MKS
Ustroń) – 420 cm, 3. Arkadiusz Świerkot
(Olimp Mazańcowice) – 380 cm.
Wojsław Suchta

2 maja rano organizatorzy XXIV Mistrzostw Ustronia w skoku o tyczce z niepokojem patrzyli w niebo. Padał deszcz.
Jednak tuż po rozpoczęciu zaczęło się
przejaśniać i pogoda szczęśliwie do końca
zawodów dopisywała. Licznie zgromadziła
się publiczność, a na widowni można było
dostrzec starostę cieszyńskiego Czesława
Gluzę, przewodniczącego Rady Miasta
Stanisława Malinę, wiceprzewodnicząca
Marzenę Szczotkę, radnych z Lipowca:
Olgę Kisiałę i Tadeusza Krystę. Dopisali
też uczestnicy, bo tylu jeszcze nie startowało w majowych zawodach w skoku
o tyczce w Ustroniu. Na starcie stanęło 50
zawodników i zawodniczek. Już wcześniej
zdecydowano, że najmłodsi będą rywalizować w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lipowcu, natomiast pozostali
na skoczni na szkolnym boisku.
- To nieprawdopodobna liczba startujących, jeśli chodzi o konkurs skoku
o tyczce - mówi organizator a zarazem
trener tyczki w MKS Ustroń Marek Konowoł. - Poziom dziewcząt ogólnie wyższy
niż wśród chłopców. Dobre wyniki jak na
pierwsze zawody pod gołym niebem. Pogoda dopisała i jestem bardzo zadowolony.
Sponsorzy też dopisali, pomógł Urząd
Miasta, Starostwo Powiatowe. Moim
zdaniem udane zawody.
Najwięcej emocji dostarczył konkurs
open kobiet. Zwyciężyła Natalia Krupińska z Mazańcowic, pokonując Martynę
Cyganek mniejszą liczbą strąceń. Wśród
mężczyzn bezkonkurencyjny z rekordem
życiowym 515 cm był Tomas Krajniak ze
Słowacji. Nieco poniżej możliwości skakał
Michał Kłoda z MKS Ustroń, choć podium
stracił ilością strąceń.
13 maja 2010 r.			

- Tomek bardzo chciał, wziął twardą tyczkę i nie wszystko udało mu się poskładać
- mówi M. Konowoł.
Wyniki: Kobiety: 1. Natalia Krupińska
– Olimp Mazańcowice (370), 2. Martyna
Cyganek – MKS Ustroń (370), 3. Patrycja
Moskała – MKS Ustroń (360), mężczyźni:
1. Tomas Krajniak – Słowacja (480), 2.
Tomas Veverka (420), 3. Martin Kuca
– (420), obaj Sokol Opawa.
W grupach wiekowych:
dziewczynki: 1. Monika Kozieł – 200
cm, 2. Magdalena Gonska – 200 cm,
3. Dominika Szlek – 150 cm (wszystkie
MKS Ustroń); chłopcy: 1. Jakub Gawłow-

Najwyżej skakał T. Krajniak.

		

Fot. W. Suchta
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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

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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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

ZAPROSZENIE
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców
Osiedla Ustroń Centrum, ulic: A. Brody, Pięknej, Kluczyków, Widokowej i J. Wantuły oraz osiedli: Manhatan,
Konopnickiej, Konopnickiej – bis, Centrum „A” i „B”,
serdecznie zapraszam i zachęcam do składania podpisów
na wniosku do Burmistrza Miasta Ustroń o powołanie
Zarządu Osiedla. Na wniosku należy wpisać: imię
i nazwisko, stały adres zamieszkania i nr dowodu osobistego. Lista znajduje się w sekretariacie S.M. „Zacisze”
ul. J. Wantuły 47 oraz w biurze administracji Osiedla
Manhatan (pawilon handlowy).
Z poważaniem
Józef Gogółka
Radny Miasta Ustroń

13 maja 2010 r.

Rada Nadzorcza Domu Wczasowego „JAWOR” Sp. z o. o.

z siedzibą w Jaszowcu-Ustroniu, ul .Wczasowa 51,43 - 450 Ustroń-Jaszowiec
zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w BielskuBiałej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000109764, o kapitale
zakładowym 3.758.500 zł, wpłaconym w całości, NIP 548-22-88-834

OGŁASZA KONKURS NA PREZESA ZARZĄDU
D.W. „JAWOR” Sp. z o.o.

KANDYDACI POWINNI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE KRYTERIA:
1) wykształcenie wyższe, preferowane o profilu 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 kwalifikacje 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
kwalifikacje 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 19 maja 2010 r. do godziny 15. 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 kwalifikacyjne 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.

Urząd Miasta Ustroń przypomina

o wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obowiązku uiszczania
drugiej raty za sprzedaż napojów alkoholowych. Termin
płatności drugiej raty upływa 30 maja 2010 r. Płatności
należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń (parter)
lub przelewem na konto bankowe: ING BANK ŚLĄSKI
O/Bielsko-Biała 60 10501070 1000 0001 0102 5211
POZIOMO: 1) imię bibliofila Gajdzicy, 4) zmienia
się co sezon, 6) szkic, 8) morski ptak, 9) znak zodiaku,
10) nad „i”, 11) boiskowe kiwki, 12) talerz na balkonie,
13) kurtka polarnika, 14) wyciąg w stoczni, 15) krawcowe,
16) czczenie kogoś, 17) dawna skarpeta, 18) Izabela zdrobniale,
19) karetka, 20) pieśń operowa.
PIONOWO: 1) bohater komedii Fredry, 2) czapka wojskowa, 3) zapał, chęć, 4) kuzynka gitary, 5) pastylka na ból
gardła, 6) program kinowy, 7) w kieszeni zakatarzonego,
11) lampki nagrobne, 13) słynny Winnetou, 14) zajęczy
sus.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 25 maja.

Jako sie mocie ludeczkowie

Maj w całej krasie, tóż przeca nielza narzykać. Choć trzeja
prziznać, że tego deszcza je już kapke za moc. Hańdowni gazdowie sie radowali, jak na wiosne popadało, dyć zostało jeszcze
powiedzyni „Zimny a mokry maj – to dlo rolników raj”. Nale jak
byłach łoto aż pod Małóm Czantoryjóm, dyć w cyntrum zogóna
nie uświadczysz, to dziwałach sie, że przeca w ziymniaczanych
rzóndkach woda ganc stoji, a tu kóńca deszcza jeszcze przeca nie
widać. Nale jak chocioż kapke słóneczko wyńdzie, to człowieka
zaroz cióngnie na łono notury.
Dyć łoto poszpacyrowały my z kamratkóm, jako sie hań downi
szło do Jónka na Kympie. Śladu po tym downym przibytku ni ma
już ganc żodnego, ale je tam w łokolicy przecudnie. Akurat moiczki zakwitły, tóż cało miedza żółciutko. Nó nie wiym, co może
być piekniejszego jak moiczki w maju. Jedyn taki mały kwiotuszek je niepozorny, ale cało miedza, to zdo mi sie szumniejszo
niż perski tepichy. I tak bych sie tym widokym delektowała bez
łopamiyntanio, nale kamratka fórt mie z tych uniesiyń skludzała
na ziymie, bo rozmyślała co kupić wnukowi na komunie. Mie sie
zdo, że już z półdrugo roku szporuje pinióndze, dyć fórt ło tym
słyszym. A je to doista problym, bo człowiek by chcioł dobrze,
nale czy młodym wygodzi? Nejprzód myślała, że kupi rower,
nale tyn synek to je tako wymasta, że dycki cosik naszkłódzi.
Łoto jechoł z grapy i wywalił sie do przikopy, tóż tak zrympolił
tyn stary bicykiel, że trzeja go niechać na gromadniczce, nó
i łojcowie zaroziutko kupili mu nowy, bo nie wiedzieli, że starka na to szporuje grosz do grosza. Tóż poradziłach tej moji
kamratce aż wpłaci pinióndze do jaki pewnej szporkasy. A je
w Ustróniu tych rozmaitych banków isto już ze szejś, abo wiyncyj, ale co tu je pewnego na tym świecie? Nieroz tak se myślym,
że narzykómy na byłe co, a to na deszczowóm pogode, to zaś
na nieherski zdrowi, a jak też do nas przijdzie taki kryzys jako
baji w tej Grecji? Jako se śnim poradzymy? To dziepro byłoby
wyzwani dlo naszego rzóndu, kiery umiy organizować wszelijaki
patriotyczne uroczystości, ale zdo mi sie, że z ekonómióm nieroz
je na bakier.
Jewka

Urząd Miasta Ustroń informuje,
że w dniu 23 kwietnia 2010 r. na tablicy ogłoszeń został
wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu na okres do trzech lat
niezabudowanych i zabudowanych obiektami niezwiązanymi z gruntem a stanowiących własność osób prawnych,
fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości
prawnej.

KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 17

WEEKEND MAJOWY
Nagrodę 30 zł oraz książkę „Powrót kobiety do
harmonii ze stwórcą” ustrońskiego Wydawnictwa Koinonia otrzymuje: Lidia Mazoń z Ustronia,
ul. Kuźnicza 5. Zapraszamy do redakcji.
13 maja 2010 r.			
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Dzięcioły na ogół cieszą się naszą sympatią. Spora w tym zasługa rozpowszechnionej opinii, że ptaki te są lekarzami drzew
i pomagają drzewom pozbyć się toczących je „robaków”, przeróżnych drewnojadów. Taką opinię dobrze ilustrują choćby rysunki
w dziecięcych książeczkach, na których jakże sympatycznie i miło
wypada dzięcioł, przedstawiany – niczym lekarz – ze stetoskopem
na szyi. Najpierw pilnie osłuchuje drzewa, aby po postawieniu
diagnozy, operując niczym chirurg skalpelem, z chirurgiczną
precyzją swoim mocnym dziobem wydłubać z drzew pożerające
je owady i ich larwy.
Tyleż dziecięce bajeczki, ale opinie o dzięciołach, jeśli tylko
pilniej się w nie wsłuchać, są zdecydowanie bardziej zróżnicowane
i nie zawsze dla dzięciołów miłe. Raczej nic miłego nie mówią
o dzięciołach właściciele budynków ocieplonych np. warstwą styropianu. Ptaki te bowiem już dawno odkryły, że w takim materiale
wspaniale i szybko wykuwa się dziury i dziuple, co raczej nie budzi
entuzjazmu właścicieli. Pewien mój znajomy, znawca i zamiłowany obserwator ptasiego życia,
niezbyt pochlebnie zaczął się
ostatnio wyrażać o dzięciołach, a zwłaszcza o jednym
konkretnym dzięciole. Ptak
ten uparł się, żeby swoje istnienie i panowanie nad terytorium ogłaszać waląc donośnie
DZIĘCIOŁ
dziobem w metalowe okucie
dachu bloku. Nie byłoby w tym
w sumie nic nadzwyczajnego,
gdyby nie fakt, że to wspaniale rezonujące miejsce jest
zlokalizowane tuż nad oknem
sypialni mojego znajomego,
a w dodatku dzięcioł swoje
„koncerty” rozpoczyna bladym świtem. Cóż, po kilku
takich wczesnych pobudkach,
lokatorzy mieszkania raczej
nie pałają zbyt pozytywnymi
uczuciami do pomysłowego
dzięcioła! To tylko najprostsze
przykłady, jak różne spotkania
z dzięciołami mogą kształtować zróżnicowane opinie
o tych ptakach.
Przyznaję, że sam również
niezbyt miło wspominam pewnego dzięcioła, którego spotkałem wiele lat temu. Spotkałem
– to może za dużo powiedziane. Otóż włóczyłem się pewnego razu samotnie po lesie,
bodaj czy nie w rejonie Soszowa, kiedy nagle – mam wrażenie,
że tuż za mną – rozległ się przeraźliwy głos. Brzmiał niczym jakiś
upiorny kwik lub chichot, sam nie wiem co, ale wrażenie było – że
tak powiem – mało budujące. Dojrzałem tylko potem jakiś szybko
przemykający w koronach drzew niewyraźnych cień, usłyszałem
jeszcze kilka podobnych okrzyków i w zasadzie stwierdziłem, że
tym lesie to chyba mi się już niezbyt podoba i mogę wracać do
domu. Dopiero później, wertując mądre księgi i przesłuchując nagrania ptasich głosów domyśliłem się, że nastraszył mnie dzięcioł
właśnie, a konkretnie dzięcioł czarny.
Łatwo rozpoznać tego dzięcioła, gdyż zgodnie ze swą nazwą jest
czarno ubarwiony, z połyskującymi piórami na grzbiecie, a nieco
matowymi na spodniej stronie ciała. Samce noszą na głowie wyraźną czerwoną czapeczkę, a samice mają jedynie nieco większą
czerwoną plamę na potylicy. Dzięcioł czarny jest największym
spośród dzięciołów występujących w Europie, dorasta do 50 cm
długości ciała, rozpiętość jego skrzydeł sięga ponad 70 cm, a waga
dochodzi do 320-350 gramów. Gatunek ten występuje w strefie
klimatu umiarkowanego na rozległych obszarach kontynentu
euroazjatyckiego, przy czym w Europie nie spotyka się go np. na
Wyspach Brytyjskich, na Półwyspie Apenińskim oraz na Półwyspie Skandynawskim. W naszym kraju dzięcioł czarny należy do
ptaków rozpowszechnionych, ale raczej nielicznych. Najczęściej
można spotkać go w lasach mieszanych oraz liściastych, rzadziej
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w suchych borach, a ostatnimi czasy coraz liczniej pojawia się
także w starych parkach czy na zadrzewionych cmentarzach.
Generalnie dzięcioł czarny szuka miejsca z większymi drzewami. Ptaki te zakładają gniazda w wykutych przez siebie dziuplach,
które muszą być słusznych – to znaczy proporcjonalnych do
wielkości ptaków – rozmiarów, a tym samym i drzewo musi być
odpowiednio duże. Z reguły dziuple powstają na wysokości powyżej 8 m, ale czasem dzięcioły czarne korzystają ze zawieszanych
specjalnie dla nich, odpowiedniej wielkości skrzynek lęgowych.
Co bardzo charakterystyczne – dzięcioł czarny kuje swe obszerne
dziuple nie w drzewach próchniejących, ale przede wszystkim w
drzewach zdrowych, preferując zwłaszcza sosny. Rodzinną dziuplę
wykuwają zgodnie samiec i samica, gdyż jest to cześć ich rytuału
godowego. Często bywa tak, że para rozpoczyna budowę kilku
dziupli, ale tylko jedna zostanie wykończona i będzie tą właściwą
do złożenia jaj (wykucie odpowiedniej dziupli zajmuje dzięciołom około 2 tygodni). Dzięcioły czarne odbywają tylko jeden lęg
w ciągu roku, wychowując
zazwyczaj 4-5 młodych.
Zarówno wysiadywaniem
jaj, jak i karmieniem piskląt
zajmują się wspólnie oboje
rodzice.
Dzięcioły czarne raczej
trudno na pierwszy rzut oka
CZARNY
nazwać lekarzami drzew, bowiem w poszukiwaniu pokarmu – głównie larw owadów
– potrafią nie tylko wykuwać duże dziuple o owalnych
otworach, ale wręcz obedrzeć
drzewo silnymi pazurami
z kory, czy wręcz „roznieść”
na strzępy co bardziej spróchniałe lub miękkie pnie bądź
konary. W menu tych dzięciołów ważką rolę odgrywają
również mrówki, toteż często
dzięcioły czarne wręcz przekopują ziemię i niszczą kopce
mrowisk. Takie zachowania
„przy stole” raczej nie przysparzały czarnemu dzięciołowi zbytniej sympatii wśród
leśników, którzy jeszcze
w XIX wieku uważali tego
ptaka za szkodnika lasów
i wręcz go tępili. Dziś wiemy,
że rola dzięciołów czarnych
w lesie jest bardzo ważna –
podczas żerowania nie musi
koniecznie niszczyć drzew czy wykuwać dziupli, gdyż długi
i mocny język tych ptaków pozwala na wydobywanie larw owadów
z mniejszych dziur w pniach, bez ich rozkuwania. Dzięcioł czarny
zasłużył sobie natomiast na miano leśnego architekta, gdyż w porzuconych dziuplach tych ptaków pomieszkuje – zakłada gniazda
lub legowiska, szuka dziennych lub nocnych schronień – szereg
mieszkańców lasu, od owadów (szerszenie, osy), poprzez najmniejsze sowy (sóweczki, włochatki) i inne gatunki ptaków, a na
ssakach (nietoperze, kuny, wiewiórki, koszatki) skończywszy.
Ptaki tego gatunku dzięcioła bardzo głośno się zachowują, a ich
głos słychać nawet z odległości 2 kilometrów. Najbardziej donośne
i chyba w pewnych okolicznościach – jak sam tego doświadczyłem
– przerażające jest coś w rodzaju przejmującego chichotu, szybkiego kliju-kliju-kliju czy krrri-krrri-krrri, wydawanego podczas lotu.
Dzięcioły inaczej odzywają się „na siedząco”, po wylądowaniu,
wydając z siebie skrzeczące i przeciągłe kliaoo-kliaoo lub kiaaakiaaa. No i oczywiście ogłaszają swą obecność werblami, czyli
bębniąc w suchy konar. Taki koncert trwa ledwie kilka sekund,
podczas których ptaki uderzają dziobem w drzewo z częstotliwością kilkunastu, blisko dwudziestu uderzeń na sekundę.
Dzięcioł czarny na zdjęciu został sfotografowany na starym
cmentarzu żydowskim w Cieszynie. Jego nieco upiorny śmiechśpiew dziwnie pasował do otoczenia.
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
13 maja 2010 r.

Trener Rudnika Dariusz Byrczek: - Nierodzim był dziś drużyną bardziej zdeterminowaną do zwycięstwa. Ja nie miałem
czterech zawodników. Mieliśmy jednak
sytuacje bramkowe, ale gdy się nie wykorzystuje, to trzeba przegrać. Moim
zdaniem jak na A-klasę dobry poziom.
Generalnie jednak trzeba stwierdzić, że
ostatnio poziom rozgrywek obniżył się
o dwie klasy.
Trener Nierodzimia Andrzej Gredka:
- Byliśmy dziś lepsi od przeciwnika, szkoda niewykorzystanych sytuacji. Siła nie
powinna być decydującym czynnikiem,
tylko technika i umiejętności. Wynik pozytywny i wygrana na własnym boisku,
bo w końcu ile można być gościnnym
i oddawać punkty. Dziś zasłużyliśmy na
trzy punkty.
Wojsław Suchta

Tak pada pierwsza bramka w meczu z Rudnikiem.

		

Fot. W. Suchta

KONIEC Z GOŚCINNOŚCIĄ
Nierodzim - Victoria Hażlach 1:1 (1:0)
Nierodzim - Rudnik 2:0 (0:0)

- Hażlach był zdecydowanie lepszy. Moim
zdaniem drużyna lepsza od Strumienia.
Mają dobrą organizację gry – powiedział
już po meczu z Victorią trener Nierodzimia Andrzej Gredka. Oczywiście trener
Victorii ubolewał nad straconymi punktami
i brakiem skuteczności swoich podopiecznych.
Mecz z Victorią o mistrzostwo klasy
A Nierodzim rozegrał w środę 5 maja
na własnym boisku. Dość szczęśliwie
Nierodzim zdobywa bramkę. Po minięciu
dwóch obrońców pewnie strzela Tomasz
Sztwiertnia. Z czasem coraz większą przewagę zdobywa Hażlach, ale nie potrafi jej
wykorzystać.
- To nasza słabość w ataku, nieumiejętność
dogrania piłki, a sytuacji mieliśmy od
groma – twierdzi trener Victorii.
Prawdą jest, że Hażlach atakował do
dwudziestego metra przed bramką, a potem
nie bardzo napastnicy wiedzieli co zrobić
z piłką i w sumie można nawet powiedzieć,
że przy takiej dyspozycji strzeleckiej dość
szczęśliwie wyrównali.

*

*

bramkarza, potem położył obrońcę, a gdy
miał przed sobą pustą bramkę, strzelił
obok. Szkoda. Po meczu zawodnik tłumaczył, że przy stanie 2:0 chciał efektownie
podciąć piłkę i się nie udało.

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 Orzeł Zabłocie
LKS Błyskawica Kończyce W.
LKS 99 Pruchna
LKS Strażak Dębowiec
KKS Spójnia Zebrzydowice
LKS Pogórze
LKS Rudnik
KS Nierodzim
LKS Victoria Hażlach
LKS Kończyce Małe
LKS Beskid Brenna

39
35
30
29
26
26
24
23
22
21
21
21
15
12

44:16
40:22
45:33
39:25
46:43
32:29
31:36
36:41
30:25
32:38
25:32
26:46
16:36
16:36

*

W niedzielę Nierodzim podejmował
jedenastkę z Rudnika. Było to dość jednostronne widowisko. Co prawda na początku drugiej połowy spotkania napastnik
Rudnika strzelił w słupek, ale później grał
tylko Nierodzim. Pierwszego gola strzela
głową Artur Nowak po dośrodkowaniu
z rzutu rożnego Daniela Ciemały. Później
następuje dość nieoczekiwana zmiana
bramkarza, przy czym dotychczas broniący Wojciech Sałaciński pozostaje na
boisku i gra w polu. To po jego akcji pada
druga bramka, gdy to po rajdzie wykłada
piłkę Tomaszowi Sztwiertni, a ten strzela
pod poprzeczkę. Akcję meczu przeprowadził Bartłomiej Matuszka. Najpierw minął
13 maja 2010 r.			
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www.ustron.pl

KULTURA

13.05 godz. 12.45
								
								
								
19.05 godz. 8.00		
								

KINO

Audycja Muzyczna Filharmonii Śląskiej dla uczniów II klas ustrońskich gimnazjów
pt. „Muzyka i architektura – rondo i wariacje”, MDK „Prażkówka”.
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie,
MDK „Prażakówka”.

14-19.5 godz 18.45		
										
14-20.5 godz 20.00
										

A ty kolego też na uwięzi?

Dj, wodzirej - wesela, imprezy
firmowe, karaoke, uroczystości
rodzinne. tel. 603-168-747.
Radia, wzmacniacze, gramofony,
magnetofony kupię 502-685-400.
Sprzedam tanio wyposażenie
domu meble, komplet wypoczynkowy, stoły, ławy, szafki, lodówka,
zamrażalka i inne przedmioty
697-097-639.
Do wynajęcia w Wiśle samodzielny parter domu, 100m2 nadający
się na działalność gospodarczą,
gabinety lub noclegi pracownicze,
może być z garażem 697-097639.
Potrzebna pomoc domowa do
sprzątania 697-097-639.
Pielęgnacja ogrodu, koszenie,
przycinanie żywopłotów, tuji,
drzew, karczowanie, wertykulacja, zakładanie trawników. www.
ogrodnikustron.pl 519-392-917.
Wynajmę pokój wraz z mediami
dla osoby bez nałogów. (33)85444-73, 695-422-283.
Usługi koparko-ładowarko 507054-163.
Zakładanie ogrodów, prace brukarskie. Pielęgnacja trawników
(skaryfikacja, aeracja, nawożenie,
dosiew). 507-054-163.
Pokój do wynajęcia. 500-849356.

Fot. M. Niemiec
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.
Węgiel Eko-groszek pakowany,
drewno podpałkowe, drewno
twarde, brykiet, transport. 518201-189.
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.
Instalacje grzewcze i sanitarne
nowe oraz remonty 504-666410.
Do wynajęcia M-3 Ustroń 609862-125.
Pokój w Ustroniu do wynajęcia
na dłużej 505-201-564.
Zatrudnimy Panie w systemie 3
zmianowym. Kontakt 33 854-4321, biuro@techniplast.pl

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu Oddział dla Dzieci
zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Czytanie
książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” /Wisława Szymborska/. Prace – fotografie - format 13x18
- o tematyce związanej z czytaniem książek prosimy składać
w terminie do 31. maja 2010 w Oddziale dla Dzieci MBP.
Jeden uczestnik – maksymalnie 3 prace. Tel. kontaktowy:
338542340.
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Beats of Freedom - Zew wolności, dokumentalny, Polska, 2010.
TRICK (15 lat), komedia sensacyjna,
Polska, 2010.		
		

Centrum
Na Zawodziu
Elba
Centrum

ul. Daszyńskiego 8
ul. Sanatoryjna 7
ul. Cieszyńska 2
ul. Daszyńskiego 8

tel. 854-57-76
tel. 854-46-58
tel. 854-21-02
tel. 854-57-76

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

dziesięć lat temu
W środę, 3 maja o godz. 14.30 na zboczu zatłoczonej Czantorii
zawisł na drzewie paralotniarz. W ciągu kilkunastu minut na
miejsce przybyli strażacy z JRG PSP w Polanie i przystąpili do
ściągania warszawiaka na ziemię. Użyto drabin przenośnych,
mechanicznych pił do cięcia drewna i dwóch linek ratowniczych:
jednej do ściągnięcia paralotniarza, drugiej do zabezpieczenia
sprzętu. Przyczyną niefortunnego lądowania turysty był silny
podmuch wiatru, który rzucił go na drzewo.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 27 kwietnia zastanawiano się nad możliwością powołania Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ustroniu. Z tej okazji na sesję przybyli: prezes
Ogólnopolskiego Forum TBS Zdzisław Słabkowicz i członek
Zarządu Powiatu Tadeusz Kopeć, który z TBS nie jest formalnie
związany, przedstawia się jednak jako wielki zwolennik tej formy
budownictwa mieszkaniowego. (...) Po sesji T. Kopeć powiedział:
„Wszystko wskazuje na to, że w Ustroniu TBS powstanie. Przecież
TBS-y funkcjonują w mniejszych miastach, takich jak np. Śrem.
Podczas sesji zauważyłem u niektórych radnych takie podejście,
jakby ktoś na siłę chciał im narzucić TBS. A przecież jest to najlepszy instrument do kreowania polityki mieszkaniowej miasta.
Niestety służby miejskie często zawodziły w długi weekend.
Idąc rano w Polanie na zawody rowerów górskich mijałem pełne
kosze na śmieci, pełno było też śmieci wokół nich. Widać było, że
leżą od wczoraj. Nic się nie zmieniło po południu, gdy z zawodów
wracałem, przy czym śmieci wokół koszy było znacznie więcej.
Przez dobę, przy tej liczbie turystów, nikt nie opróżniał koszy!
Z listu do redakcji: (...) w dniu 3 maja 2000 r. stojąc przy
Pomniku w Ustroniu zdało się nam, że jesteśmy na manifestacji
pierwszomajowej. Padały słowa o potencjale gospodarczym i intelektualnym, słyszeliśmy o Europie ojczyzn, a my chcemy Europy
niepodległych państw. (...) Dowiedzieliśmy się, że Konstytucja 3
maja była drugą po amerykańskiej, a przed francuską. Przemilczano pewne drobiazgi: to, że Konstytucja 3 maja przywoływała
imienia Boga, gdy amerykańska i francuska były ateistyczne.
Przemilczano fakt niezmiernie ważny dla wszystkich społeczności
religijnych – Konstytucja 3 maja obejmowała wszystkich obywateli, wszystkie stany – katolików, luteranów jak i kalwinistów,
Polaków jak i Żydów. Decyzja władz miasta wywołała boleść
i żal u części Ustroniaków.
(mn)
13 maja 2010 r.

FELIETON

Tak sobie myślę

Najpiękniejsze miejsce
na świecie
Małe, ciche miasteczko. A w nim jego
ozdoby; książęcy pałac, urokliwy park,
szczególnie w czasie kwitnienia rododendronów, piękny kościół i tyle uroczych,
budzących miłe wspomnienia miejsc...
To kraina mojego dzieciństwa. Najmilsze, najpiękniejsze miejsce na świecie...
Kiedyś byłem tego pewny, ale od dawna
już wiem, że jest na świecie wiele miejsc
równie pięknych, a może jeszcze piękniejszych. I każdy gdzie indziej i inaczej widzi
piękno świata, w którym żyjemy...
Jestem pełen zrozumienia dla mieszkańców Ustronia, dla których nie ma piękniejszego miejsca na świecie niż ów skrawek Beskidów, w których żyją od pokoleń.
Jakże chętnie opowiadają o tym, że tę ich
ziemię stworzył Bóg wtedy, gdy był w doskonałym humorze. Ta przepiękna ziemia
stworzona została z uśmiechu Boga. A czy
może być coś piękniejszego niż uśmiech

FELIETON
W kręgu filozoficznej
refleksji (68)
1. W poprzednim felietonie rozpoczęliśmy rozważania nad twórczością malarską
Tadeusza Króla, która prezentowana była
w BWA w Bielsku-Białej na wystawie
„Formy tracone”; strona autorska: http://
www.tadeuszkrol.com/. Twórczość ta jawi
się jako medytacja nad dokonującym się
w naszym życiu przemijaniem.
2. Na obrazach Króla „formą traconą”
bywa pojedynczy, zdecydowanie osobno występujący człowiek, wykonujący
intensywne i wyczerpujące, acz nie do
końca zrozumiałe działania: z silnym
zaparciem stóp o podłoże unoszący jakiś
– najprawdopodobniej własny – ciężar,
przymierzający się do oddania przedziwnego skoku o tyczce i balansujący swym
ciałem… „Osobnik” ten – na niektórych
pracach bardzo bliski charakterem sylwetce i rysom malarza – uwidoczniony został
w jego indywidualnych zmaganiach, pozach
i uzurpacjach. Wywołana malarskimi środkami noc zdaje się swoiście łączyć osobno
funkcjonujących ludzi. W jej ciemności
bowiem wszyscy stajemy się do siebie
łudząco podobni: przemieszczamy się na
jakichś wehikułach-wózeczkach, każdy
szuka niby własnego kierunku, a tym samym na obserwowanych scenach potęguje
się jedynie coraz to większe stłoczenie zalęknionych i bezwolnych postaci. Okrągły
13 maja 2010 r.			

samego Boga? A kiedy jesteśmy gdzieś,
w innych miejscach, gotowi jesteśmy przyznać, że gdzie indziej też może być pięknie,
nawet bardzo ... prawie tak jak w Ustroniu.
Myślę, że każdy ma to swoje miejsce
najpiękniejsze na świecie. Miejsce będące
punktem odniesienia dla innych miejsc...
Tyle, że dla każdego jest to inne miejsce.
Wynika to zapewne z tego, że ziemia
ma różne oblicza. I jedni zachwycają się
pięknem gór, innych zachwyca bezkresna
równina, jeszcze inni zachwycają się pięknem jezior czy mórz, a są i tacy, którzy
znajdują się pod urokiem labiryntów ulic
ludzkich osiedli. Właściwie wszędzie,
nawet w miejscach zupełnie niespodziewanych, przez większość uznanych wręcz
za brzydkie, człowiek jest w stanie odkryć
niezwykłe piękno i urok.
A najpiękniejsze są zawsze te okolice,
które z jakiś powodów kochamy. To miłość potrafi ubarwić i upiększyć wszystko,
nawet to, co pospolite i brzydkie. Kochani
ludzie są zawsze najpiękniejsi w oczach
tych, którzy ich kochają. Podobnie jest
z pięknem krajobrazów, miejscowości czy
rzeczy. Miłość zawsze upiększa, ubarwia.
Bywa nawet tak, że to co powszechnie
uważa się za pospolite i brzydkie, w oczach
przynajmniej niektórych osób, wydaje się
niezwykłe i piękne. Tam bowiem spędzili

szczęśliwe dni swojego dzieciństwa. Tam
zakochali się i założyli rodzinę. Tam przeżyli najwspanialsze dni swojego życia. To
nic, że wtedy ich mieszkaniem była ciasna
klitka, jak to się kiedyś mówiło, bez wygód. To nic, że ich szczęśliwym miejscem
był walący się dom. To nic, że dzieciństwo spędzili w zaniedbanej miejscowości. Ważne, że tam przeżyli to, co było
w ich życiu najpiękniejsze i najwspanialsze. A szczęśliwi ludzie widzą wszystko
w różowych okularach.
Cudowne, wspaniałe, pewnie najpiękniejsze są te miejsca, w których przeżywamy piękne i wzniosłe uczucia, które
budzą najmilsze wspomnienia. Nie ma
więc powodu, aby spierać się o to, co
najpiękniejsze. Mamy pełne prawo do
subiektywnego wyboru, do patrzenia na
otaczający nas świat przez różowe okulary
miłości; miłości do ludzi, do miejsc dla
nas szczęśliwych, do Wszechmocnego
Boga, który stworzył ten piękny świat,
a w każdym razie ten świat, w którym
i dla nas stworzył tak wiele pięknych,
wspaniałych i cudownych miejsc. Warto
je odkrywać i poznawać. Warto zachować
je w pamięci, a potem, gdy jest trudno
i źle, przywoływać je i przypominać sobie
piękne miejsca, które były świadkami naszego szczęścia...
Jerzy Bór

znak ronda – jeden ze znaków regulujących przebieg ruchu drogowego, których
artystyczne transpozycje spotykamy na
obecnie eksponowanych obrazach Króla
– sygnalizuje, iż dokonuje się krążenie
w kółko, nieustanny ruch wokół własnej osi, który spożytkowuje całą ludzką
energię i prowadzi do wyczerpania sił.
„Formami traconymi” okazują się ściśle zespoleni z sobą ludzie. W pozornie
prywatnych dążeniach, namiętnościach
i obsesjach dynamiczne indywidua się dopełniają wzajemnie, zarazem zapalczywie
zwalczają siebie, stając się coraz bardziej
śladem „formy traconej”. Zza tych ludzkich „form traconych” prześwituje jakieś
światło, które okazuje się także w pewnej
mierze „formą traconą”.
3. Czy w twórczości Króla ocieramy
się o radykalnie mroczne obrazy świata
gnostyckiego, odmawiające nam – ludziom bardzo podobnym do tych postaci
z obrazów – prawa do nadziei? Zdaje się,
że oglądane tu sceny przedstawiają ludzi
rzuconych i upadłych w świat złowrogiej materii? Czy te postacie, po części
rozpaczliwie i bezwiednie, a po części
błazeńsko i obscenicznie, manifestują
żałosną niedoskonałość kondycji ludzkiego ciała? Może dla nich nikła cielesność – jak chcą tego, ferując potępienie,
wyniośli duchowo gnostycy – stanowi
jedyny dostępny im pozór rzeczywistości,
którego kurczowo się chwytają i w stanie
ciągłego zagrożenia niebytem korzystają
z niego ile tylko można, pogrążając się
tym bardziej w stanie upadku i rozpadu?
Mamy więc tu do czynienia z zaiste metafizycznymi nieszczęśnikami, którzy do
prawdziwej rzeczywistości i tak nie mają
żadnego dostępu, nie mogą jej poznać
i w niej uczestniczyć, ani nawet nie po-

trafią jej dostrzec, gdyż pozostają więźniami i zakładnikami formującej ich
i zarazem unicestwiającej materii? Czy
absolutna ciemność, faktyczne i nadrzędne
bóstwo, determinujące wszelkie przejawy
– zazwyczaj złudne – istnienia, zwycięsko
i ostatecznie pochłania tracące się w niej
formy światła, tego światła, z którym
poszukujący ocalenia człowiek – jako ze
źródłem sensu i nadziei – chciałby zespolić
swą egzystencję? Czy człowiek tak bardzo
dążący do tego, aby zachować siebie,
jest zarazem – na własną zgubę – tak
łatwowierny i naiwny, że każdy migający
z oddali promień światła postrzega już
jako promień ożywczej nadziei? Te pytania z całą ostrością stawia wobec swych
odbiorców twórczość Króla. Obcowanie
z nią wręcz wymusza na widzu zasadniczą
refleksję nad ludzką egzystencją: w jakim
świecie przedstawionym uczestniczymy
dzięki widzianym tu obrazom i jaki jest
ten „nasz świat”, nasze środowisko codziennego życia, którego „formy tracone”
odnajdujemy na tych obrazach?
4. Choć obrazy Króla ukazują odyseję
kosmiczną człowieka z jego wręcz heroicznymi i niemal tytanicznymi zmaganiami, to jednak obrazy te nie przestają być
„na ludzką miarę”. Ta przyprawiająca
o mocniejsze bicie serca i zawrót głowy
odyseja, nie pozbawiona patosu, postrzegana również bywa jako „pałętanie się”
i „szwendanie” dość pociesznego, aczkolwiek niezbyt sympatycznie naburmuszonego człowieczka po opłotkach. Obrazy
Króla, skrojone „na ludzką miarę”, cechuje
humor, komizm i ironia w ukazywaniu
ludzkiej natury i jej wielorakich wynaturzeń, które są przez artystę smagane
ironicznym uśmiechem i wysmakowaną
złośliwością.
Marek Rembierz
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A stał dwa metry od piłkarza, który ordynarnie znieważał kibiców. Może sędzia
i klnący piłkarz to koledzy, a może dla
sędziego P. Ślizaka wulgarny język jest
czymś naturalnym, czym sam się posługuje na co dzień, ale w takim razie,
czy akurat taki osobnik musi prowadzić
zawody sportowe?
Po meczu powiedzieli:
Trener Radziechowych Mariusz Kozieł:
- Bardzo cieszy wygrana. Przełamaliśmy
się po pięciu meczach bez zwycięstwa. Po
pierwszym meczu z Puńcowem wydawało
się, że wszystko pójdzie dobrze, niestety
pojawiły się problemy kadrowe. Wiadomo,
że zawsze wiosna jest ciężka, bo drużyny
z dołu tabeli się bronią. Tym bardziej to
zwycięstwo cieszy odniesione na trudnym
terenie z dobrą drużyną.
Trener Kuźni Michał Kurzeja: - Brak
mi słów. Przegrywamy mecze na własne
życzenie z drużyną, która poza kopaniem
piłki nic więcej nie pokazała. Mieli jedną
okazję i strzelili bramkę. My tworzymy
kilka sytuacji, ale nasza skuteczność pozostawia wiele do życzenia. Czemu nie strzelają trzeba by zapytać zawodników, czy to
brak umiejętności, czy brak koncentracji,
gdy wystarczy dostawić nogę.
Wojsław Suchta
5 metrów od bramki Radziechowych.		

		

Fot. W. Suchta

SĘDZIA NIE REAGOWAŁ
Kuźnia - Radziechowy 0:1 (0:1)

Trzy drużyny raczej na pewno spadną z
ligi okręgowej do klasy A. Kuźnia obecnie znajduje się w strefie spadkowej ligi
okręgowej i ma przed sobą same trudne
spotkania. Zresztą jak się jest na przedostatnim miejscu w tabeli, to gra się prawie
wyłącznie mecze z lepszymi rywalami.
Może jednak nie trzeba patrzeć na tabelę,
tylko zdać sobie sprawę z tego, że jest to
liga okręgowa i z każdą drużyną można
wygrać. Można wygrać, ale trzeba chcieć.
Tymczasem drużyna Kuźni gra tak, jakby
futbol nie polegał na strzelaniu bramek.
Można strzelić szpicem buta, kolanem,
biodrem itp. - byle piłka wpadła do siatki.
Tymczasem zawodnicy Kuźni decydują
się na strzał, gdy mają tzw. stuprocentowe
okazje. A takich w meczach nie jest zbyt
dużo lub nie ma ich wcale.
W meczu o mistrzostwo ligi okręgowej
z Radziechowami, rozegranym w sobotę
8 maja na stadionie Kuźni, nasz zespół
miał kilkanaście okazji do strzelenia gola.
Tymczasem strzelił rywal w 16 min. po
błędzie naszego obrońcy. Potem do końca
spotkania grała tylko Kuźnia, przy czym
jak strzelano to słabo albo niecelnie. Może
czasami nasi zawodnicy zbyt późno podają
do partnerów, może czasem obawiają
się indywidualnej akcji, jak to się mówi,
wzięcia ciężaru gry na siebie. Dlatego

akcje, nawet składne, są zbyt przejrzyste
dla przeciwników.
Meczu z Radziechowami Kuźnia nie powinna przegrać, gdyż zdecydowanie miała
więcej okazji do zdobycia bramki. Niestety
obok typowo piłkarskich mankamentów,
zabrakło też szczęścia, a bez niego, raczej
nie da się wygrać.
Negatywnym bohaterem spotkania był
sędzia Przemysław Ślizak. Gdy jeden
z piłkarzy Radziechowych ubliżał kibicom
i odgrażał się, że po meczu spotka się
z nimi pod szatnią, sędzia stał obok i nie
reagował. Gdy kibice zwracali sędziemu
uwagę, że nie życzą sobie wysłuchiwania
obelg i prób zastraszania, arbiter z kpiącym wyrazem twarzy dalej nie reagował.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała
LKS Błyskawica Drogomyśl
TS Czarni-Góral Żywiec
LKS Sokół Zabrzeg
LKS Radziechowy
TS Koszarawa Żywiec
GKS Morcinek Kaczyce
LKS Tempo Puńców
LKS Drzewiarz Jasienica
KS Wisła Ustronianka
KS Spójnia Landek
RKS Cukrownik Chybie
LKS Bestwina
LKS Pasjonat Dankowice
LKS Świt Cięcina
KS Kuźnia Ustroń
LKS Halny Przyborów

50 43:25
46 49:19
42 41:24
41 47:32
39 43:29
36 31:30
35 37:29
33 50:44
32 34:29
30 27:19
30 34:34
27 26:37
27 27:42
26 34:43
25 24:43
24 28:43
10 18:71
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