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(dok. na str. 2)

xxx.                                                         Fot. W. Suchta

Dlaczego na wypoczynek przyjecdcasz do Ustronia?
Nie przyjecdcam konkretnie do Ustronia, ale do piCknego i uro-
kliwego miejsca, gdzie siC Wwietnie wypoczywa.
I wypoczywasz?
Doskonale. Wszystko zalecy od tego, jak ktoW potrai sobie 
zorganizować czas i zaadaptować siC w miejscu, w którym 
przebywa.
A jak nie potrai?
Kacdy ma taki odpoczynek, jaki sobie zorganizuje. Trudno roz-
pisywać indywidualne programy wypoczynku. OsobiWcie bardzo 
nie lubiC jakichW zorganizowanych form, bo to szalenie ogranicza. 
Przyjecdcam tu, by odpocz>ć niezalecnie i samodzielnie, skorzy-
stać z miejsca, przyrody, sympatii ludzi, z tego, ce na kacdym 
miejscu jest coW ciekawego. 

Rozmowa z Andrzejem Białkiem, zastCpc>  
redaktora naczelnego pisma „Charaktery”

W amiteatrze wyst>pili Skaldowie. O koncercie piszemy na str. 8-9.                                       Fot. W. Suchta                   

WAKACYJNA 

PROMOCJA REKLAMOWA

promocyjne pakiety reklamowe 
w Gazecie UstroMskiej
5 emisji w kolorze 

4,3 x 4 cm  �50 zł
3 emisje w kolorze

9 x 5 cm  250 zł
Reklamy czarno-białe  1 zł za cm

Reklamy kolorowe  2 zł za cm
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PRZYJAZNE  MIEJSCE

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *W Zebrzydowicach mocna 
obejrzeć drewniane wiatra-
ki. Miejscowi rzemieWlnicy 
na drewnianych szopach za-
montowali skrzydła z blachy. 
Zachowało siC ledwie kilka 
takich „cudów techniki”.

Macierz Ziemi CieszyMskiej 
działa od 1885 r. Została zało-
cona przez Pawła Stalmacha  
i grupC działaczy narodowych 
pod nazw> Macierz Szkolna 
dla KsiCstwa CieszyMskiego. 
Zarz>d Główny ma siedzibC 

w Cieszynie. Członków jest 
ponad 1000, a kół ponad 20. 
Nie działa jednak to... w Ba-
canowicach.

Przy Macierzy istnieje kostiu-
meria. Od lat 20. ubiegłego 
wieku z jej zasobów korzysta 
młodziec szkolna i akademi-
cka, a takce doroWli miesz-
kaMcy nadolziaMskiego grodu 
i regionu.

Towarzystwo MiłoWników 
Skoczowa zostało załocone 
jesieni> 1976 r. Prowadzi m. in. 
działalnoWć wydawnicz>, orga-
nizuje odczyty, wystawy i kon-
kursy. Ostatnio popularnoWć 
zyskał konkurs gwarowy.

Na pocz>tku minionego stu-
lecia w Cieszynie istniało 120 
rócnych stowarzyszeM i orga-
nizacji społecznych. 24 były 
rdzennie polskie. Czesi mieli 
takowych 6, bydzi – 5, WCgrzy 
– 1. Pozostałe, a wiCc zdecy-
dowan> wiCkszoWć, załocyli 
tutejsi Niemcy.

2,5 metra Wrednicy miała serweta 
wykonana przez koniakowskie 
koronczarki dla papieca Jana 
Pawła II. Jeszcze wiCksz>, bo  
o wymiarach 3 m x 3 m, zrobiły 
one dla indyjskiej ksiCcniczki. 
Wykonanie zajCło czterem mi-
strzyniom cztery miesi>ce. Ser-
weta zawierała prawie 3 tys. róc-
nych elementów zdobniczych.  

Od 1991 roku w Chybiu działa 
sekcja Polskiego Zwi>zku Ho-
dowców GołCbi Pocztowych. 
Liczy kilkudziesiCciu człon-
ków. 

Na Vl>sku CieszyMskim prze-
wagC maj> gleby kwaWne  
i ciCckie, a zatem mało uro-
dzajne. S> to głównie bielice, 
górskie i rCdziny.

W maju minCła setna rocz-
nica urodzin redaktora Wła-
dysława Oszeldy, natomiast  
w sierpniu minie druga roczni-
ca jego Wmierci. Był uznawa-
ny za najstarszego na Wwiecie 
czynnego zawodowo dzienni-
karza.              (nik) 

(dok. ze str. 1)

CzytałeW foldery o Ustroniu, przegl>dałeW stronC internetow> 
Ustronia. Jak oceniasz promocjC Ustronia?
Uwacam, ce jest sporo do zrobienia. Przede wszystkim do Ustro-
nia trzeba ludzi zachCcić i to nie tym co ma, bo wszyscy wiedz>, 
ce jest taka miejscowoWć w Beskidzie Vl>skim, ce jest Czanto-
ria. Nie wszyscy zaW wiedz>, ce tu mocna po prostu odpocz>ć, 
oderwać siC od codziennych problemów. To trzeba eksponować  
w przekazie do ludzi, którzy jeszcze w Ustroniu nie byli, a szukaj> 
takiego miejsca.
UstroM reklamuje siC jako uzdrowisko.
To inna sprawa. CzCsto czytam w waszych folderach o rehabi-
litacji, leczeniu itp. To jest przekaz skierowany do tych, którzy 
potrzebuj> przede wszystkim pomocy, a nie odpoczynku. Gene-
ralnie ludzie chc> być piCkni i zdrowi. Nie wolno ich odstraszać, 
mówi>c ce ich zdrowie szwankuje. Nie mocna stwarzać takiego 
wizerunku, ce jest to miasto dla inwalidów i rencistów. Oczywi-
Wcie niech uzdrowisko siC reklamuje, ce tu s> solanki, fachowcy od 
rócnych schorzeM. O tym niech mówi> lekarze. Miasto powinno 
zaj>ć siC promocj> jedynego takiego miejsca, piCknie połoconego, 
gdzie mocna wypocz>ć, gdzie s> wspaniali ludzie i Wwietny klimat. 
Takich miejsc jest wiele w Polsce, ale to jest szczególne.
Jak ty byW polecał swym znajomym UstroM?
To miejsce, gdzie mocna siC poszwCdać, nie trzeba siC trzymać 
sztywnych planów. Po dwóch dniach człowiek czuje siC tak, jak-
by mieszkał tu dłucszy  czas. To miasto ma jeszcze jeden walor 
– mieszkaMcy wspaniale znosz> obecnoWć rócnych przybyszów. 
Poza tym, jak ktoW ma doWć, to moce w 30 minut zmienić nawet 
kraj pobytu.
Jak zachCcić ludzi do przyjazdu do Ustronia?
Wszyscy wiedz>, ce jest tu uzdrowisko i chodzi raczej o stwo-
rzenia takich warunków, by wszyscy wyjecdcali z poczuciem, ce 
UstroM jest dobrym miastem do bycia tutaj. Zdrowe i przyjazne 
miejsce. ObyWcie nadal mieli tylu kuracjuszy, turystów i goWci co 
obecnie. Dbajcie o nich. 

ByłeW na Czantorii, Równicy, co byW zmienił na tych górach?
Człowiek bCd>cy gdzieW tylko na chwilC, nie zastanawia siC, co 
by tu zmienić. Albo siC podoba, albo nie. Wracenia s> estetyczne 
lub praktyczne. OsobiWcie praktyczny nie jestem, a estetycznie 
pewne rzeczy mi siC nie podobaj>. Jednak wiem, ce wracenia 
estetyczne czCsto s> w kolizji z praktycznymi. Najlepiej byłoby 
bez wszelkich dodatków, atrakcji, ceby wszystko było naturalne, 
ale wtedy trudno liczyć na rzesze turystów. Dobrze byłoby tec 
usun>ć jakieW komunistyczne budowle, jak np. pawilon przy 
schronisku na Równicy. Najlepiej doprowadzić do pewnej har-
monii, a tego nie widać. S> budowle w rócnych stylach, gene-
ralnie dominuje chaos. Być moce jest to praktyczne, ale moim 
zdaniem, ma niewiele wspólnego z estetyk>. To tak jak w wielu 
regionalnych karczmach, gdzie wszystko piCknie wykonano 
w drewnie, a klienci siedz> pod nowoczesnymi plastikowymi 
parasolami, najczCWciej z reklam> piwa. Takie przemieszanie nie 
dotyczy tylko Ustronia. Tak jest prawie wszCdzie. Być moce jest 
to wymóg czasów, w których cyjemy. A pawilon na Równicy 
trzeba błyskawicznie zburzyć. 
A jak ci siC spodobał wyci>g na CzantoriC. 
Jest w porz>dku. Wsiada siC, jedzie siC i wysiada siC. Tak właWnie 
powinien działać wyci>g. Niestety wysiada siC i traia w estetykC 
bud odpustowych. Brakuje tec opisów niektórych miejsc. Tak jest 
w Dobce, gdzie zaciekawiła mnie drewniana dzwonnica. Rzadko 
siC zdarzaj> jeszcze takie samodzielnie stoj>ce dzwonnice. Spo-
dziewałem siC jakiegoW opisu, a tam nie ma nic.
Ostatnio sporo dyskutuje siC w Ustroniu o powstaj>cym ryn-
ku. Co o tym s>dzisz?
Dziwi> mnie te rozmowy mieszkaMców Ustronia na temat rynku, 
ale to chyba taka przywara Polaków, ceby narzekać dopóki siC 
nie zobaczy jak to w efekcie wygl>da, dopóki ludzie siC z czymW 
nowym nie oswoj>. OczywiWcie plac budowy w Wrodku miasta 
nikomu nie moce siC podobać, natomiast s>dzC, ce te wizualizacje, 
które widziałem w internecie przydadz> miastu trochC uroku. 
Nie oceniajmy placu budowy, a poczekajmy na efekt koMcowy. 
Co ma mi siC obecnie podobać? Robotnicy układaj>cy jakieW 
kamienie?
Jakim pismem s> „Charaktery”. Czy wasi czytelnicy to ludzie 
maj>cy problemy ze sob>?
PiCciokrotnie robiliWmy badania, by stworzyć pismo, na które 
oczekuj> czytelnicy. Z tych badaM wynika, ce ludzie chc> zrozu-
mieć postCpowanie najblicszych. Dlatego teksty zawarte w tym 
piWmie maj> pomóc czytelnikom zrozumieć postawy, motywacje, 
zachowania bliskich osób. Jeceli mówisz, ce jest to pismo dla 
ludzi maj>cych kłopoty ze sob>, chc>cych zrozumieć siebie, to 
jest to stwierdzenie błCdne. Podobnie jak z promocj> Ustronia, 
która powinna być skierowana do ludzi zdrowych. Nasi czytelnicy 
równiec uwacaj> siC za zdrowych, a poszukuj> informacji ceby 
zrozumieć swego ojca, mCca, córkC. Pisz> u nas najwybitniejsi 
psychologowie, którzy opieraj> siC na swoich badaniach, rzetelnej 
wiedzy, doWwiadczeniu i na tej podstawie wyjaWniaj> niektóre 
zjawiska, zachowania, postawy. I czytelnicy tego oczekuj>.
DziCkujC za rozmowC.                 Rozmawiał: Wojsław Suchta

*    *    *

A. Białek na ustroMskim rynku.                                    Fot. W. Suchta
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Karol Vliwka     lat 76       os. CieszyMskie 3/32
Tadeusz Chałaj  lat 73       os. CieszyMskie 2/28

CI, KTóRzy OD nAS ODeSzlI:

*    *    *

��.O7.2007 r.
O godz. 13.00 na skrzycowaniu ul. 
Równica z ul. Wczasow> kieruj>cy 
mazd> obywatel Niemiec wpadł  
w poWlizg doprowadzaj>c do zde-
rzenia z fordem iest> kierowanym 
przez mieszkaMca DziCgielowa.
�3.07.2007 r.
Około godz. 7.25 na ul. Brody 
zatrzymano mieszkaMca Ustro-
nia kieruj>cego oplem w stanie 
nietrzeawym. Wynik badania 
0.22mg/l.
�3.07.2007 r.
Około godz. 11.00 w hotelu Pegaz 
w Ustroniu skradziono portfel 
nalec>cy do mieszkanki Piekar 
Vl>skich. Personel poinformował 
o tym właWciciela hotelu. Okazało 
siC, ce prawdopodobnie widział on 
złodziei. Potem widz>c jednego  
z nich na ul. PolaMskiej, poinfor-
mował policjC. W chwili zatrzy-
mania, okazuj>cy siC być miesz-
kaMcem Ustronia sprawca nie 

posiadał przy sobie skradzionych 
wczeWniej przedmiotów, jednak  
w trakcie prowadzonych przez po-
licjC dalszych czynnoWci, wskazał 
on miejsce ukrycia portfela z do-
kumentami i skradzion> gotówk>. 
W tym przypadku, właWciwa 
reakcja obsługi hotelu doprowa-
dziła do zatrzymania sprawcy 
kradziecy.
�3.07.2007 r.
O godz. 17.00 kieruj>ca iatem 
cinquecento mieszkanka Koza-
kowic Górnych doprowadziła do 
kolizji z citroenem kierowanym 
przez mieszkaMca Skoczowa. 
�4.07.2007 r.
Około godz. 17.45 na ul. DaszyM-
skiego zatrzymano mieszkaMca 
JastrzCbia Zdroju kieruj>cego 
w stanie nietrzeawym rowerem. 
Wynik badania 1.25 prom.
�5.07.2007 r.
Około godz. 21.05 na ul. Sko-
czowskiej zatrzymano mieszkaMca 
Ustronia kieruj>cego w stanie 
nietrzeawym rowerem. Wynik ba-
dania 2.75 prom.                  (aw)

9.07.2007 r.
Kontrola przepustów i Wluz na te-
renie miasta w zwi>zku z obitymi 
opadami.
�0.07.2007 r.
Interwencja na os. Manhatan. 
Przyczyn> był szczekaj>cy pies 
przebywaj>cy na balkonie.
��.07.2007 r.
Dalsze kontrole stanu wody  
w zwi>zku z narastaj>cymi opada-
mi deszczu. 
��.07.2007 r.
Skontrolowano lokale gastrono-
miczne pod wzglCdem gospodarki 
odpadami. Sprawdzano umowy na 
wywóz Wmieci.
�2.07.2007 r.
Kontrola stanu technicznego zna-
ków drogowych na terenie miasta 
oraz prawidłowego rozmieszcza-
nia plakatów i reklam.
�3.07.2007 r.
Wspólnie z policj> zabezpieczano 
kolizjC drogow> w Nierodzimiu.

�3.07.2007 r.
W dalszym ci>gu odbywaj> siC 
kontrole prywatnych posesji do-
tycz>ce gospodarowania odpa-
dami. Skontrolowano dzielnicC 
Poniwiec.
�4-�5.07 2007 r.
Zabezpieczano pod wzglCdem 
porz>dku imprezy kulturalne  
i sportowe jakie odbywały siC na 
terenie miasta.                 (ik)

21 i 22 lipca 2007 Biesiada z Pepsi 

Gry i zabawy, konkursy z nagrodami, karaoke, dyskoteka i inne atrakcje.

Zapraszamy !

nA  VlUBnym  KOBIeRCU  STAnBlI:
Danuta ChraWcina z Ustronia i Jarosław WiWniewski z Poznania.

*    *    *

 mUzeUm zApRASzA
Muzeum UstroMskie oraz Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy” 

zapraszaj> na wernisac wystawy pt. „Malarstwo Beaty Sikory 
i najblicszej rodziny”, który odbCdzie siC w pi>tek 27 lipca o 
godz. 17.

Wznawiaj>c cykl podziCkowaM za darowane eksponaty Mu-
zeum UstroMskie pragnie wyrazić wdziCcznoWć Urszuli Hussar- 
Jochacy za przekazanie kilkudziesiCciu dawnych przedmiotów 
ucytku codziennego, sprzCtów gospodarskich i zabytkowych 
mebli. PoWród skarbów tych znalazła siC prawdziwa rewelacja 
– wiekowa dCbowa pralka, której pozyskanie w dzisiejszych 
czasach wydawało siC pracownikom Muzeum zupełnie niemoc-
liwe! Eksponat ten prezentujemy na zdjCciu, a do mieszkaMców 
Ustronia zwracamy siC z proWb> o to, aby przeszukali zapomniane 
zakamarki w domach, a znalezionych rzeczy absolutnie nie wy-
rzucali, tylko przekazali je naszej instytucji, dziCki czemu zacho-
wane zostan> dla przyszłych pokoleM.                    Alicja michałek 

ODDAJ KReW
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  

w Katowicach oraz Urz>d Miasta zapraszaj> do udziału w kolejnej 
akcji honorowego krwiodawstwa „Oddaj krew”. Akcja odbCdzie 
siC 23 lipca 2007 r. w godzinach 10.00 – 16.00 na parkingu przy 
stadionie Kuani (ul. GracyMskiego). Warunki uczestnictwa: wiek 
18 – 65 lat, dowód osobisty, dobry stan zdrowia. W dniu przed 
oddaniem krwi nalecy zjeWć lekki posiłek.

Bez ReORGAnIzACJI
Nie bCdzie cadnych zmian w rozgrywkach piłkarskich 

nadzorowanych przez Vl>ski Zwi>zek Piłki Nocnej. Jeszcze  
w ubiegłym roku Zarz>d VZPN zaproponował reorganizacjC 
polegaj>c> przede wszystkim na likwidacji jednej grupy czwartej 
ligi. Wówczas wiCcej drucyn musiałoby liczyć siC ze spadkiem, 
takce w klasach nicszych, np. w lidze okrCgowej. Reforma miała 
na celu zmniejszenie kosztów utrzymania drucyn, a te pomiCdzy 
okrCgówk> a czwarta liga s> znaczne. Poza tym w czwartej lidze 
pozostaliby najlepsi. Nic z tego. Delegaci na walne zebranie 
VZPN, które odbyło siC pod koniec czerwca, zdecydowali, ce 
cadnej reorganizacji nie bCdzie. Tym samym struktura rozgrywek 
pozostanie bez zmian. 

*    *    *

*    *    *
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Nasze miasto moce szczycić siC klombami, zieleMcami, rabatami.                                                                                                 Fot. W. Suchta

Pocz>tek minionego roku szkolnego był dla „Jedynki” szcze-
gólnie wacny. WłaWnie wtedy Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustro-
niu uzyskała certyikat „Vl>skiej Szkoły JakoWci” w obszarach 
– „Wychowanie i opieka” oraz „Koncepcja pracy szkoły”. Było 
to zwieMczenie wielu lat pracy naszych nauczycieli, wspieraj>cych 
ich rodziców i wszystkich, którzy od lat nam w rócny sposób 
pomagaj>. W szkole podstawowej obok jakoWci działaM dydak-
tycznych i nauczanych umiejCtnoWci, niezwykle wacn> rolC pełni 
zapewnienie nalecytej opieki naszym podopiecznym, jak równiec 
szeroko pojCta działalnoWć wychowawcza, która jest skuteczna, 
kiedy wszyscy zainteresowani szkoł> współdziałaj> ze sob>  
i aprobuj> jej poczynania. 

Miniony rok był w „Jedynce” bardzo udany. KontynuowaliWmy 
sprawdzone formy współpracy z rodzicami naszych uczniów, 
wydaj>c specjalnie dla potrzeb naszej społecznoWci GazetkC dla 
Rodziców, organizuj>c comiesiCczne konsultacje, zajCcia otwarte 
i wspólne imprezy, które miały nie tylko charakter zabawowy, ale 
tec integruj>cy i prezentuj>cy umiejCtnoWci uczniów. Były to: rajd 
szkolny, festyn, wycieczki edukacyjne, VwiCto Szkoły, bale karna-
wałowe, w tym równiec tradycyjny bal rodziców.  O działaniach 
naszej szkoły informujemy  równiec poprzez stronC internetow>, 
która cieszy siC coraz wiCkszym zainteresowaniem uczniów  
i rodziców. StaraliWmy siC przez cały rok o dobry przepływ infor-
macji, a temu, obok Internetu, słucyły równiec przygotowywane  
w klasach młodszych Karty Tygodniowe. Doskonalimy działal-
noWć i wzbogacamy ofertC zajCć pozalekcyjnych, aby nasi ucznio-
wie mieli zapewniony rozwój swoich zainteresowaM i zdolnoWci. 
W tym roku proponowaliWmy dzieciom zajCcia sportowe rócnego 
typu, taneczne, plastyczne, muzyczne, przyrodniczo-ekologiczne, 
teatralne, turystyczne, jCzykowe, a dla młodszych uczniów – za-
bawowe. Kacdy nauczyciel w naszej szkole prowadzi dodatkowe 
zajCcia maj>ce na celu wspomaganie rozwoju ucznia. 

Nasi uczniowie osi>gali sukcesy w konkursach miejskich  
i o zasiCgu wojewódzkim. W miejskim konkursie ortograicz-
nym mistrzem w swojej kategorii wiekowej została Kornelia 
Kokolus z klasy VI.  Laureatk> konkursu biblijnego została 
Kinga KrCcelok z klasy V. W miCdzynarodowym konkursie 
matematycznym „Kangur” Szymon Szlauer z klasy II uzyskał 8 
lokatC z wynikiem bardzo dobrym, a Szymon Tracz, Mirosław 

Ziółkowski z klasy VI i Kinga KrCcelok z klasy V otrzymali 
wyrócnienia. W konkursie jCzyka angielskiego „Fox” Krzysztof 
Czarski z klasy V otrzymał nagrodC trzeciego stopnia, a Patryk 
Broda z klasy VI uzyskał wysok> lokatC w swojej kategorii 
wiekowej. W konkursie „Poezja i proza w jCzyku Szekspira” 
Jan Tarnowski z klasy V został laureatem etapu wojewódzkiego.  
W całorocznym konkursie ekologicznym nasza szkoła wywalczy-
ła trzecie miejsce. W konkursie recytatorskim dwóch uczniów Pa-
tryk Broda i Krystian Mikołajczyk przeszło do etapu rejonowego  
w Bielsku-Białej. Uczennica Karolina Dyrda z kla-
sy II zdobyła pierwsze miejsce, a Mateusz Majewski z kla-
sy III miejsce drugie w konkursie piCknego czytania. Ze-
spól wokalny „Jedyneczki” w IV Przegl>dzie Amatorskich 
Zespołów Artystycznych i Solistów uzyskał wyrócnienie.  
W miejskim turnieju szachowym drugie miejsce zdobył Krzysz-
tof Zielecki z klasy III, a w miejskim konkursie pocarniczym 
plastycznym II miejsce zdobyła Sandra KCdzior, a wyrócnienie 
– Konrad Makula – obydwoje z klasy II. W konkursie plastycznym 
„Mieszkam w Beskidach” najwiCcej nagród zdobyli uczniowie 
naszej szkoły. Mocemy równiec poszczycić siC sukcesami spor-
towymi. Nasi młodzi piłkarze, kierowani przez trenera Karola 
ChraWcinC zdobyli IV miejsce w województwie. W zawodach 
szkół ustroMskich chłopcy zdobyli I miejsce w mini piłce nocnej, 
II miejsce w czwórboju lekkoatletycznym, dziewczCta uzyskały 
III miejsce w rozgrywkach mini koszykówki i mini siatkówki 
oraz II miejsce w czwórboju lekkoatletycznym. 

 Za całoroczn> współpracC, opiekC, inansowanie przedsiCwziCć 
szkoły, dziCkujemy władzom naszego miasta.

PodziCkowania kierujemy do Rady Rodziców naszej szkoły za 
współpracC i pomoc w organizacji wielu imprez dla naszych dzieci. 

Obok rodziców chcemy podziCkować równiec naszym sponso-
rom, czCsto od lat tym samym. S> nimi paMstwo Zuzanna i Michał 
Bocek oraz irma „Ustronianka”, wspomagaj>cy szkołC  w wielu 
rócnych przedsiCwziCciach.  DziCkujemy sponsorom, którzy po-
magaj> w akcji docywiania dzieci – piekarni „Bethlehem” pana 
Michała Polaczka, paraiom rzymsko-katolickim Ww. Klemensa, 
i Ww. Alberta, Siostrom Boromeuszkom, paraii ewangelicko-
augsburskiej w Ustroniu oraz prywatnym sponsorom. Naszej 
szkole pomagaj> równiec: Fundacja Vw. Antoniego, hurtownia 
„Artchem” Sikora &Lang, paMstwo Jaworscy, paMstwo Bracha-
czek, hurtownia „Marko” M. Legierski, „Extra” Hurtownia Spo-
cywcza B.Kowala, Cocktail Bar „Delicje” U.Skwara, Firma Kosta  
K. Owczarek, PHU „BESKID-FRUT 2” Z. Szczotka. 

Rok z certyikatem „Vl>skiej Szkoły JakoWci” był w „Jedyn-
ce” bardzo dobry i mamy nadziejC, ce nastCpny bCdzie równie 
udany. byczymy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom 
przyjemnego wakacyjnego wypoczynku.

                    Opracowała: Iwona Kulis

ROK Z CERTYFIKATEM 
JAKOVCI
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ZniknCło Białe Miasteczko w Warsza-
wie. Była to najostrzejsza forma protestu 
pielCgniarek.

Pacjenci ustroMskich oWrodków zdro-
wia mog> spać spokojnie. PielCgniarki, 
lekarze oraz pozostała słucba medyczna 
nie strajkuje. OWrodki działaj> bez zmian. 
Popieraj> ogólnopolski strajk jedynie 
w sposób bierny. Przychodnia w Niero-
dzimiu jest oflagowana i oznakowana. 
CzCWć personelu medycznego przebywa 
na urlopie, s> to jednak urlopy zaplano-
wane juc wczeWniej, a nie podyktowane 
protestem. W oWrodku zdrowia przy ul. 
Mickiewicza obserwuje siC zwiCkszenie 
liczby pacjentów. Do specjalistycznych 
gabinetów s> kolejki i długi czas oczeki-
wania na wizytC, wiCc czCWć pacjentów 
wybiera przychodnie ogóln>. 26 maja  
w Vl>skim Centrum Rehabilitacji na Zawo-
dziu odbyło siC referendum. WiCkszoWci> 
głosów zdecydowano, ce nie przył>cz> siC 
czynnie do strajku.  Lekarze i pielCgniarki 
wyracaj> swoje poparcie nosz>c plakietki 
z napisem „Popieram strajk”. 

W Vl>skim Szpitalu Reumatologicznym 
wiCkszoWć popiera protest, ale nie zamierza 
strajkować. 
- Uwacamy, ce wielu kolegów z rócnych 
powodów zarabia bardzo mało. PielCgniar-
ki równiec. Warunki pracy tec s> trudne, 
choć nie u nas – tłumaczy dyrektor szpitala 
Ryszard W>sik. – Strajk to nieszczCWcie dla 
Wrodowiska medycznego i pacjentów. Przy-
czyny, na pewno narastały od wielu, wielu 
lat. Strajkuj>cy s> bardzo zdesperowani. 
Nie stanowi to jednak ducego zagrocenia 
dla pacjentów. Ten strajk nie polega na 
odmowie udzielenia pomocy medycznej, 
tylko na pewnych utrudnieniach. 
- Dyrektor jest człowiekiem dialogu  
i stara siC spełniać oczekiwania zarówno 
pacjentów jak i personelu - mówi Boce-
na Boberek, przewodnicz>ca Zwi>zku 
PielCgniarek w tym szpitalu. - Chcemy, 
aby nasz szpital trwał i przetrwał. Nie 
bCdziemy odchodzić od łócek pacjen-
tów. W Szpitalu Reumatologicznym pra-
wie wszystkie pielCgniarki s> zrzeszone  
w zwi>zku zawodowym.

Słucba zdrowia na terenie Ustronia nie 
ma problemów z prawidłowym funkcjo-
nowaniem. Dlatego zarówno pielCgniarki, 
lekarze jak i pozostały personel medyczny 
nie zamierzaj> w najblicszym czasie straj-
kować.                        Izabela Kotowska

3 FESTIWAL 
EKUMENICZNY 
W USTRONIU

Dni Jakubowe 
KoWciół ewangelicko - Augsburski  

Apostoła Jakuba Starszego

�9.07. - czwartek - godz.18.00 - Koncert 
Młodziecowego. Zespołu „Dzwonków”  
z Juvmali (Łotwa), Młodziecowy Zespół 
„Sunrise”.
20.07.  - pi>tek - godz. 18.00 - Koncert 
„Lutheran Chorus” z TrzyMca (Czechy)
2�.07. - sobota - Recital Magdaleny Hu-
dzieczek - CieWlar z Pabianic
22.07. - niedziela - Pami>tka poWwiCcenia 
KoWcioła Apostoła Jakuba Starszego:
godz. 8.30 Poranek PieWni i Muzy-
ki - wystapi>: Chór Paraii Ewangelickiej  
z DrogomyWla i UstroMski Chór Ewangelicki
godz. 10.00 - uroczyste naboceMstwo  
z okazji poWwiCcenia koWcioła.
Kazania wygłosz>: w koWciele - ks. Tade-
usz Makula z bor, na placu koWcielnym 
- ks. Jan CieWlar z Pabianic.

Turnus III (�5-2� lipca 2007)  
Sesja o miłoWci

Kurs przedmałceMski i Rekolekcje  
dla małceMstw i Rodzin.

Wykłady prowadzone przez Jacka puli-
kowskiego codziennie o godz. 9.30.
Po południu zajCcia Kursu przedmał-
ceMskiego prowadzone przez pawła GórC 
oraz spotkania prowadzone przez dr. 
Krzysztofa Mielcarka: MałceMstwo  
w Biblii.

XIX  KOlOKWIUm  
DOmInIKALSKIe

Wykłady i spotkania 
odbywaj> siC na „Ł>ce Hermanickiej”
UstroM-Hermanice, ul. DominikaMska �4.

POPARCIE 
PROTESTU

Kolej nie narzeka na brak pasacerów.                                                                Fot. W. Suchta

Ochłoda na stawie.                Fot. W. Suchta

Czantoria na brak goWci narzekać nie 
moce. Jednak stale myWli siC o nowych 
atrakcjach dla odwiedzaj>cych tC górC. 
Jedn> z nich bCdzie aródełko znajduj>ce 
siC na wysokoWci 800 m. `ródełko wy-
pływa ponicej polany przy górnej stacji, 
tam gdzie koMczy siC tor saneczkowy. 
Drug> atrakcj> ma być oWrodek edukacji 
meteorologicznej. Być moce pomysł ten 
pomog> sinansować irmy amerykaMskie, 

być moce urz>dzenia zostan> zakupione 
po cenach promocyjnych. Byłby to jedy-
ny taki oWrodek w Polsce. Chodzi o to by 
pokazać jak wygl>da turbina wiatrowa, 
baterie słoneczne. Teren pod ten oWrodek 
juc wytypowano. W dalszych planach jest 
poł>czenie tego oWrodka ze Wcieck> eduka-
cji ekologicznej. Chodzi o to, by młodziec 
szkolna tak licznie odwiedzaj>ca Czanto-
riC, maksymalnie skorzystała.            (ws)

`ródełKO I VCIebKI
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W przeddzieM najpiCkniej-
szego WwiCta w roku – Dnia 
Matki, 25 maja 2007 r. przy-
szło nam pocegnać W.p. WandC 
CHLEBIK, z domu GliMska, 
urodzon> 19.08.1923 r. w Ci-
sownicy, nauczycielkC mate-
matyki i zajCć praktyczno-tech-
nicznych w Szkole Podstawo-
wej Nr 2 w Ustroniu w latach 
1947-1978. Z jej inicjatywy 
powstała szkolna Izba PamiCci 
Narodowej, któr> współorgani-
zowała i prowadziła za czasów 
dyrektora Bogusława Binka, 

WSPOMNIeNIe O WANdZIe CHLeBIK
W latach 1965-1973 pani 

Chlebikowa pełniła funkcjC 
przewodnicz>cej Ligi Kobiet, 
a nastCpnie Rady Kobiet.  
W latach 70.tych wchodziła  
w skład Powiatowej Rady 
Narodowej w Cieszynie, na-
tomiast w latach 1975-1984 
nalecała do grona radnych 
Miejskiej Rady Narodowej  
w Ustroniu. Od pocz>tku swo-
jej kariery zawodowej zasilała 
szeregi Zwi>zku Nauczyciel-
stwa Polskiego. Za działalnoWć 
społeczn> uhonorowana zo-
stała wieloma odznaczeniami,  
z których najwacniejszym był, 
przyznany w 1989 r., Krzyc 
Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski.

Była osob> bardzo energicz-
n>, konkretn> i wymagaj>c>, 
lecz takie cechy jak serdecz-
noWć, przychylnoWć i cyczli-
woWć w stosunku do uczniów 
i ludzi powodowały, ce kacdy 
kto j> poznał, polubił od razu. 
Jako nauczyciel, cona i matka 
to wzór człowieka godny na-
Wladowania. W SP-2 uczniowie 
odnosili siC do niej z szacun-
kiem i powacaniem, gdyc sta-
rała siC zawsze sprawiedliwie 
i uczciwie ocenić kacdego,  
a w razie potrzeby pomóc, 
zgodnie z zasadami etyki swo-
jego cenionego w tamtych 
czasach zawodu nauczyciela, 
którym była z powołania. Po-
godne usposobienie stanowiło 
o jej kolejach losu, nie zawsze 
usłanych rócami. W czasie 
okupacji została jako Polka 

bCd>c jakiW czas jego zastCpc> 
przed przejWciem na emeryturC. 
Jej mCcem był kierownik Szko-
ły Podstawowej Nr 1 Otton 
Chlebik, który zmarł 16 lat 
temu, tj. w 1991 r. PaMstwo 
Chlebikowie zamieszkiwali 
najpierw przy ul. 9 Listopada, 
a póaniej we własnym domu 
przy ul. Partyzantów. Mieli 
jedn> córkC JadwigC, miesz-
kaj>c> od czasów studenckich  
w Katowicach i Gliwicach, 
gdzie od 7 lat przebywała jej 
matka.

skierowana na przymusowe 
roboty do Huty Trzyniec, gdzie 
pracowała do koMca wojny.  
Poniewac wojna przerwała 
naukC, swoj> edukacjC kon-
tynuowała dopiero po jej za-
koMczeniu.

Uczestnicy mszy całobnej 
w koWciele katolickim p.w. Ww. 
Klemensa w Ustroniu usłyszeli 
z ust ks. Zbigniewa Zachorka , 
ce s> obecni na ostatniej lekcji 
W.p. Wandy. Nie powinno to być 
jej pocegnanie, ale powitanie u 
Dyrektora Wwiata, czyli Pana 
Boga. Ten właWnie Dyrektor, 
najbardziej sprawiedliwy, kie-
dyW przepyta swoich uczniów 
o ich uczynkach i sposobie 
realizacji tych uczynków w 
czasie przecywania poszcze-
gólnych dni swej ziemskiej 
egzystencji.

W ceremonii pogrzebowej 
wziCło udział wielu miesz-
kaMców Ustronia – członków 
rodziny, byłych i obecnych na-
uczycieli, uczniów, przyjaciół 
i znajomych. Szkoda tylko, ce 
zapomniano uWwietnić całobn> 
uroczystoWć szkolnym pocztem 
sztandarowym.

Wanda Chlebik, maj>c ukoM-
czone 83 lata, zmarła w Szpi-
talu Miejskim w Gliwicach,  
a spoczCła na miejscowym 
cmentarzu katolickim obok 
swojego mCca Ottona. Skła-
daj>c hołd jej pamiCci jestem 
przekonana, ce na zawsze po-
zostanie we wdziCcznej pa-
miCci ustroniaków.  

                 elcbieta Sikora

Usposobienie człowieka jest jego losem.                    Sofokles

Powrót ze aródła Karola.                                            Fot. W. Suchta 
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Lato kojarzy siC z koncertami plenerowymi, wiCc przypomi-
namy orkiestrC Stowarzyszenia Kulturalno-OWwiatowego „Siła”. 
Zespół ten w okresie miCdzywojennym wystCpował w parkach, 
na festynach i zabawach ludowych, a takce podczas Wwi>t paM-
stwowych, pogrzebów itp. Siedz> na ziemi trCbacze Adam Macura 
i Jurczok. W pierwszym rzCdzie (od lewej):  trCbacz NN, klar-
neciWci Fussek, Karol SzczepaMski, z ducym bCbnem perkusista 
Gustaw Szarzec, Franciszek Peszat z werblami, Jan Drozd, NN. 
Stoj>: Edward Peszat (senior), Jakubiec, Edward Peszat (junior), 
Podcorski,  NN, Karol Sztwiertnia, NN, Andrzej Gomola. ZdjCcie 
udostCpnił i opisał długoletni kapelmistrz ustroMskiej orkiestry 
dCtej Bolesław Mider. 

Samotne, smutne psie oczy spogl>daj> zza krat z nadziej>…… 
mijaj> dni i lata, a one czekaj> w zapomnieniu – na ciepły dom, 
na miłoWć, na przytulenie, na to by zostać na zawsze Twoim wier-
nym przyjacielem”. Ten smutny opis psiego losu wita kacdego, 
kto zajrzy na stronC internetow> (www.schronisko.cieszyn.pl) 
schroniska dla bezdomnych psów w Cieszynie. DziCki tej stronie 
i zawartym na niej informacjom los wielu zwierz>t zmienił siC na 
lepsze, znalazły domy i kochaj>cych ludzi.

Powstanie tej strony nie byłoby mocliwe bez zaangacowania 
inansowego i czasowego ustroMskich irm.

Schronisko dla bezdomnych zwierz>t „Azyl” z Cieszyna oraz 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierz>t „AS” serdecznie dziCku-
je irmie MARLAN pana Marka Landowskiego oraz irmie 
USTRONET.PL pana Piotra Bogaczewskiego. Pragniemy takce 
podziCkować panu Arkowi Konsorskiemu, który poWwiCcił duco 
czasu i wykazał siC wielk> cierpliwoWci> w rozwi>zywaniu kwestii 
zwi>zanych z graiczn> opraw> strony internetowej.

dZIBKuJeMy  
ZA SERCE

W upały nie zapomnijmy o pieskach.                         Fot. W. Suchta 
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8 lipca w ustroMskim amiteatrze zagrali 
Skaldowie. Pogoda dopisała, publicz-
noWć tec, choć amiteatr nie wypełnił siC  
w całoWci. Koncert zorganizował cieszyM-
ski Oddział Polskiego Komitetu Zwalcza-
nia Raka. Zespół zaprezentował swoje naj-
wiCksze przeboje z lat 60. i 70. Skaldowie 
wyst>pili w składzie prawie takim, jak pod 
koniec lat 60., z t> rócnic>, ce Andrzeja 
ZieliMskiego zast>pił G. Górkiewicz. Grali 
tec Konrad RatyMski, Jerzy TarsiMski. Po-
nadto w koMcowej czCWci koncertu wraz  
z Jackiem ZieliMskim Wpiewała jego córka, 
a w dwóch piosenkach na gitarze zagrał 
syn. Jan Budziaszek natomiast wyst>pił  
w koszulce z napisem „Hermanice”.
- Przez całe lata przyjecdcałem do Herma-
nic na kolokwia dominikaMskie, a teraz jak 
tylko mam w kalendarzu wolny termin, 
natychmiast tu jestem – mówi J. Budzia-
szek. - Nie zerwałem tego kontaktu. Spe-
cjalnie na ten koncert załocyłem koszulkC 
z Hermanic. Tam wiele siC wydarzyło  
w moim cyciu.

PublicznoWć bawiła siC znakomicie, nic 
wiCc dziwnego, ce Skaldowie musieli 
bisować. Na zakoMczenie zgotowano im 
owacjC na stoj>co. J. ZieliMski otrzymał 
maskotkC Ustroniaczka, równiec K. Ra-
tyMski dostał tak> maskotkC, gdyc właWnie  
w dniu koncertu w Ustroniu obchodził 
swoje 60 urodziny.
- CieszC siC z zadaszonego amiteatru - 
mówi Budziaszek. - Bardzo dobrze, lekko 
siC tu gra. Dajemy bardzo duco koncertów, 
a dodatkowo ja jeszcze jecdcC po Wwiecie 
z ksi>ckami. Koncerty to zarobek, ale 
sympatyczny. Ludzie to dalej kupuj>,  
a my mamy pracC. Od maja do paadzier-
nika gramy we wszystkie weekendy. Nie 
musimy zdobywać szczytów, ubiegać siC  
o listy przebojów, a publicznoWć mamy.

Po koncercie odbyło siC losowanie na-
gród rzeczowych. W tym czasie J. ZieliM-
ski rozdawał autografy, fotografował siC 
z fanami jego twórczoWci. Z koncertu byli 
zadowoleni tec organizatorzy. 

- To juc trzecia tego typu impreza. Pierw-
szy w teatrze w Cieszynie był koncert 
Andrzeja Sikorowskiego, potem był Wój-
cicki z Rybotyck>, a dziW Skaldowie - 
mówi organizatorka Carmen Waloch. 
- Koncert odbył siC w Ustroniu, bo tu jest 
sprzyjaj>cy klimat, mocna liczyć na po-
moc, tu ludzie widz> nasze potrzeby. My 
pracujemy charytatywnie dla innych. Nie 
mamy zbyt wielkich zysków, ale chodzi  
o ideC, ceby ludzie zobaczyli, ce działamy 
i chcemy pomagać innym. Tu chciałabym 
podkreWlić, ce Skaldowie tec w pewnej 
czCWci grali na cel charytatywny, bo wziCli 
nicsz> gacC nic normalnie.

Rozmowa z Jackiem zieliMskim
Czy to pierwszy koncert Skaldów  
w Ustroniu?
Nie. GraliWmy podczas festiwalu religijne-
go Gaude Fest. Czyli był to drugi koncert 
w Ustroniu.
Jak pan ocenia dzisiejszy koncert?
Wspaniała, serdeczna publicznoWć. Nie 
tylko serdeczna dla naszego zespołu, ale  
i dla akcji przyWwiecaj>cej temu koncerto-
wi. Rak to choroba straszna i jakakolwiek 
pomoc to wielka sprawa. Poza tym, jak jest 
tak chCtna publicznoWć, to siC chce grać.
Jak przygotowujecie repertuar na kon-
certy, bo przebojów macie ac za duco. 
Wszystkiego nie mocecie zagrać.
Wybieramy te piosenki, o które ludzie 
czCWciej prosz>. Ludzie pytaj> czy bCdzie 
o wiolonczelistce, o wioWnie, kuligu. I st>d 
taki, a nie inny dobór repertuaru. S> tec 
koncerty, jak to siC mówi progresywne, 
gdzie publicznoWć chce posłuchać tych 
bardziej rockowych utworów. Jeceli jest 
takie zapotrzebowanie, to robimy parC 
prób i utworek jest przygotowany. Dlatego 
nasze koncerty s> rócne. Co grać mniej 
wiCcej wiadomo juc przed koncertem, 
gdy organizator spodziewa siC okreWlonej 
publicznoWci. A ce nagrywamy tec nowe 
utwory, ukazała siC płyta „Harmonia 
Wwiata”, to staramy siC coW z tej płyty 
przyblicyć. Być moce po latach te piosenki 
bCd> równiec znane.
Jest pan w znakomitej formie. 
Staram siC doWć intensywnie cyć w sensie 
ruchowym. Narty zim>, w lecie pływanie, 
lubiC chodzić na piechotC. Poza tym przy 
Wpiewaniu trzeba brać głCbokie, długie 
oddechy. Córka chodz>ca na jogC mówi, ce 
s> takie specjalne ćwiczenia z oddechem.  
A ja to ćwiczC całe cycie, bo przeciec 
Wpiew tec wymaga przytrzymania odde-
chu. To tec pomaga.

dLA WyKSZtAłCIuCHóW

J. Zielinski z córk>.                                                                                 Fot. W. Suchta

Skaldowie jak za dawnych lat.                                                                 Fot. W. Suchta
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K. ratyMski obchodził w ustroniu 60. urodziny.                                           Fot. M. Siedlaczek
Stajecie siC ponownie zespołem popular-
nym. Był okres w latach �0., gdy byliWcie 
zespołem prawie zapomnianym.
W stanie wojennym i po jego zakoMczeniu 
jakiW czas mieliWmy przerwC. Dopiero  
w 1987 r. zaczCły siC w Sopocie koncerty 
„Czy mnie jeszcze pamiCtasz”, czyli po-
wrót dinozaurów na scenC, i gdzieW nas 
odnaleziono, a byliWmy w pełnym skła-
dzie. ZagraliWmy dla pełnej Opery LeWnej  
i publicznoWć wspaniale to przyjCła. To 
nam dodało skrzydeł. Nie wacne ile mamy 
lat, ale skoro mamy siły, trzeba grać. 
na dzisiejszym koncercie zabrakło pana 
brata.
On mieszka w Stanach i przylatuje, bo 
grać bCdziemy na festiwalu piosenki cy-
gaMskiej w Ciechocinku. Mamy w swoim 
repertuarze piosenkC „DziW prawdziwych 
Cyganów juc nie ma”, brat skomponował 
jak>W now> pieWM o tematyce cygaMskiej  
i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Skladów wi>ce siC z podhalem, a cza-
sem mówi siC o konlikcie zakopanego 
z Beskidami.

Powi>zani jesteWmy z Zakopanem po-
przez moj> mamC. A o jakimW konlikcie 
nie słyszałem, moce dlatego, ce jestem 
niekonliktowy.
moce dotyczy to bardziej Wrodowisk 
zwi>zanych ze sportem.
A to juc wiem o co chodzi. Wy macie 
Adasia, a my niestety Rutkowskiego, któ-
ry zacz>ł dobrze, ale nie wiadomo gdzie 
wskoczył.
Dawniej młodziec dzieliła siC na zwolen-
ników Skaldów i Czerwonych Gitar.
Studenci lubili Skaldów, natomiast pozo-
stała młodziec tec miała swoje zespoły. My 
to raczej jesteWmy dla wykształciuchów. 
Natomiast miCdzy naszymi zespołami nie 
było antagonizmów. Była konkurencja. 
Kacdy chce być lepszy. PublicznoWc na-
tomiast wybiera. Bach, być moce nie jest 
lubiany przez szerok> publicznoWć, ale to 
nie oznacza, ce był złym kompozytorem. 
My mieliWmy wykształcenie muzyczne, bo 
studiowaliWmy na Akademii Muzycznej  
i interesowała nas muzyka bardziej uroz-
maicona.                      Wojsław Suchta 

Nale, to ci sumeryja! Co sie to łostatnio 
porobiło, i to na samym wyrchu. Naprzód 
znany na całóm Polske łojciec Rydzyk 
szpetnie powiedzioł o paniczce naszego 
prezidynta – „czarownica”. No, ce nikie-
dy jedna  czy drugo Jewka z Marynóm 
chwycóm siC za kudły i naprzezywajóm 
łod czarownic abo we złoWci powiedzóm 
se „ty czutoro”, to tec nima pieknie, ale 
to jeszcze idzie zdzierceć. Duchownej ło-
sobie jednakowoc cosi takiego nie pasuje 
mówić. Teraz Rydzyk sie wymowio, ce to 
mu siC tak jyny powiedziało, ale to i tak 
je gaMba. Isto ty ostatni hyce kapke mu 
zaszkodziły. 

No, jeszcze o Rydzyku nie ucichło,  
a zaW mómy nowy wyprask. Snoci tyn znany 
Jyndrys, co je tym, ministrym rolnictwa  
i wicepremierym, prubowoł wziónć do 
kapsy za załatwiyni jakiW sprawy. Skyrs 
tego wyleciał z roboty i juc ni ma w rzón-
dzie. No, kiery by se pomyWlał. Przeca tym 
Jyndrys, jak jeszcze nie był ministrym, 
straszecznie wszystkich krytykowoł. Wy-
glóndało na to, ce wszyscy sóm ali, jyny ón 
je w porzóndku. Aji partyje takom załocył: 
„Samoobrona”. No, teraz ta „Samoobro-
na” bydzie siC musiała fest bronić, bo 
wychodzóm na wyrch rozmaite niepiekne 
sprawy. Na tyn przykłod, ce jedyn z tych, 
co je w tej partyji wacny, zasmyczył jednóm 
paniczke do łócka. Snoci tyn Jyndrys tec 
cosikej mioł z tym do czyniynio. Na dyć to 
je gaMba: chcieli inszych bronić, a tu przed 
nimi bronić by siC było trzeja. 

Jak siC o to rozchodzi, czy tyn Jyndrys 
prubowoł wziónć do kapsy, to jeszcze nima 
taki pewne. Słyszy siC, ce go podpuWcili. 
Tela siC skyrs tego harmidru narobiło, ce 
jak to posłóchóm, ac mi łuszy puchnóm. 
Jedyn prawi tak, drugi co inszego i byj tu 
człowieku móndry. Jyny z tego wszyckigo 
sie ludziom łodniechciywo chodzić ku wy-
boróm. Bo jak po tym mómy takóm władze, 
co siC jyny ceróm miyndzy sobóm, to czło-
wiek mo doW. Gorzij, jakby siC gazdowie 
wadzili o miedze. 

Całe szczynWci, ce teraz je lato i człowiek 
moce wyjechać, schować siC do jakijW 
dziury i radija ani telewizora nie puszczać, 
ani gazet nie czytać. Teraz zaW głoszóm, 
ce majóm prziW hyce, tóc bydzie mocna 
spoczywać se na Wwiycym lufcie, nad wo-
dóm albo kaj w lesie. Jyny dejcie pozór na 
klyszcze, kierych latoW snoci je moc, a łony 
roznoszóm szpetne choróbska. Lepi teraz 
być zdrowym, bo z dochtorami teraz tec 
je sumeryja, o czym wszyscy wiedzóm, co 
radija i telewizora posłuchajom. 

Tóc cieszmy siC ze słóneczka, jyny ni-
kierzi muszóm dać pozór, jak przidóm 
hyca, coby im durch nie zaszkodziły na 
głowe.                                            Hanka Owacja na inał.                                                                                                 Fot. W. Suchta

To je gaMba!
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  im. J. Wantu³y 

Rynek 4, tel. 854-23-40. 

Czytelnia ogólna oraz wypoLyCzalnia dla dzieCi i młodzieLy
poniedzia³ek: 12.00 - 18.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 19.00; pi¹tek: 8.00 - 15.00.

biblioteka szkolno-œrodowiskowa w ustroniu - polanie
poniedzia³ek: 8.45 - 16.00; wtorek: 8.45 - 12.00; œroda: 8.45 - 12.45; czwartek: 8.00 - 12.45 pi¹tek: 8.00 - 12.45.

muzeum ustrońskie im. J. Jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.republika.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 - 14,  we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 14 
   w soboty,  niedziele 9.30 – 13. 

oddzia³ muzeum „zbiory marii skaliCkiej”
ul. 3 Maja 68, tel. 854-29-96. www.muzeumustronskie.republika.pl
wystawy sta³e :
- ekspozycja prac wybitnych twórców polskich
- kolekcja medali, starodruki, druki bibliofilskie i  unikatowe
- ekslibris ze zbiorów Marii Skalickiej
- porcelana rêcznie malowana Barbary Majêtny
- wystawny strój cieszyñski i filigran cieszyñski
- cenny zbiór ksi¹¿ek “Cieszyniana”
- Ustroñ w starej fotografii 
- walka o niepodleg³oœæ w czasie II wojny œwiatowej (1939-1945) 

(AK, PSZ na Zachodzie, Wojsko Polskie na Wschodzie, martyrologia mieszkañców Ustronia)
wystawy czasowe :
 - Drzeworyt sztorcowy Jadwigi Smykowskiej
 - Malarstwo Dariusza Gierdala

KLUB PROPOZYCJI : -  klub tysi¹ca inicjatyw i spotkañ z ciekawymi ludŸmi 
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 poniedzia³ku do pi¹tku 9 - 16, w soboty 9 - 13.

BIURO PROMOCJI I WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Rynek 3A, tel. 854-54-58, e-mail bpiwa@polbox.com
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.

ChrzeœCijañska FundaCja „¯yCie i misja”
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy 
dla dzieci i m³odzie¿y „Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo „Koinonia”,  czasopismo „Nasze Inspiracje”.

wystawa motoCykli zabytkowyCh - rdzawe diamenty

Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.

CZYTELNIA KATOLICKA  
dziedziniec przy koœciele p.w.œw. klemensa,  
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00  i 17.00 - 19.00; 
 - niedziele: 7.00 - 13.00  i 17.00 - 19.00.

miejski dom kultury „praLakówka” 
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 nowo-
czesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.

TOWARZYSTWO KSZTA³CENIA ARTYSTYCZNEGO - ognisko muzyczne   mdk „pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach : fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, 
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kszta³cenia Artystycznego.

ustroñskie galerie, muzea placówki kultury, 
fundacje, stowarzyszenia, 

policja, stra¿ miejska

ustroñskie stowarzyszenie trzeJwoœCi
Klub Abstynenta „RODZINA”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o  ZUS)    
MITyNG AA - czwartek od 17.30  MITyNG Al-Anon.- wtorek od 17.30 i niedziela
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 17.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854. 

FundaCja œw. antoniego
ul. koœcielna 21, tel. 854 17 72
Spotkania z instruktorem terapii uzale¿nieñ i wspó³uzale¿nieñ 
 - wtorek  9.00 -10.00;   - czwartek 16.00 - 17.00
Psycholog  - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca
Punkt wydawania odzie¿y - pon. œr. pt.  10.00 - 14.00.
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:
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  - 10.00-12.00 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„moLna 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:  poniedzia³ek 17.00-18.00
- Centrum Wolontariatu: wtotek 8.00-12.00, czwartek 14.30- 18.30
- psychoterapeuta: poniedzia³ek 15.00-19.00
oraz kluby dzia³aj¹ce w szko³ach:  SP 1 (kl. I-III) pn. - godz. 12.00-15.00 
SP 2 (kl. I-III) wt. - godz. 13.00-16.00, (kl. IV-VI) pt. - godz. 13.00-16.00
SP 3 (kl. I-III) pt. - godz. 12.30-15.30, (kl. IV-VI) wt. - godz. 13.30-16.30
GIM 1(kl. I-III) wt. - godz. 13.30-16.30, GIM 2 (kl. I-III) pt. - godz. 13.00-16.00.

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.

straL miejska ustroñ 
Rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy:  darmowy 986.

W czasie wakacji, tj. w lipcu i sierpniu, Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 12.00-18.00, wtorek: 8.00-15.00, Aroda: 12.00-19.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-15.00
sobota -tylko wypoMyczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00 

Ciekawe, jak z charakterami?                                       Fot. W. Such-
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pOzIOmO: �) na dnie szklanki po kawie, 4) kolor karciany,  
�) wydzielina cmiji, �) nic siC nie dzieje, 9) szekspirowski 
król, �0) album pełen znaczków, ��) uskrzydlony koM,  
�2) stolica włoskiej maii, �3) irma handlowa z Cieszyna, 
�4) taniec towarzyski, �5) wodniak, goprowiec, ��) ciCc-
ka praca, �7) oddziela kondygnacje, ��) szachowy remis,  
�9) czCWć kredytu, 20) grajek wCdrowny.
pIOnOWO: �) dobroczyMca, łaskawca, 2) zwisa w jaskini, 
3) rasa psa, 4) przegroda w oku, 5) polski potentat paliwowy, 
�) nadmorskie wczasowisko, 7) leM, nierób, ��) odracaj>cy 
stwór, �3) krew bogów greckich, �4) gra karciana.

Rozwi>zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi>zania 
oczekujemy do 27 lipca br. 

Rozwi>zanie Krzycówki z nr  27
COUnTRy W USTROnIU

NagrodC w wysokoWci 30 zł otrzymuje: Teresa KamiMska, 
UstroM, ul. M. Reja 7/1. Zapraszamy do redakcji. 

KrZybóWKA   KrZybóWKA   KrZybóWKA
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

Jako sie tec mocie
Bo jo fórt móm moc roboty w chałupie, ale tec dycki znóMdym 

czas, coby łoto aspóM kapke pofulać ze znómymi, czy letnikorza-
mi, co do sómsiada kocdego roku przijycdcajóm. Dwa dni tymu 
kisiłach juc swoji łogórki, co my latoW pod folióm posioli. Aji sie 
mi nad podziw podarziły. Kómpotów tec juc móm moc pozawa-
rzowanych, zdo mi sie, ce to nóm styknie na calutkóm zime. Teraz 
tego deszcza szwarnie napadało, tóc trowa tak sie zhyrkła i choć 
juc mi sie kapke nie chciało, trzeja było powiybiyrać ty chwaWciska 
z zogónów. Ale muszym sie pochwolić, ce móm doprowdy latoW 
podarzóne jarziny. Ćwikla tako szumno i wielucno, ce jak jeszcze 
kapke poroWnie, to sie isto zrobi drzynito, a kaj tam jeszcze do 
jesiyni? Marekwie, tec móm wielkóm, jyno kapke pCko, a modre 
keleruby jaki sóm szumne! Dyć roz po drugi warzym kelerubiónke, 
coby tego ubywało. 

Czakałach, ac przijedzie moja cera z wnukym, bo sie mi zdało, 
ce nabieróm siły na tym dómowym jedzyniu. Moja cera, co cały 
dziyM robi i ni mo czasu, coby uwarzić prowdziwy łobiod, nauczyła 
tec wnuka na tym nowomodnim cywiyniu. Tóc synek zaroziutko 
jak przijechoł, to sie pytoł ło pice, a jak nima tóc aspóM frytki! 
Ale cech sie zawziyła i warzym po swojimu, z nadziejóm, ce jak 
bydzie mioł głód to przeca cosik inakszego tec zjy. Na torgu ku-
piłach dómowóm kure i zrobiłach polywke z zielyninóm i swojóm 
marekwióm. Na drugi dani moczke z ćwiklóm. I o dziwo wnuk 
aji pochwolił – „Babciu było pyszne!”. Tóc strasznucnie rada 
warzym dómowe łobiady z nadziejóm, ce ło tych pizzach i hambur-
gerach ganc zapómni.                                                             Jewka 

rozgrywki tuc tuc. Czas Wci>gn>ć piłkC z komina.    Fot. W. Suchta                      

HANdeL POdCZAS dObyNeK
 

W zwi>zku z organizowaniem Docynek w dniu 
26 sierpnia 2007 /niedziela/, podmioty prowa-

dz>ce punkty handlowo-gastronomiczne mog> 
składać wnioski na handel w Parku Kuracyjnym 
w terminie  do 10 sierpnia 2007 r. w UrzCdzie 
Miasta UstroM, pok.25, tel.033 857 9314 .
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Malowanie linii.                                  Fot. W. Suchta

BETONOWY  JUBILEUSZ
Turniej koszykówki na asfalcie „Be-

ton” obrasta tradycj>. Wszak to juc po 
raz piCtnasty został rozegrany, tym razem  
w niedzielC 15 lipca, na asfaltowym boisku 
przy Szkole Podstawowej nr 2.

Jedn> z tradycji tego turnieju jest malo-
wanie linii boisk w przeddzieM zawodów. 
Wtedy to spotykaj> siC organizatorzy 
sprzed lat, przede wszystkim pierwsi 
organizatorzy Betonu, z młodziec> zaan-
gacowan> w przygotowania tegoroczne. 
WczeWniej młodzi ludzie przez ponad mie-
si>c przekonuj> sponsorów i to przekonuj> 
z dobrym efektem. 

XV Beton wzbudził sporo emocji wWród 
fanów koszykówki. Wiele przed turniejem 
dyskutowano na stronach internetowych 
poWwiCconych streetballowi. Emocje bu-
dziła przede wszystkim pierwsza nagroda 
w wysokoWci 1000 dolarów. Wymieniano 
opinie, ce nie opłaca siC jechać do Ustro-
nia, bo pojawi> siC ligowcy, z którymi 
nie sposób wygrać. Inni byli zdania, ce 
właWnie trzeba jechać, bo to jedyna szan-
sa zagrania z zawodowcami. W sumie 
pojawiło siC 31 drucyn w rócnym wieku  
i o bardzo zrócnicowanych umiejCtnoW-
ciach. Kacdy startuj>cy otrzymywał przy 
zapisie bon na kiełbasC, paczkC słoneczni-
ka, wodC mineraln> i pami>tkow> koszulkC 
z napisem BETON 2007.
- Znamy siC z boisk ekstraklasy i przyjaa-
nimy siC. Obecnie jesteWmy na wakacjach 
i padła propozycja, by zagrać w Ustroniu. 
Zawsze warto siC pobawić w takim turnie-
ju – mówi Marcin Sroka z gliwickiej dru-
cyny Metanobole, na co dzieM koszykarz 
Gipsaru Stali Ostrów Wielkopolski. Wraz 
z nim w drucynie grali: Marcin StefaMski 
ze Vl>ska Wrocław, Wojciech Onyszko 
z Bobrów Zabrze, Stanisław Mazanek  
z Bigstaru Tychy. 

Otwarcia turnieju tradycyjnie dokonał 
burmistrz Ireneusz Szarzec, wczesniej 
rozgrywaj>c mecz z prezesem TRS Siła 

Andrzejem Georgiem. W tym roku wygrał 
burmistrz.

Tradycj> Betonu s> takce wymyWlne 
nazwy drucyn, jak NiewypoceMcy, ObroM-
cy Miast i Wsi vel Chłopcy Stela, Kiss 
bywiec, Beznadziejnie Skuteczni, LeWni 
Ludzie, natomiast dawni organizatorzy 
wyst>pili w drucynach Betony oraz Organ 
i Zatorzy.

Dodatkow> atrakcj> były pokazy break 
dance.

Drucyny podzielono na osiem grup,  
a po dwie najlepsze awansowały do dal-
szych rozgrywek systemem pucharowym.  
W inale Metanobole pokonały Sixty Nine 
NYC 16:7. 

Marcin StefaMski ze zwyciCskiej dru-
cyny powiedział: - WczeWniej byłem  na 
trzech streetballach, na jednym grałem  
i tu jest organizacja rewelacyjna. Oby 
wiCcej takich imprez w Polsce, na Vl>sku,  
a koszykówka bCdzie bardziej popularna. 

W Ustroniu promuje siC koszykówkC bar-
dzo dobrze, bo turniej jest dobry. Poza tym 
było tu bardzo duco dobrych drucyn, grali 
zawodnicy z ekstraklasy. Jedyne co bym 
zmienił to pogodC, bo jest naprawdC ciepło 
i jesteWmy po tym turnieju, granym w upale 
naprawdC zmCczeni. W meczu inałowym 
skutecznoWci> imponował Marcin Sroka. 
Jego bezbłCdne rzuty z dystansu budziły 
podziw. To on w głównej mierze pogr>cył 
rywali. Sam gracz powiedział:
- Bardzo dobrze zorganizowany. Byłem 
na tym turnieju parC lat temu i nic siC nie 
zmieniło, poza tym, ce jest inne miejsce 
rozgrywania tych zawodów. Poza tym 
wszystko w porz>dku, nie mam cadnych 
zastrzeceM. 
Drugie miejsce zajCła drucyna Sixty Nine 
NYC z Opola , a trzecie Przegrani z Ryb-
nika. 

Najlepsza drucyna otrzymała kopertC  
z dziesiCcioma studolarowymi bankno-
tami. Były wiwaty i polewanie siC szam-
panem.

Duce zainteresowania podczas turnieju 
budzi konkurs betonowego wsadu, który  
w tym roku wygrał Paweł Sablik z drucyny 
Sanatorium, zaW betonow> trójkC, czyli 
rzuty za trzy punkty wygrał Krzysztof 
Zarankiewicz z Sixty Nine NYC. Spe-
cjaln> nagrodC, piłkC do koszykówki, dla 
najlepszego ustroniaka otrzymał Bartek 
Siwiec.

SCdzi> głównym był Jacek Noga. Po za-
koMczeniu rozgrywek powiedział: - Turniej 
przebiegał w sportowej atmosferze. TrochC 
było nieporozumieM we wstCpnej fazie roz-
grywek, ale w miarC jak zaczCli grać coraz 
lepsi tych nieporozumieM juc nie było. Oni 
wiCcej graj>. To byli lub obecni zawod-
nicy. W półinałach i inałach sCdziowie 
byli bardziej obserwatorami. Zawodni-
cy doskonale sami sobie radzili. Trzeba 
podkreWlić poziom zawodów. Zawodnicy  
z ekstraklasy, drugiej ligi. Półinały i inał 
warto było zobaczyć. Jako sCdziowie jeste-
Wmy tu trzeci raz i bardzo fajnie wszystko 
jest zorganizowane. Jest na co popatrzeć, 
dobra atmosfera. Podobno kiedyW były tu 
jakieW niesnaski z innymi sCdziami. My  
z Krakowa przyjecdcamy tu od trzech lat 
i nie mamy cadnych problemów.

Nie brakowało podkoszowych starć.                                                                 Fot. W. Suchta



19 lipca 2007 r.   Gazeta UstroMska   �3

Tegoroczny Beton 2007 zorganizo-
wany został przez Towarzystwo Rekre-
acyjno-Sportowe „Siła”, a konkretnie 
zawody przygotowali: Maria Kulis, Agata 
Werpachowska, Radosław AntoMczyk.  
W trójkC s> uczniami szkół Wrednich. Po-
moc> wsparli ich organizatorzy sprzed lat: 
Rafał Chybiorz, Mateusz Werpachowski, 
Przemysław Chybiorz, Marek Guzowski. 
Organizatorzy za naszym poWrednictwem 
pragn> podziCkować takce Gracynie 
Winiarskiej z UrzCdu Miasta za pomoc  
i dzielenie siC doWwiadczeniem. Organi-
zatorzy dziCkuj> sponsorom, bez których, 
jak sami twierdz>, wsparcia inansowego 
lub rzeczowego, impreza nie mogłaby 
siC odbyć: Urz>d Miasta UstroM, poseł 
Jan Szwarc, PBiH „Incbud”, Uzdrowisko 
„UstroM”, hurtownia „Apis”, restauracja 
„Wrzos”, firma „Service Bud”, PPHU 
„Klaudia”, firma „Kubala”, Cukiernia 
„Delicje”, RSP „Jelenica”, „Bielenda”, 
firma „Azbud”, Apteki „Pod Najad>”  
i „Na szlaku”, PPHU „Słonecznik”, Piz-
zeria „Capri”, irma „Kosta”, hurtownia 
„Smakosz”, LeWny Park Niespodzianek, 
hurtownia „Tomar”.      Wojsław Suchta

TOWARzySTWO BUDOWnICTWA SpOŁeCzneGO 
W USTROnIU Spółka z o.o.
 ul. Rynek 4, 43–450 UstroM

 tel/fax: (0-33) 854-58-61
 

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAb LOKALU 

na ul. DaszyMskiego 34/7 w Ustroniuo o pow. 48,10 m2. 
Cena wywoławcza: 58 000 zł*. Wadium: 5 800 zł.

 Lokal usytuowany jest  na II piCtrze budynku wielomiesz-
kaniowego, trzykondygnacyjnego, znajduj>cego siC przy ul. 
DaszyMskiego 34 w Ustroniu.

Lokal składa siC z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki 
z wc, pomieszczenia gospodarczego i spicarki o ł>cznej po-
wierzchni ucytkowej 48,10 m2. Do lokalu przynalec> piwnice 
o powierzchni 3,10  m² i 6,10 m². 

Przetarg odbCdzie siC  01.08.2007 roku o godzinie 09.30 
w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego  
w Ustroniu przy ul. Rynek 4.

W celu indywidualnego uzgodnienia mocliwoWci obejrzenia 
lokalu, osoby zainteresowane lustracj> lokalu proszone s>  
o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 033/854 58 61.

 *Cena sprzedacy lokalu stanowi jego wylicytowan> kwotC. 
CenC sprzedacy nabywca zobowi>zany bCdzie uiWcić najpóaniej 
w przeddzieM umowy sprzedacy. Umowa sprzedacy zosta-
nie zawarta w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez TBS  

w Ustroniu Sp. z o.o. nie póaniej nic 14 dni od daty przepro-
wadzenia przetargu.

Warunkami przyst>pienia do przetargu s>:
1. okazanie dowodu wpłaty wadium;
2. okazanie dowodu tocsamoWci. 
Wadium nalecy wpłacić przelewem na rachunek banko-

wy Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ustroniu  
Sp. z o.o. w Banku PKO o/UstroM, nr konta 72 1020 1390 
0000 6702 0019 2039. Wadium nalecy wpłacić najpóaniej do 
dnia 30.07.2007 roku.  Wadium przekazane w formie prze-
lewu uwaca siC za zapłacone, gdy wpłynie na rachunek TBS  
w Ustroniu sp. z o.o. do dnia 31.07.2007 roku.

Wadium osoby wygrywaj>cej przetarg przeznacza siC na po-
czet ceny. W odniesieniu do pozostałych uczestników przetargu 
wadium podlega zwrotowi. W przypadku odst>pienia osoby 
wygrywaj>cej przetarg od zawarcia umowy przeniesienia 
własnoWci, wadium przepada.

Dodatkowe  informacje  dotycz>ce  przetargu  mocna  uzy-
skać  osobiWcie w siedzibie TBS w Ustroniu przy ul. Rynek 4 
lub telefonicznie pod nr telefonu 033/854 58 61. Pracownikiem 
upowacnionym do udzielania wszelkich informacji dotycz>-
cych przetargu jest pan Bogdan Baron.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ustroniu sp. 
z o.o.  zastrzega sobie prawo odwołania lub uniewacnienia 
przetargu w całoWci lub w czCWci w przypadku zaistnienia 
uzasadnionych przyczyn.

 

Szampan na zakoMczenie.                                                                                 Fot. W. Suchta
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www.ustron.pl

dziesiCć  lat  temu

 KUlTURA
21.7  godz. 20.00 WystCp marcina DaMca, amfite- 
   atr.

    KInO 
20-26.7    godz.17.30   most do Terabithii, ilm dla dzieci, 
   USA,7 lat.
20-26.7    godz.19.00   niczego nie całujC, biograficzny, 
   Francja, 15 lat.

tylko władza ...                                                              Fot. W. Suchta

 20-22.7 -  Na Szlaku  ul. 3 Maja 46     tel. 854-14-73
 23-25.7 -  Na Zawodziu ul. Sanatoryjna 7  tel. 854-46-58  
 26-28.7 -  elba    ul. CieszyMska 2  tel. 854-21-02 
 Wieczorem dycur rozpoczyna siC z chwil> zamkniCcia ostatniej  
 apteki.

... nie bała siC piłki.                                         Fot. W. Suchta

Do wyna jCc i a  mieszkan ie  
w zamian za opiekC. Warunki do 
uzgodnienia na miejscu. 033-854-
57-66, w godz. popołudniowych.

Promocja okien PCV F.H. „Besta” 
UstroM, ul. Skoczowska 47e, 033-
854-53-98.

Młode małceMstwo poszukuje 
małego mieszkania lub pokoju  
z kuchni> i łazienk>. 
0-505-922-444.

Pokój do wynajCcia. 
33-854-71-37.

Szukam opiekunki do dziecka od 
wrzeWnia. Tel. 0-503-826-577.

8 lipca odbyła siC nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, na której 
jeszcze raz przeprowadzono głosowanie nad uchwał> o czasowym 
zakazie sprzedacy alkoholu w Ustroniu. Głosowanie poprzedziła 
dyskusja. Na sesjC przyszli ustroMscy przedsiCbiorcy, których za-
kaz bezpoWrednio dotyczył. WczeWniej złocyli w Radzie Miejskiej 
swój protest na piWmie. Prowadz>cy obrady przewodnicz>cy RM 
Franciszek Korcz wyjaWnił, ce uchwałC o czasowym zakazie wpro-
wadzono na proWbC Stowarzyszenia Gaude Fest, a przedstawił 
j> przewodnicz>cy komisji antyalkoholowej Józef Waszek.(…)  
H. Hojdysz złocył wniosek, by uchwałC o zakazie sprzedacy alko-
holu uchylić w całoWci. (…) Radni wiCkszoWci> głosów opowie-
dzieli siC za wnioskiem H. Hojdysza i uchylili w całoWci uchwalC 
o czasowym ograniczeniu sprzedacy alkoholu. 

W sobotC 12 lipca wyci>gniCto z Wisły zwłoki kobiety. 150 m 
powycej wiaduktu na Brzegach jej ciało zaczepiło siC o wystaj>-
ce elementy stalowe i tam je znaleziono. Silny nurt wody zdarł 
z niej czCWć ubrania. Oiar> okazała siC 42-letnia mieszkanka 
Ustronia.

Inauguracja Sezonu „UstroMskie Lato Artystyczne ‘97”  
z udziałem Bohdana Smolenia nast>piła 29 czerwca w amiteatrze. 
Oicjalnie dokonała tego naczelnik Wydziału OWwiaty, Kultury, 
Sportu i Turystyki Danuta Koenig, zapoznaj>c publicznoWć  
z programem na całe wakacje. Potem była juc tylko zabawa  
i wybuchy Wmiechu.

SzczCWliwie UstroM nie został zalany podczas ostatniej powodzi. 
Deszcz padał od soboty 5 lipca do Wrody 9 lipca. 5 lipca spadło 
24.3 mm deszczu, 6 lipca – 65 mm, 7 lipca – 57,2 mm 8 lipca 
79.2 mm, 9 lipca do godz. 13.30 – 31.5 mm. W sumie 257,2 mm. 
Takich opadów nie notowano od dawna. Przez cały czas działał 
Komitet Przeciwpowodziowy.

 
W zwi>zku z zaistniałym na terenach województw Polski po-

łudniowej stanem klCski cywiołowej, która stała siC przyczyn> 
osobistych tragedii wielu ludzi, Zarz>d Stowarzyszenia GAUDE-
FEST podj>ł decyzjC, ce tegoroczny VIII Ogólnopolski Festiwal 
twórczoWci Religijnej GAUDE-FEST 97’ zaplanowany na dni 
11-13 lipca br. w Ustroniu nie odbCdzie siC. 

Zawody organizowanie przez SekcjC Kulturystyki i Trójboju 
Siłowego KS „Kuania” UstroM zawsze maj> znakomit> obsadC. 
Nie inaczej było podczas Mistrzostw Ustronia w Wyciskaniu Le-
c>c, które rozegrano 5 lipca w hotelu Orlik. Na starcie stanCło 30 
zawodników i jedna zawodniczka, a wWród nich: aktualny mistrz 
Europy w trójboju siłowym Marcin Herok z Wodzisławia, mistrzyni 
Polski Zuzanna Antoniewicz, mistrz Polski Piotr Pawlik, wice-
mistrz Polski Robert Widera oraz Bernard Hojka, którego rekord 
Polski w kategorii 67,6 kg wynosz>cy 177,5 kg przez 15 lat nie 
został pobity.                              (aw)

*    *    *

Do wynajCcia 90 m2 powierzchni 
handlowej – UstroM Centrum, 
Rynek, obok Banku Vl>skiego. 
Tel. 0-604-633-483.

PrzyjmC uczniów do nauki zawo-
du instalator urz>dzeM sanitarnych. 
0-509-940-503. *    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *
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FELIETON

Tak sobie myWlC

zmiany

FELIETON

„Równica” i „Beton”

WłaWciwy strój do rosołu.                                                                     Fot. W. Suchta

Nie, nie, to nie bCdzie o wjeadzie na 
RównicC, obiektach tam siC znajduj>cych 
itp. Podobnie jak nie bCdzie o betonowaniu 
naszego miasta. 

Trudno dziW pisać felietony, aby komuW 
siC nie narazić. Juc słyszałem opinie; czy 
musisz pisać o tym o czym mówi siC na 
targu? Wiecznie o tym samym, o basenie, 
o Rynku, o zabudowie miasta. Nie stać ciC 
na coW lepszego. 

Dobrze siC mówi. Z jednej strony, chcia-
łoby siC rozwin>ć bardziej. Nawet komuW 
przyganić. Z drugiej strony, autocenzura, 
która zrzera mi nerwy.

Dlatego dziW bCdzie pozytywnie. Naj-
pierw o DzieciCcej Estradzie Regionalnej 
„Równica”. 

Jej wystCp w ostatni> niedzielC w am-
iteatrze, jak zawsze, oczarował publicz-
noWć. Trzeba pamiCtać, ce zespół dzieciCcy 
trudniej utrzymać na wysokim poziomie. 
Jedni przychodz> do zespołu i dopie-
ro siC ucz>, inni właWnie koMcz> szkołC  
i wychodz> z zespołu. Dlatego wielkie 
brawa zebrała kierowniczka zespołu pani 
Renata Ciszewska, gdy okazało siC, ce 
zespół „Równica” w nowym składzie  
i trochC innym repertuarze znowu wypadł 
wspaniale. Najmłodsi soliWci ac rwali siC 
do wystCpu. Pełne dramatu było wyznanie 
małego górala, którego rodzice „ goni>” 
do szkoły, aby siC uczył i został „ doktó-
rem”. On jak siC okazuje w inale, chce 
zostać „łowczorzem”. No cóc, m>dry 
chłopak. Zostanie lekarzem i bCdzie mu-
siał strajkować. A owczarz, wiadomo.... 

Przed laty napisałem felieton o odcho-
dzeniu. O tym, ce cycie nasze zmienia 
siC. Odbywamy sw> podróc w czasie  
i przestrzeni. Zmieniaj> siC sprawy, któ-
rymi siC zajmujemy. A wszystko to wi>ce 
siC z odchodzeniem od tego, co było. Po-
zostawiamy za sob> dzieciMstwo, młodoWć 
i wiek dojrzały. Odchodzimy z kolejnych 
miejsc pracy, a przynajmniej od zadaM, 
którymi siC zajmowaliWmy. I tak po kolei 
przechodzimy przez szkoły, studia, pracC 
zawodow> ac do emerytury, czy do osta-
tecznego odejWcia…

Ten proces odchodzenia odbywa siC 
stale. W kacdym mieWcie i w kacdym 
domu, w kacdej szkole i uczelni, w kac-
dej instytucji i zakładzie pracy. Tak jest  
i w naszym mieWcie. 

Niedawno byłem na uroczystoWci po-
cegnania dwojga dyrektorów szkół; szkoły 
podstawowej i gimnazjum. Spotkało siC 

troje dawnych dyrektorów szkoły pod-
stawowej (jeszcze tej 8-klasowej, sprzed 
reformy), odchodz>cy na emeryturC dy-
rektor i nowo wybrana dyrektorka. Ci 
dawni dyrektorzy nalec> juc do mniej czy 
bardziej odległej historii tej szkoły. Ich 
nazwiska zapisane zostały w jej kronice. 
Ich dokonania pozostawiły po sobie Wlady 
w budynku szkolnym, we wspomnieniach 
nauczycieli i uczniów, w pamiCci miesz-
kaMców miasta. Teraz do nich doł>cza 
kolejny dyrektor, koMcz>cy swoj> oicjaln> 
szkoln> działalnoWć.

Z tym, ce działalnoWć szkoły trwa nadal. 
Jest i bCdzie kontynuowana. Problemem 
nowej dyrektor i jej współpracowników 
jest to, jak ma wygl>dać ta kontynuacja. 
Czy bCdzie to naWladowanie wzorów dzia-
łalnoWci poprzednika, a moce poprzedni-
ków? Czy bCdzie to próba poprowadzenia 
szkoły inaczej zgodnie z zapotrzebowa-
niem nowych czasów?

A swoj> drog> ciekawa byłaby pró-
ba okreWlenia, jak było w przeszłoWci. 
Czy kolejni dyrektorzy starali siC przede 
wszystkim naWladować działanie swoich 
poprzedników, czy tec próbowali prze-
stawić działalnoWć szkoły na nowe tory, 
według swoich indywidualnych koncepcji 
i wizji? Inna rzecz, ce nie zawsze mieli 

mocliwoWci realizacji swoich koncepcji. 
Wszak niedawne to czasy, kiedy brakowa-
ło pieniCdzy nie tylko na nowe inwestycje 
czy remonty, ale takce na zaspokojenie 
najbardziej elementarnych potrzeb szkoły. 
Nie było wtedy pieniCdzy nawet na przy-
słowiow> kredC…

Bywa wiCc, ce istniej>ce warunki wy-
muszaj> zajCcie siC takimi, a nie innymi 
sprawami. Okazuj> siC wacniejsze od po-
siadanych kwaliikacji, koncepcji i wizji. 
Zawsze jednak istotne jest to, czy zamierza 
siC kontynuować dotychczasowe metody 
i działalnoWć, czy tec chce siC koniecznie 
realizować swoje koncepcje i koniecznie 
wykazać swoj> odmiennoWć od poprzed-
ników. Zapewne zawsze potrzeba konty-
nuacji dotychczasowej działalnoWci, ale 
takce wniesienia czegoW nowego. Chodzi 
przy tym o to, aby nie niszczyć dorobku 
poprzedników i nie marnować ich dokonaM 
i osi>gniCć. Wszak i ci, którzy przycho-
dz> jako nowi, aby zarz>dzać szkoł> czy 
miastem, zakładem pracy czy instytucj>, 
uzdrowiskiem czy parai>, kiedyW odejd>. 
A ich miejsca zajm> inni. Wszak wszystko, 
co mamy i czym siC zajmujemy, dane nam 
jest tylko na jakiW czas. JesteWmy tylko 
kolejn> zmian> w sztafecie pokoleM.

         Jerzy Bór

nie musi strajkować, bo „Kto ma owce, 
ten ma co chce”. Jeszcze raz brawa dla 
„Równicy”.

W minion> niedzielC” na boisku przy 
Szkole Podstawowej nr 2, a nie na Ryn-
ku, (z wiadomych powodów), odbył siC, 
jubileuszowy, bo 15 Turniej Koszykówki 
na Asfalcie „Beton 2007”. Nic w tym by 
nie było dziwnego, gdyby nie fakt, ce 
turniej ten, niemal w całoWci, organizuj>, 
i to od samego pocz>tku jego istnienia, 
młodzi ludzie. Jak zaczynali, to chodzili 
do liceum. DziW juc ukoMczyli studia, s> 
biznesmenami, załocyli rodziny, ale przy-
jecdcaj>, pomagaj> młodym i dalej cyj> 
„betonem”. To naprawdC pełny optymizmu 
przykład, na to jak młodziec potrai siC 
zorganizować. Podziwiać nalecy jak mło-
de organizatorki tego turnieju skutecznie 
pozyskały sponsorów. Wystarczy przypo-
mnieć, ce w tym turnieju główna nagroda 

dla zwyciCskiego zespołu wynosiła tysi>c 
dolarów. Nikomu siC nie marzyło o takiej 
nagrodzie piCtnaWcie lat temu. Poziom tur-
nieju był wysoki, nie tylko dlatego, ce była 
wysoka nagroda  i przyjechali zawodnicy 
mierz>cy ponad dwa metry, ale dlatego, ce 
znaleali siC wWród nich byli reprezentanci 
Polski. I jak popatrzC na organizatorów 
dotychczasowych „betonów”, to widzC, ce 
turniej ten stał siC kuani> przedsiCbiorców. 
Widać, ce czegoW nauczyli siC przy orga-
nizacji tych turniejów, bo niemal wszyscy 
wziCli sprawy w swoje rCce. Prowadz> dziW 
irmy, które coraz bardziej znane staj> siC  
w naszym regionie. 

Jeszcze raz gratulacje nalec> siC  organi-
zatorom tegorocznego „Betonu”.

Te dwa przykłady pozytywnego działa-
nia w naszym mieWcie spowodowały, ce  
ten felieton był optymistyczny.

              Andrzej Georg 
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NOWY PREZES

Załoga Szejów na trasie.                                                                             Fot. tomasz Filipiak      

UstroMska załoga Marcin i Jarosław 
Szejowie Wwietnie spisała siC w VI rundzie 
Pucharu PZMot - Subaru Poland Rally, 
który rozegrano w ostatni weekend. Start 
i meta rajdu były w centrum Krakowa, 
natomiast trasa wiodła bocznymi droga-
mi na południe od Krakowa w okolicach 
Limanowej i MyWlenic. W sumie roze-
grano 6 odcinków specjalnych. J. i M. 
Szejowie zwyciCcyli w swojej klasie A6,  
a w klasyfikacji generalnej uplasowali 
siC na trzeciej pozycji. Po rajdzie bracia 
rajdowcy powiedzieli:
- Trasa wymagaj>ca, techniczna i bardzo 
szybka. Na odcinkach specjalnych prCdko-
Wci dochodziły do 190 km na godzinC na 
bocznych dziurawych drogach. Kibicom 
siC podobało, zreszt> było ich bardzo 
duco. Walka zaciCta. W naszej klasie 
było 10 samochodów, w sumie w rajdzie 
wystartowało 87 załóg. Nasza klasa to 
samochody o pojemnoWci 1,6. Jest klasa 
mocniejsza o pojemnoWci 2,0. W tej klasie 
startowało 30 samochodów, wiCc z 27 wy-
graliWmy. To dobry wynik. Mamy własny 
serwis, swoich mechaników, wszystko 
organizujemy sami. Serwis to nasi zna-
jomi, ale na co dzieM fachowcy od samo-
chodów. Tak samo jak my interesuj> siC 
rajdami i pomagaj> nam, za co jesteWmy 
bardzo wdziCczni.   Wojsław Suchta 

SZóStA eLIMINACJA 

20 czerwca odbyło siC walne zebranie sprawozdawczo-wybor-
cze Klubu Sportowego Kuania UstroM. W zebraniu uczestniczyło 
ponad trzydziestu członków klubu. Obrady prowadził burmistrz 
Ireneusz Szarzec, który jest takce członkiem KS Kuania.

Sprawozdanie z działalnoWci zarz>du przedstawił prezes Jacek 
Hyrnik. W ostatnim czasie zlikwidowano sekcjC lekkiej atlety-
ki. Stało siC to na proWbC Marka Konowoła i zwi>zane było z 
powstaniem MiCdzyszkolnego Klubu Sportowego, w którym 
trenuj> tyczkarki i inni lekkoatleci. Obecnie klub zajmuje siC 
wył>cznie piłka nocn> i skupia 125 zawodników. Jednym z pod-
stawowych problemów jest brak sali. Co roku juniorzy wyjecdcaj> 
na obóz. S> problemy z wypłatami premii w drucynie seniorów. 
ZaległoWć ta to około 16.000 zł. Prezes w swym sprawozdaniu 
podał szereg kwot wskazuj>cych na zmniejszaj>ce siC zadłuce-
nie klubu. Przykładowo porównuj>c rok 2005 i 2006 przychody  
z reklamy wzrosły o 20.000 zł. Mniej o 4.000 zarobiono na wy-
najmowaniu stadionu, natomiast wpływy z dziercaw i darowizn 
pozostały na tym samym poziomie. W tym roku do czerwca koszty 
to 76 tys. zł, przychody – 90 tys. zł. 

ZastrzeceM nie miała do działania Zarz>du Komisja Rewizyjna 
i wnioskowała o udzielenie absolutorium.

I. Szarzec stwierdził, ce od dwóch lat klub konsekwentnie 
wychodzi z zadłucenia. Jako burmistrz dalej cyczy sobie dobrej 
współpracy z zarz>dem. Odbudowywane s> kontakty ze spon-
sorami. Wszystko odbywa siC czytelnie, jasno i klarownie i to 
dobrze słucy wizerunkowi klubu. 

Krytycznie o sporcie w mieWcie, a przede wszystkim o braku 
obiektów sportowych na odpowiednim poziomie, mówił Zbi-
gniew Hołubowicz. Stwierdził tec, ce na miasto spada główny 
obowi>zek utrzymania klubu. I. Szarzec odpowiadał, ce dotacja 
dla klubu wzrosła o 100%.

Za pracC ustCpuj>cemu zarz>dowi dziCkował przewodnicz>cy 
Rady Miasta Stanisław Malina. 

JednogłoWnie udzielono zarz>dowi absolutorium.
NastCpnie przyst>piono do wyborów zarz>du i komisji rewi-

zyjnej. Dotychczasowy prezes J. Hyrnik poinformował, ce nie 
zamierza kandydować. Spowodowane jest to obowi>zkami słuc-
bowymi, które trudno pogodzić z prac> na rzecz klubu. Ponadto 
wszystko to odbywa siC kosztem rodziny. J. Hyrnik podkreWlił, 
ce nadal zamierza pomagać klubowi i zadeklarował współpracC. 
Na zebraniu wielu członków odmawiało kandydowania.

Wybrano zarz>d, który w nastCpnych dniach siC ukonstytuował 
w składzie: prezes – Zbigniew Szczotka, wiceprezes do spraw 
sportowych – Adrian Hojdysz, wiceprezes do spraw organizacyj-
nych – Igor Kowalczyk, sekretarz Lesław Kaczmarek, członkowie 
- Grzegorz Nieucyła, Korneliusz Dziwisz, Piotr Juraszek. Wybra-
no tec KomisjC Rewizyjn> w składzie: przewodnicz>cy Zbigniew 
Hołubowicz, członkowie – Marzena Szczotka i Czesław Gluza.

Przed zakoMczeniem zebrania Marian bebrowski postulował do-
prowadzenie do sytuacji, gdy działać bCdzie biuro klubu i petenci 
nie bCd> zastawać zamkniCtych drzwi.           Wojsław Suchta 


