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dorda	
o	kwIatach

pożar stacji

SceNa
polSka

majowe  święta
teraz czekamy już tylko na owoce.                                      Fot. w. suchta

3 maja
godz. �0.30 UROCZYSTOŚCI    EKUMENICZNE
                      - Msza św. w kościele rzymskokatolickim św.  
  Klemensa w Ustroniu 
                       - kazanie - ks. Piotr Wowry 

godz. ��.40   Przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych, 
  uczestników uroczystości pod Pomnik Pamięci 
  Narodowej - rynek

godz. �2.00   Uroczystość słowno-muzyczna i złożenie   
  kwiatów przy Pomniku Pamięci Narodowej

� maja   
godz. 9.00      22. Mistrzostwa Ustronia w Skoku o Tyczce 
  Kobiet i Mężczyzn „O Puchar Burmistrza Miasta 
  Ustroń” – SP-5
     Jarmark Ustroński – Rynek
godz. ��.00    Muzyka mechaniczna
godz. �4.00    Orkiestra Dęta Jana Gruchela z Cieszyna
godz. �5.00    Biesiada z zespołem „Trojok”
godz. �8.00    Kabaret „Łowcy. B”

2 maja      
godz. �0.00    I Ustroński Festiwal Sztuki Ulicznej – Rynek

3 maja       
godz. �6.00    Koncert Charytatywny - amfiteatr
    DER „Równica”
godz. �7.00    Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”

IMPREZY  TOWARZYSZĄCE  
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Na Górze Zamkowej w Cie-
szynie, w sąsiedztwie szkoły 
muzycznej, znajduje się po-
mnik poświęcony Janowi Ku-
biszowi, autorowi „Pamiętnika 
starego nauczyciela”. Funda-
torem był cieszyniak Unucka 
z Kanady.
 
W Skoczowie istniał warsztat 
inż. Harlosa, który produkował 

pierwsze w Polsce, motory 
benzynowe własnej konstruk-
cji. W 1937 roku była to nawet 
produkcja seryjna.

Podskoczowska wieś Zaborze 
wzięła nazwę stąd, iż poło-
żona jest za lasem (za bo-
rem). Onegdaj stanowiła część 
Pierśćca.  
 
Śląsk Cieszyński posiada włas-
ne wody mineralne. Znajdu-
ją się w Dębowcu, Zabłociu  
i Ustroniu. Są to wody chloro-
kowo-sodowo-jodowe.

Pierwszy cieszyński szpital,  
a w zasadzie przytułek, znajdo-

wał się na Frysztackim Przed-
mieściu, przy istniejącym do 
dziś kościółku św. Jerzego. Na 
utrzymanie łożyła rada miej-
ska. 
    
U zbiegu ulic Szersznika i Sze-
rokiej w Cieszynie stoi kościół 
św. Krzyża. Powstał na początku 
XVIII w. po rozbudowie książęcej 
kaplicy z poprzedniego stulecia.
   
W Skoczowie jednym z najstar-
szych zakładów jest Garbarnia. 
Po wojnie została upaństwo-
wiona, ale niewiele brakowało, 
by zakład został zlikwidowany. 
Od kilkunastu lat garbarnia 
nazywa się Skotan.

Ziemia cieszyńska charakte-
ryzuje się obfitymi opadami, 
których poziom dochodzi do 
1100 mm rocznie. Najczęściej 
pada od kwietnia do lipca,  
a najwięcej w Wiśle Malince 
(1400 mm). Najmniej mokre 
są okolice Chybia (756 mm). 
Średnia dla Cieszyna wynosi 
966 mm.

Według wyliczeń przyrodni-
ków w Cieszynie rośnie blisko 
400 gatunków i odmian drzew 
oraz krzewów. Zdecydowa-
na większość przywędrowała  
z różnych stron. Drzew rodzi-
mych jest nad Olzą niewiele 
ponad 10 proc.                (nik)

*    *    *

*    *    *

*    *    * 

*    *    * 

*    *    *

*    *    *

*    *    * 

18 kwietnia odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
osiedla Ustroń Dolny. Jak wiadomo, by zebranie wyborcze było 
ważne, konieczna jest obecność co najmniej 3% uprawnionych do 
głosowania mieszkańców osiedla. Wymagana liczna mieszkań-
ców przyszła na zebranie i bez przeszkód przystąpiono do obrad. 
W obradach uczestniczyli przewodniczący Rady Miasta Stanisław 
Malina, burmistrz Ireneusz Szarzec, radny Piotr Markuzel.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Krystyna Kukla przedstawiła 
sprawozdanie z działalności zarządu. Organizowano zebrania 
otwarte, na których mieszkańcy zazwyczaj poruszali sprawy 
związane z czystością, a przede wszystkim z ruchem przy Gim-
nazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 1. Zakaz wjazdu od strony 
osiedla Mariensztat nie przyniósł oczekiwanych rezultatów i był 
notorycznie łamany przez kierowców. Były różne propozycje 
rozwiązania problemu. Zgłaszane przez mieszkańców sprawy 
przekazywano do Urzędu Miasta. Dotyczyło to np. odwodnie-
nia parku przy Prażakówce, zmiany organizacji ruchu na ul. 
Polnej, postawienia lampy przy mostku na ul. Krzywej, budowy 
chodnika koło poczty. Zarząd Osiedla składał też propozycje 
do budżetu miasta, a dotyczyły one przede wszystkim remon-
tów ulic i chodników. Po zebraniu mieszkańców nie doszło do 
likwidacji Przedszkola nr 2. K. Kukla zwróciła uwagę na dobrą 
współpracę z radną Emilią Czembor, a po ostatnich wyborach  
z Piotrem Markuzelem.

nowy zarząd

Następnie rozpoczęła się dyskusja o aktualnych problemach 
osiedla. Jedno z pierwszych pytań dotyczyło budowy hipermarke-
tu Tesco w Ustroniu. Czy jest nam potrzebny? Co zyskuje na tym 
miasto? W Wiśle np. hipermarketów się nie buduje. Burmistrz I. 
Szarzec odpowiadał, że należy się zastanowić, czy takie obiekty 
są potrzebne. Są to wszak dodatkowe miejsca pracy i jest to uła-
twienie dla kupujących. Niektórzy mieszkańcy Wisły zazdroszczą 
Ustroniowi. Trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że w planie 
zagospodarowania są tereny przeznaczone pod usługi, a konkretne 
decyzje należą do starostwa. Co do sklepów wielkopowierzch-
niowych, to na powstanie musi wyrazić zgodę Rada Miasta, a na 
razie takiej uchwały nie podjęła. Kolejna wypowiedź nawiązywała 
do planów budowy hipermarketu w okolicy skrzyżowania ulic 
Cieszyńskiej i Katowickiej. Teren należy zabezpieczyć pod bu-
dowę skrzyżowania dwupoziomowego, co w przyszłości będzie 
koniecznością. 

Inna mieszkanka poruszyła kilka spraw. Czy mieszkańcy mają 
pilnować śmietników przed podrzucaniem odpadów wielkoga-
barytowych, a poza tym śmietniki są w opłakanym stanie. Nikt 
nie przycina drzew. Nie ma parkingów i samochody stoją na 
trawnikach. Młodzież z Gimnazjum nr 2 pali papierosy i klnie. 
Gdy dzwoni się do Urzędu Miasta z podobnymi sprawami, to za-
zwyczaj słyszy się odpowiedź, że urzędnik nie ma czasu. Szarzec 
pytał w związku z tym, czy są to dzieci z obcych miast, czy też 
nasze. Tu bez rodziców, dziadków, ale także sąsiadów, niewiele 
można zdziałać. Jeżeli chodzi o śmieci, to wszyscy musimy pil-
nować porządku. To nasze wspólne pieniądze. Podobne problemy 
są we wszystkich dzielnicach, a strażników miejskich jest tylko 
siedmiu. Burmistrz wyraził nadzieję, że wszyscy poczujemy się 
odpowiedzialni za nasze miasto. Pomimo tego apelu kolejni wy-
powiadający się, żądali od służb miejskich ukrócenia podrzucania 
śmieci, tworzenia dzikich wysypisk.

Kolejne głosy mieszkańców dotyczyły  konieczności wycięcia 
wysokich topoli, łąk przy ulicach Stawowej i Cieszyńskiej. Ostat-
nio był tam pożar i w związku z tym jeden mieszkaniec wyraził 
pogląd, że szkoda, iż się cała łąka nie wypaliła. Na ul. Tartacznej 
pomimo zakazu jeżdżą samochody ciężarowe powyżej 2,5 ton. 
Inna osoba wyraziła pogląd, że kamery na bocianim gnieździe 
przy ul. Daszyńskiego przyczyniły się do tego, że nie chce tam 
zamieszkać żadna para tych ptaków. Pytano też, czemu znikły 
pojemniki PCK na używaną odzież. Burmistrz odpowiadał, że 
odbiorca zawartości tych pojemników był nierzetelny, wokół 
pojawiały się śmieci, gryzonie. Dlatego nie przedłużono umo-
wy na ustawienie pojemników PCK. Jeden z obecnych wyraził 
zaniepokojenie parkowaniem samochodów na ul. Traugutta, co 
związane jest z powstaniem dużego obiektu handlowego przy 
ul. Grażyńskiego.

Podczas zebranie wybrano nowy Zarząd Osiedla. Przewodni-
cząca ponownie została, przy zdecydowanym poparciu obecnych 
na zebraniu, Krystyna Kukla. Wybrano też zarząd, w skład którego 
weszli: Michał Jankowski, Edward Markuzel, Michał Szarzec  
i Edward Wójcik. 

Na zakończenie S. Malina dziękował ustępującemu zarządowi 
za pracę i życzył dobrej współpracy z Radą Miasta nowemu za-
rządowi.                                                            Wojsław Suchta

Głosowanie.                                       Fot. w. suchta
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20.30 
co piątek muzyka na żywo

�7.04.2008 r.
Na ul. Daszyńskiego mieszkanka 
Kisielowa cofając doprowadziła 
do kolizji z samochodem  toyota 
kierowanym przez mieszkankę 
Katowic.
�8.04.2008 r.
Na ul. Wislańskiej kierujący VW 
polo mieszkaniec Wisły utracił 
panowanie nad pojazdem i wypadł 
z jezdni.

�4.04.2008 r.
W trakcie przeprowadzania kon-
troli porządkowych w centrum 
miasta nakazano uporządkowanie 
2 posesji.
�4.04.2008 r.
Interweniowano w sprawie za-
nieczyszczenia ul. Turystycznej 
i Źródlanej. W obu przypadkach 
drogi natychmiast uporządko-
wano.
�6.04.2008 r.
Strażnicy Miejscy pomagali w za-
bezpieczeniu miejsca pożaru stacji 
CPN przy ul. Katowickiej.

*    *    *

*    *    *

�9.04.2008 r.
Na ul. Daszyńskiego kierujący 
fiatem uno zderzył się ze zna-
kiem drogowym. Po przybyciu na 
miejsce policjanci stwierdzili 1,6 
prom alkoholu w wydychanym 
powietrzu kierowcy.
�8/�9.04.2008 r.
W nocy okradziono zakład szklar-
ski na ul. Chałupniczej. Sprawca 
wszedł do środka przez niedo-
mknięte okno i skradł laptopa HP 
Pavilion o wartości 7.400 zł. (ws) 

�9.04.2008 r.
Po otrzymaniu zdjęcia interwe-
niowano w sprawie podrzuconych 
śmieci na parkingu przy Wiśle  
w Nierodzimu. Ustalono sprawcę 
i nałożono mandat karny w wyso-
kości 50 zł.
20.04.2008 r.
W Polanie kierowca postanowił 
uczyć jazdy samochodem inną 
osobę. Do nauki wybrał boisko 
przy rzece Wiśle. Podczas jazdy 
zniszczył nawierzchnię boiska. 
Kierowcę ukarano mandatem  
w wysokości 500 zł i zobowią-
zano do naprawienia wyrządzo-
nych szkód.                          (ar) 

ORGAnIZACJE  POZARZĄdOWE
Na stronie internetowej Ustronia  (www.ustron.pl)  została zak-

tualizowana strona dotycząca organizacji pozarządowych. Można 
jeszcze sprostować zamieszczone informacje lub poinformować 
o innych istniejących organizacjach na terenie naszego miasta.  
Zgłaszać to można w pokoju nr 16 UM, tel. 033 857 93 28.

25.04 -   Wiosenne 
             Jam sesion

Wszyscy nasi muzyczni
przyjaciele będą obecni! 

*    *    *

SPOTkAnIE  EMERYTóW
27 marca 2008 r. w sali OSP Ustroń Centrum odbyło się spotka-

nie emerytów zorganizowane przez prezesa OSP Ustroń Centrum 
i Radę Zakładową. Emeryci PSS „Społem” w Ustroniu są bardzo 
wdzięczni za przychylność, a w szczególności za pamięć.

ZaprasZamy 
na Zakupy

butów 
damskich 

z Hiszpanii
ustroń, ul. daszyńskiego 26

(budynek ruch)
tel. 665-294-561

ROZlICZAnIE dOTACJI
29 kwietnia 2008 r. o godz. 15.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Mia-

sta odbędzie się spotkanie z prezesami i skarbnikami organizacji 
pozarządowych. Celem spotkania będzie omówienie procedur 
oraz problemów związanych z wypełnianiem formularzy ofert 
oraz rozliczaniem dotacji na realizację zadań publicznych. 

*    *    *

*    *    *

nA  ślUbnYM  kObIERCU  STAnęlI:
Teresa Tymon z Godziszowa i Przemysław Ciemała z Ustronia,
Agnieszka Sikora z Ustronia i Wiesław legierski z Ustronia,
Monika Gańczarczyk z Ustronia i Witold Gawlas z Ustronia. 

ZłOżEnIA kWIATóW � MAJA
Zarząd Koła Miejskiego SLD w Ustroniu zaprasza wszyst-

kich zainteresowanych na uroczystość złożenia kwiatów pod 
Pomnikiem Pamięci Narodowej na Rynku w dniu 1 maja 2008 
r. o godz. 15.00.

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Zwierząt „AS” w Ustroniu ape-
luje do ludzi kochających zwie-
rzęta o zgłaszanie się z pomocą 
dla wysterylizowanych suczek 
i kotek, które po zabiegu nie 
mogą wrócić do właścicieli. 
Opieka nad suczką lub kotką 
trwałaby od 7 do 14 dni. Koszty 
leczenia i wyżywienia pokrywa 
Stowarzyszenie. Utworzenie 
tymczasowych azylów dla 
zwierząt pomoże nam zmniej-
szyć populację niechcianych 
zwierząt. Chętnych prosimy  
o zgłoszania się pod nr telefonu 
kom. 0-604-149-668, 0-603-
794-703.

apel	do	ludzI	
dobrej woli	

2.05 -   PierWszy 
 Chillout W angels! 

Przyjmę do pracy do naleśnikarni w Ustroniu. 
tel. 033 854-28-�9 wew. 2�.

WYCIECZkA W GóRY
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu 

zaprasza  26 kwietnia o godz. 9.00 na całodzienną  pieszą wy-
cieczkę  górską z ustrońskiego Rynku przez Małą Czantorię na 
Czantorię Wielką, „Ścieżką Rycerską” przez „Za Kamen” (z 
tablicą ks. Jerzego Trzanowskiego) do Nydku. Z Nydku przez 
Górkę, Podlesie, Kępę „U Jonka” do Ustronia. 

Anna Szczepańska lat 65 Bładnice Górne 3
Maria Chrapek lat 72 ul. Miła 2
Zdzisław śliwka lat 47 ul. Cieszyńska 5/13
Aniela kubok  lat 76 ul. Cieszyńska 36
Marta Wantulok lat 87 ul. M. Konopnickiej

CI, kTóRZY Od nAS OdESZlI:

*    *    *

FESTIWAl  SZTUkI  UlICZnEJ 
Ustroński Festiwal Sztuki Ulicznej odbędzie się 2 maja  

w Ustroniu na Rynku. W programie elementy sztuki ulicznej:  
zawiąż trampki 3 , turniej break dance, Jam Graffiti made by WR 
Toye 100 Crew, oraz koncerty z najwyższej półki: Tes, el Cookizo 
Rock oraz Eldo Grammatik. Wstęp wolny. Więcej informacji na 
stronie  www.tieyoursneaks.pl.

*    *    *

kOnCERT 
ChARYTATYWnY

3 maja w amfiteatrze od-
będzie się koncert zespołu 
„Śląsk” i dziecięcej „Rów-
nicy”. Początek o godz. 16. 
Organizatorem koncertu jest 
Fundacja św. Antoniego, a cel 
charytatywny. Aby uczestni-
czyć w koncercie trzeba zaku-
pić cegiełkę za minimum 10 zł. 
To niewiele, tym bardziej, że  
cel charytatywny.             (ws)

ROZlICZEnIA ROCZnE
W dniu 29 kwietnia pracownik Urzędu Skarbowego, od godziny 

7.30 do 10.30 w pokoju nr 5 na parterze Urzędu Miasta, będzie 
przyjmował roczne rozliczenia od mieszkańców Ustronia.  

*    *    *

*    *    *

WYZnAnIE WIARY
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu 

zaprasza też na koncerty pieśni i poezji religijnej „Wyznanie 
wiary” w wykonaniu zespołów dziecięcych i młodzieżowych: 
Dzieci Maryi, Gwiazdki i Promyki, Sunrise, Gamma 2, KA-
MAKIJO oraz ks. Henryka Czembora w kościele ewangeli-
ckim Ap. Jakuba Starszego, w niedzielę 27 kwietnia 2008 r.  
o godz. 18.00.
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O pożarze stacji benzynowej przy ul. 
Katowickiej w Ustroniu media informo-
wały na bieżąco. W czasie pożaru nasza 
gazeta akurat była w druku, więc do spra-
wy powracamy z opóźnieniem. 

Wybuch zbiornika z gazem nastąpił  
o godz. 10.10. W całym Ustroniu wi-
dać było kłęby gęstego czarnego dymu. 
Dzwonią do mnie znajomi i mieszkańcy. 
Najpierw otrzymuję informację, że znowu 
płoną łąki przy ul. Stawowej. Ktoś inny 
donosi, że to stacja, ale w Przedsiębior-
stwie Komunalnym na ul. Konopnickiej, 
potem jeszcze, że to pizzeria, w końcu oka-
zuje się, gdzie faktycznie pożar wybuchł.  
A wybuchł zbiornik z gazem podczas prze-
glądu technologicznego, dokonywanego 
przez pracownika specjalistycznej firmy. 
Wstępnie ustalono, że prawdopodobnie 

po wybuchu zapłonęły stojące w pobliżu samochody.                                                                                       Fot. H. cieślar

wybucH na stacji benzynowej
była to awaria zaworu zwrotnego. Gaz 
zaczął się wydzielać, a po chwili wybuchł. 
Poparzeń doznał pracownik dokonujący 
przeglądu. Odwieziono go najpierw do 
szpitala w Cieszynie, a następnie do szpita-
la w Siemianowicach. W sprawie przyczyn 
wybuchu trwa śledztwo. Do dnia oddania 
gazety do druku, nie ustalono na pewno 
czy był to błąd człowieka, czy wadliwe 
urządzenie. Od wybuchu zapłonęły stojące 
w pobliżu samochody. 

Gdy przybywam na miejsce samochody 
już powoli dogaszają strażacy. Na miejscu 
jest też policja, straż miejska, pogotowie. 
Wyłączony z ruchu jest odcinek ul. Kato-
wickiej od Hermanic do ul. Cieszyńskiej. 
Na skrzyżowaniu ulic Cieszyńskiej i Ka-
towickiej tworzy się korek. Ruchem musi 
kierować policja. Dojeżdżają kolejne sa-

mochody strażackie. W sumie w całej akcji 
brało udział 49 jednostek strażackich, 9 
samochodów policji, 3 karetki pogotowia. 
Najwięcej, bo 32 wozy strażackie, przeby-
wały na miejscu w tym samym czasie. 

Wkoło coraz więcej gapiów, z którymi 
też muszą sobie radzić prowadzący akcję. 
Pojawiają się media. Na bieżąco akcje 
relacjonuje w jednej z telewizji prezes 
Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy” 
Kazimierz Heczko. Pożar w Ustroniu jest 
wszędzie informacją dnia.

Gdy ugaszono samochody nadal ze 
zbiornika z gazem wydobywa się kilku-
metrowy płomień. Strażacy go nie gaszą, 
gdyż to groziłoby kolejnym wybuchem. 
Obok jest wszak drugi pojemnik z pięcio-
ma tysiącami litrów gazu. Dlatego strażacy 
schładzają oba zbiorniki i czekają na wy-
palenie się gazu. Następuje to około godz. 
13. Niestety trzeba czekać aż cztery godzi-
ny na cysternę, by do niej wypompować 
gaz. Do następnego dnia strażacy pełnili 
jeszcze dyżur na stacji. Straty oszacowano 
na 150 000 zł.

Dla większości ratowników była to 
pierwsza tego typu akcja. Zdaniem stra-
żaków to dowód na to, jak niezawodne są 
urządzenia stosowane na stacjach benzy-
nowych. Gdyby ściśle stosowano się do 
wszystkich procedur gaz nie powinien się 
wydostać ze zbiornika i zapalić.

Na miejscu była naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich UM Alicja Żyła 
oraz starosta Czesław Gluza, który po 
zakończeniu akcji powiedział:
- Nie pamiętam podobnego zdarzenia  
w naszym regionie. Zagrożenie było bardzo 
duże i wszyscy baliśmy się, że może dojść 
do wybuchu. Na szczęście oprócz jednej 
osoby rannej i kilku samochodów spalo-
nych obyło się bez większych strat. Współ-
czuję również właścicielom stacji.  Ważne 
jednak, że służby  zadziałały tak szybko. 
Akcję bardzo sprawnie koordynowali stra-
żacy przy pomocy policji, ustrońskiej straży 
miejskiej, za co należą im się słowa uznania 
i podziękowania.        Wojsław Suchta chłodzenie zbiorników.                                                                       Fot. w. suchta
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 w piątek 18 kwietnia ustroń odwie-
dziła delagacja samorządu z Karwiny 
w republice czeskiej. o celu tej wizyty 
mówi burmistrz ireneusz szarzec.

*    *    *Oprócz programów europejskich reali-
zowanych przez różne podmioty, istnieją 
fundusze pomocowe wspomagające dzia-
łania transgraniczne w ramach programu 
Europejska Współpraca Transgranicz-
na. Do tej pory był to program Interreg 
i nasze miasto, znajdując się w strefie 
umożliwiającej pozyskiwanie funduszy, 
korzystało z takiej pomocy. Były to tzw. 
przedsięwzięcia miękkie związane np.  
z wymianą kulturową, imprezami sporto-
wymi, edukacją. Gimnazjum nr 1 i Szkoła 
Podstawowa nr 3 współpracowały ze 
szkołą w Karwinie, były projekty realizo-
wane wspólnie z Nydkiem, a dotyczące 
Czantorii. Na takich zasadach powstała 
„Rycerska Ścieżka”.

W okresie unijnego planowania na lata 
2007-2013 rozszerzona została możliwość 
korzystania z podobnych funduszy o tzw. 
programy inwestycyjne. Dlatego rozpo-
częliśmy rozmowy z Karwiną o wspólnym 
projekcie. Karwina podobnie jak Ustroń 
jest uzdrowiskiem, ma podobną historię 
i chcielibyśmy to wykorzystać w ramach 
współpracy przygranicznej przy wsparciu 
funduszy europejskich. W ostatni piątek 
odwiedziła nas delegacja z Karwiny, któ-
rej przedstawiciele dość optymistycznie 
patrzą na możliwość realizacji wspólnego 
przedsięwzięcia. Dodatkowym atutem 
jest to, że jesteśmy jednymi z nielicznych 
uzdrowisk w pasie przygranicznym. Nasze 
plany są zbieżne i chcielibyśmy urzą-
dzić nowe tereny zielone w obu miastach  
w oparciu o projekt „Rozbudowa infra-
struktury turystycznej i rozwój współpracy 
dwóch najważniejszych ośrodków uzdro-
wiskowych Euroregionu Śląski Cieszyński 
i Tesinske Slezko: Ustronia i Karwiny”,  
w skrócie nazwano to na roboczo parkami 
uzdrowiskowymi. Obie strony rozpoczęły 
przygotowywanie koniecznych dokumen-
tów i chcemy złożyć wspólny wniosek. 
Oczywiście złożenie wniosku musi być 
poprzedzone odpowiednimi uchwałami 
rad, bo to one podejmą ostateczną decyzję. 
W Ustroniu chodzi o tereny w dzielnicy 
uzdrowiskowej na Zawodziu, konieczna 
więc będzie także współpraca z Przedsię-
biorstwem Uzdrowiskowym „Ustroń”.

Na razie są to wstępne przymiarki, 
choć wiadomo, że wsparcie może sięgać 
po stronie czeskiej 95%, a po polskiej 
90% dofinansowania. Wcześniej jednak 
trzeba zabezpieczyć środki na ten cel,  
a dla obu miast wstępnie oblicza się koszty 
na 2-3 miliony euro. Dokładną kwotę 
poznamy po sporządzeniu dokumentów 
projektowych, wtedy też będziemy mogli 
określić, jak ogólna kwota będzie dzielona 
na Ustroń i Karwinę.    Notował: (ws) 

Zdaniem 
Burmistrza

górolSko	Swoboda

wytwórcy z certyfikatami.                                                

W marcu w Oszczadnicy na Słowa-
cji po raz pierwszy odbyło się uroczy-
ste wręczenie certyfikatów między-
narodowych mikroregionu „Górol-
sko Swoboda”. Certyfikaty otrzymali 
wytwórcy z Polski, Czech i Słowacji.  
Z Ustronia certyfikaty otrzymali: Ka-
zimierz Wawrzyk – złotnik oraz Beata  
i Andrzej Malec – wyroby z kości. Ma-
kroregion „Góralsko Swoboda” obejmuje 
swym zasięgiem teren Zaolzia w Cze-
chach, Czadcę i okolice na Słowacji oraz 
Polskę z miastami Ustroń, Wisła, Brenna, 
Górki i Trójwieś. Jest to ósmy z makro-
regionów. Centrala wszystkich ośmiu 
znajduje się w Pradze, a „Górolskiej Swo-
body” w Jabłonkowie. Podczas zwiedzania  
8. makroregionu można spotkać produkty 
oznakowane marką  „Górolsko Swoboda 
produkt regionalny”. Marka gwarantuje, że 
produkt jest wysokiej jakości, wykonany 
przez producenta z Górolskiej Swobody, 
oszczędny i przyjazny środowisku natural-
nemu. Większość tych produktów wyko-
nana jest z miejscowych surowców, trady-
cyjnymi technologiami rękodzielniczymi. 
Klient kupując taki produkt ma pewność, 
że nabędzie autentyczny i jakościowy 
upominek, wspierając przy tym miejsco-
wego producenta. Rozeta koloru brązowo 
– pomarańczowego, tworząca logo marki, 
przedstawia charakterystyczny a zarazem 
tradycyjny motyw zdobniczy w drewnie 
stosowany przez górali. Nieregularny 
kontur ornamentu symbolizuje rękodzie-
ło, indywidualne podejście i historyczną 
patynę, która jest oznaką długoletniej 
używalności i jakości. Markę przyznaje 
MK PZKO Jabłonków produktom, które 
spełniają surowe kryteria. O przyznaniu 
marki decyduje niezależna Komisja Cer-
tyfikacyjna. Przede wszystkim chodzi o 
wyroby rzemieślnicze (z drewna, metali, 
lnu, wełny, itp.). Marka wspiera miejsco-
wych producentów, promując zarazem 
Góralskóm Swobode. Chodzi o przy-

graniczny region na styku Czech, Polski  
i Słowacji, ograniczony Beskidem Śląskim 
oraz Kisuckim, z pierwotną przyrodą, 
bogatymi tradycjami i niepowtarzalnymi 
mieszkańcami.
- Nie jest łatwo spełnić kryteria certyfika-
cyjne dla marki Górolsko Swoboda - mówi 
Kazimierz Wawrzyk, złotnik z Ustronia.
- Trzeba zapewnić odpowiednią jakość 
produkcji, a sam proces produkcji nie może 
wyrządzać szkód przyrodzie. Produkt  
i jego opakowanie też muszą być przyja-
zne środowisku, powinny być wyjątkowe, 
związane z regionem, wykonane z lokal-
nych surowców. Może to być rękodzieło, 
praca rzemieślnicza lub umysłowa. Trzeba 
wypełnić wniosek i wysłać do komisji. Na-
stępne jej posiedzenie będzie w Górkach 
i znów zostaną przyznane kolejne certyfi-
katy. Impreza w Oszczadnicy była bardzo 
uroczysta, po wręczeniu certyfikatów 
zostaliśmy zaproszeni na część artystyczną 
i skromny bankiet.
Jakie korzyści ma pan z oznakowania 
swoich produktów tą marką?
Przede wszystkim jestem zapraszany na 
różnego rodzaju imprezy organizowane  
w ramach tego projektu, np. w Oszczadni-
cy, Jabłonkowie, Bystrzycy. Mogę wtedy 
zaprezentować i sprzedać swój produkt 
na międzynarodowym rynku. Jest to na-
prawdę bardzo fajny projekt, jednak wielu 
producentów z naszego terenu o nim nie 
słyszało, stąd tak mała frekwencja wśród 
Ustroniaków. Z Wisły nie pojawił się nikt. 
Najwięcej osób przyjechało z Trójwsi.  
W Czechach jest to ósmy projekt, ale 
jedyny, obejmujący trzy kraje.
Jakie produkty zgłaszano i prezentowa-
no przed komisją?
Bardzo różne. Koniakowskie koronki, wy-
roby wędliniarskie z barana, sery, chleb, 
wyroby stolarskie i druciarskie. Osobom za-
interesowanym, które chciałyby dowiedzieć 
się więcej na temat tego projektu, podaję mój 
numer telefonu: 854 50 21. Anna Rokosz
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Powracamy jeszcze do dyskusji na łamach „Głosu Ziemi 
Cieszyńskej”, jaka miała miejsce w 1957 r., kto przejmie schedę 
po uzdrowisku Jastrzębie Zdrój – Ustroń czy Wisła. Była już 
mowa o Wistroniu, jako ogromnym kombinacie obejmującym 
te dwie miejscowości. Nim ta wizja powstała prezentowano 
uzdrowiskowe atuty każdej z nich. Najpierw ukazał się obszerny 
artykuł przemawiający za pierwszeństwem Wisły w wyścigu po 
schedę, po likwidowanym uzdrowisku, autorstwa Eugeniusza 
Orzechowskiego (GZC nr 43 z 1957, s. 5), a w miesiąc później 
znany ustroński historyk i bibliofil Józef Pilch przedstawił atuty 
Ustronia i bronił tezy, że to właśnie nasza miejscowość powinna 
zostać uzdrowiskiem. Oto, co napisał (GZC nr 47 z 1957, s. 5): 

„Jeżeli Wisła stanowi prawdziwie górską miejscowość, to 
Ustroń rozpoczyna się równiną, lecz też zamkniętą pagórkami, 
natomiast olbrzymia część wczasowo-uzdrowiskowa górnego 
Ustronia ma taki sam krajobraz jak Wisła, z tym, że jest to doli-
na o wiele szersza. Dzięki tej naturalnej górskiej osłonie klimat 
Ustronia jest taki sam jak w Wiśle. Ustroń ma poza tym mniej-
sze opady atmosferyczne i ma charakter więcej uzdrowiskowy,  
a Wisła raczej wczasowy, turystyczny i narciarski.

E. Orzechowski pisze, że „... długi czas sprowadzano do 
Ustronia borowinę z Wisły”. Wynikałoby z tego, że Ustroń nie 
ma własnej borowiny. Tymczasem pokłady borowiny ciągną się 
przez cały Ustroń w kierunku Hermanic na szerszej i głębszej 
przestrzeni. Czy kamienista Wisła ma jej więcej, niech się wy-
powiedzą geolodzy. Jest prawdą, że ustrońskie Zakłady Kąpieli 
Borowinowych pobierały borowinę z Wisły, a to dlatego, że  
w okresie międzywojennym właściciele wykupywali częściowo 
tereny borowinowe w Wiśle. Był to czysto kapitalistyczny chwyt, 
zmierzający do uniemożliwienia powstania konkurencyjnego 
przedsiębiorstwa w Wiśle.

Nie bez znaczenia jest znakomite źródło żelaziste wytryskujące 
z dawnej sztolni, odkrytej w r. 1883 nad potokiem Gościradowiec. 
Woda z tego źródła służy do leczenia chorób anemicznych, zawie-
ra sole żelazne i jest zupełnie wystarczająca do przeprowadzenia 
kuracji żelazowej. Drugim słynnym źródłem z ubiegłego stulecia 
jest źródło „Budzi Głód”, położone na lewym brzegu Bładniczki 
w odległości 900 m od głównej drogi Skoczów- Ustroń. Wodę 
używano w celu poprawienia apetytu; badania na tym miejscu 

ps. do monografii

tradycja  jest
wielką  siłą

dokonane w roku bieżącym są powodem poważnych inwestycji 
zaplanowanych na rok 1958.

A więc Ustroń ma nie tylko wszystkie warunki klimatyczne, 
ma piękne słoneczne podgórskie tereny, ma pokłady borowiny, 
ma źródła mineralne, ma czynny już duży zakład kąpieli bo-
rowinowych - ale co nie pozostaje bez znaczenia, ma tradycję 
letniskowo- uzdrowiskową, gdyż jest pierwszą miejscowością 
kuracyjną na Ziemi Cieszyńskiej. Pierwsze słynne kuracje  
w Ustroniu to kuracje serwetkowe (z mleka owczego). Duży 
napływ gości na wspomnianą kurację dał się już zauważyć  
w pierwszej połowie XVIII stulecia.

Drugim powodem napływu kuracjuszy do Ustronia stały się 
kąpiele żużlowe, rozwijające się u boku ustrońskiego przemysłu 
hutniczego. Gorący żużel (produkt uboczny wielkich pieców), 
wrzucony do wody, wzbogaca ją o różne składniki mineralne. 
Początkowo ludzie pobierali żarzący się jeszcze żużel do domu. 
Ponieważ było to połączone z trudnościami, właściciel zakła-
du, książę Albert, wybudował w roku 1802 dom z łazienkami  
w pobliżu wielkiego pieca. Później urządzono tam gospodę, 
której ostateczną nazwę ustalono Hotel Kuracyjny. Jak duża była 
frekwencja, świadczą koncerty kapeli fabrycznej urządzane około 
roku 1845 specjalnie dla kuracjuszy.

O walorach klimatycznych uzdrowiska ustrońskiego - czego 
najlepszym dowodem, że do Ustronia przybywali kuracjusze  
z dalekich stron - znajdujemy sporo materiału w rocznikach 
Biblioteki Warszawskiej, Gwiazdki Cieszyńskiej, pismach Fran-
ciszka Popiołka, Jana Wantuły i wielu wielu innych.

Jak widzimy Ustroń ma wszystkie dane na przeniesienie uzdro-
wiska - ma już duży zakład borowinowy i dlatego nie powinno się 
rzucać milionów na budowę nowych zakładów w Wiśle. Niech 
Wisła stanie się miejscem wczasowym, a Ustroń uzdrowiskowym, 
bo ma na to wszystkie warunki, ma również tradycję... A tradycja 
jest wielką siłą”.

W ówczesnej rywalizacji wygrał Ustroń, bo 10 lat później to 
właśnie nasze miasto zostało uznane uzdrowiskiem i ono stało się 
spadkobiercą Jastrzębia Zdroju, co nastąpiło Zarządzeniem Mini-
stra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1 I 1967 r. Dalsze informacje 
na temat ustrońskiego uzdrowiska znajdują się w drugim tomie 
monografii „Ustroń 1305-2005”, który można nabyć w Muzeum 
Ustrońskim w cenie 50 zł. 

SadzIlI	drzewka
Każdego roku wiosną członkowie Polskiego Klubu Ekologów 

wspólnie z Nadleśnictwem Ustroń sadzą drzewka w Ustroniu 
Dobce. W tym roku posadzili 150 sadzonek dębiny, 150 sadzonek 
świerczyny, 30 dzikich gruszy i 50 sadzonek olszy i jodły.

Dlaczego taka różnorodność sadzonek, zapytałam nadleśni-
czego Leona Mijala:

Wprowadzamy las mieszany, ponieważ jest to niezwykle ważne 
między innymi dla zwierzyny, dzikie grusze czy wierzbiny to 
przede wszystkim pożywienie dla nich. Dzięki temu stwarzamy 
im warunki do rozwoju. 

Tym razem kwietniowe sadzenie drzewek sciągnęło 30 osób 
dorosłych, a także 3 dzieci, które zostały przeszkolone przez 
Aleksandra Skrzydłowskiego, w jaki sposób prawidłowo posadzić 
drzewko. Sadzonki znalazły swoje miejsce nieopodal za polem 
biwakowym. Tradycyjnie każdego roku zalesiana jest inna strona 
drogi. Po skończonej pracy wszyscy zaproszeni zostali na pyszną 
jajecznicę.                                                              Anna Rokosz

Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie autorskie z Zyg-
muntem Ogórkiem, połączone z prezentacją jego zbioru anegdot 
sądowych pt. „Waga anioła”. Spotkanie odbędzie się w czwartek 
8 maja o godz. 17.00. Autor książki to prokurator Prokuratury 
Apelacyjnej w Katowicach w stanie spoczynku, związany z tym 
zawodem ponad 40 lat, literat współpracujący od ćwierćwiecza z 
prasą regionalną i specjalistyczną. Jego zbiór anegdot sądowych 
pt. „Waga anioła”, został wyróżniony w styczniu 2005 r. mianem 
„Książki Miesiąca”.

SPOTkAnIE  
Z  ZYGMUnTEM OGóRkIEM

pod czujnym okiem zygmunta białasa drzewko sadzi nadleśniczy 
leon mijal.                                               Fot. a. rokosz
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Absolwenci Przedszkola Nr 1 w Ustroniu, rocznik 1985. Rząd 
pierwszy: Husar, Agnieszka Próchniak, Anna Sopel, Agnieszka 
Miech, Michał Duda, Jadwiga Nowak - wychowawczyni, Dawid 
Miebauer. Rząd drugi: Natalia Antoszewska, Izabela Małysz, 
Magdalena Piątek, Tomasz Słotwiński, Piotr Garncarczyk, Artur 
Steczkiewicz, Łukasz Goszyk, Józef Kocur. 

Dyrekcja Gimnazjum nr 1 w Ustroniu 
uprzejmie informuje, że od 1 września 
2008 roku uczniowie klas pierwszych 
naszej szkoły będą mogli kontynuować 
naukę w klasie z rozszerzoną ilością go-
dzin języka angielskiego, którą nazywamy 
„Klasą Anglosaską”.

Od nowego roku szkolnego będą już 
dwie takie klasy : pierwsza i druga. Aby 
móc uczęszczać do tej klasy trzeba jak 
najlepiej napisać test badający umiejętno-
ści językowe. Do klasy tej, tak jak w roku 
bieżącym, będzie uczęszczać 24 uczniów. 
Zajęcia z języka angielskiego będzie pro-
wadzić dwóch nauczycieli.

Bliższych informacji o warunkach nauki 
i naboru do tej klasy, udziela dyrekcja 
Gimnazjum nr 1 w Ustroniu pod numerem 

klaSa		aNgloSaSka
telefonu 033-854-56-62 lub osobiście dy-
rektor Gimnazjum Leszek Szczypka. 

Od 1 września 2008 r. Gimnazjum nr 1 
będzie współpracować z Klubem Sporto-
wym Kuźnia. W jednej z klas pierwszych 
będą uczyć się chłopcy trenujący piłkę 
nożną. Nabór do tego oddziału prowadzi 
trener Korneliusz Dziwisz. Zaintereso-
wanym uczniom i rodzicom informacji 
udziela także dyrekcja szkoły.

Zapisy do Gimnazjum nr 1 prowadzone 
będą do dnia 13 czerwca 2008 r.

Informację tę kierujemy do rodziców  
i uczniów zamieszkałych na terenie całego 
Ustronia, a także mieszkających w sąsied-
nich gminach. 

        Dyrektor Gimnazjum nr 1 
            leszek Szczypka

W święta majowe od 1 do 4 maja 
Muzeum Ustrońskie czynne będzie 
w godzinach od 9 do 15.00 i zaprasza 
wszystkich zainteresowanych na wy-

stawy oraz filmy i prezentacje multi-
medialne: „Spacerkiem po Ustroniu”, 
„Budownictwo drewniane Ustronia”, 
„Krzyże i kapliczki Ustronia”, „Wille  
i pensjonaty Ustronia z okresu międzywo-
jennego” i inne. Filmy będą uruchamiane  
o dowolnej porze, gdy przybędzie kilka osób 
zainteresowanych. Opłata za bilet wstępu 
na wszystkie atrakcje w tej instytucji:   
4 zł – normalny, 2,50 zł – ulgowy.

REGIOnAlnE  
MUlTIkInO  
W  MUZEUM Urząd Miasta informuje, że w okre-

sie wakacji, dyżurować będą następu-
jące przedszkola:  w miesiącu lip-
cu czynne będzie Przedszkole nr 7 na 
Manhatanie, a w sierpniu Przedszkole  
nr 6 w Nierodzimiu.

dYżURY  PRZEdSZkOlI
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modlItwa	
w  całym  Kraju

Konferansjerem był j. marcol.               Fot. w. suchta

7 kwietnia to ważna data w kalendarzu każdego człowieka, 
który dba o swoje zdrowie. Tego dnia bowiem przypada Światowy 
Dzień Zdrowia. Wiedzą o tym także uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 6 im. J. Kreta w Ustroniu-Nierodzimiu, którzy wraz 
ze swoimi nauczycielami poświęcili jeden dzień nauki szkolnej 
na zgłębianie wybranych zagadnień dotyczących szeroko rozu-
mianego zdrowia. 

Cały dzień w szkole w Nierodzimiu upłynął pod dyktando 
zdrowia. Korytarze szkoły zamieniły się w niecodzienną galerię, 
w której wyeksponowane zostały plakaty własnoręcznie wyko-
nane przez uczniów klasy IV, przestrzegające przed zgubnymi 
skutkami palenia papierosów, spożywania alkoholu i narkotyków. 
Dzieci wykazały się dużą inwencją w tworzeniu prac, w których 
wykorzystały m.in. zdjęcia rentgenowskie oraz wymyśliły hu-
morystyczne i rymowane hasła celujące w uzależnienia. Podczas 
Dnia Zdrowia w „szóstce” nie mogło również zabraknąć zdro-
wych przekąsek, które za drobne pieniądze można było kupić 
na szkolnym kiermaszu. Dzięki dziewczętom z klasy czwartej, 
które okazały się prawdziwymi kulinarnymi mistrzyniami, cała 
szkoła zachwycała się apetycznymi kanapkami, smacznymi 
ciastami, wyborną galaretką naszpikowaną witaminami oraz 
sałatką z owoców.

Nad organizacją i przebiegiem Dnia Zdrowia czuwali nauczy-
ciele – Lucyna Raszka oraz Rajmund Raszyk, którzy podczas 
krótkich pogadanek przekazali uczniom klas IV-VI szereg istot-
nych informacji na temat uzależnień, zdrowej żywności oraz przy-
czyn i skutków nadmiernego odchudzania się i otyłości. Ostatni  
z wymienionych zakresów tematycznych spotkał się z wielkim 
zainteresowaniem szczególnie ze strony dziewcząt, które dzięki 
specjalnym programom multimedialnym miały okazję sprawdzić 

zdrowy dzieŃ 
w	„SzóStce”

m.in. czy ich waga jest prawidłowa w stosunku do wzrostu. Duże 
wrażenie na uczniach wywarły także filmy wideo poświęcone 
zagadnieniom zdrowia.                                                      (szyk)

W tym roku ewangelizacja Pro-Christ odbyła się 6-13 kwietnia 
w katowickim Spodku. Głównym kaznodzieją był w tym roku 
teolog ewangelicki Ulrich Parzany. Poza Spodkiem religijne 
spotkania odbywały się również w 70 innych miejscach w Polsce, 

gdzie za pomocą środków przekazu łączono się ze Spodkiem. 
Również w Ustroniu przez cały tydzień spotykano się w MDK 
Prażakówka, gdzie odbywały się spotkania Pro Christ. W Ustroniu 
organizatorami byli: Kościół rzymskokatolicki, Kościół Ewan-
gelicko-augsburski, Kościół zielonoświątkowy, Chrzescijańskie 
Stowarzyszenie Ekumeniczne, Biblijne Stowarzyszenie Misyjne, 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie MED (Misja, Edukacja, Doj-
rzałość), Misja Wiclifa. W organizacji ponadto pomagały: Warta 
Modlitewna złożona z członków wszystkich Kościołów, a także 
służby techniczne i porządkowe

Konferansjerem w Ustroniu był Jerzy Marcol, a każdego dnia 
towarzyszył mu jeden reprezentant organizatorów. Przed ewange-
lizacją każdego dnia występowały w Prażakówce chóry i zespoły 
z innych parafii. Ostatniego dnia stworzono jeden ekumeniczny 
zespół.
- Na zakończenie ewangelizacji odbył się „Wieczór uwielbiający” 
– mówi proboszcz parafii Ap. Jakuba Starszego, ks. Piotr Wowry. 
– Podobne spotkania odbywały się nie tylko w Polsce, ale także  
w Czechach i Anglii. Na Śląsku Cieszyńskim były często to, 
tak jak w Ustroniu, spotkania ekumeniczne, ale ewangelizacje 
odbywały się w kościołach i wtedy przygotowywały je poszcze-
gólne parafie. My wybraliśmy miejsce neutralne. Każdego dnia 
Prażakówka wypełniała się po brzegi, tak że jestesmy bardzo 
zadowoleni. Takie ewangelizacje odbywają się co dwa lata,  
a Słowo Boże zwykle zwiastuje ks. Ulrich Parzany. Z myślą  
o tegorocznej ewangelizacji został wydany przekład ekumeniczny 
Nowego Testamentu.

Przekaz telewizyjny, nie sprzyja skupieniu, tym bardziej że  
w Polsce nie ma takich tradycji. 
- Prowadziliśmy już transmisje satelitarne, był już Jesus Haus 
dla młodzieży w Polanie, również Pro Christ prowadziliśmy już 
wcześniej – mówi ks. P. Wowry. – Taki przekaz coraz częściej 
jest wykorzystywany. Kościoły, parafie mają swoje strony inter-
netowe. Przy pierwszych ewangelizacjach musieliśmy otrzymać 
odpowiedni sprzęt od organizatorów, później można go było za-
chować w parafii. Poza tym z ewangelizacji nagrywane są płyty 
CD i rozporowadzane.                                      Wojsław Suchta
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Scena Polska w Czeskim Cieszynie jest 
niezwykle ceniona na mapie kulturalnej 
Czech, liczy się także w Polsce. W obu 
krajach nie tylko pokazuje swoje spek-
takle, ale bierze udział w liczących się 
festiwalach. Obecnie Scenę Polską tworzy 
16 zawodowych aktorów. Część z nich 
ustroniacy mieli okazję oglądać na scenie 
MDK „Prażakówka” 3 kwietnia w sztuce 
Kena Ludwiga „Pół żartem, pół sercem”. 
Przedstawienie wyreżyserował dyrektor 
Teatru Cieszyńskiego Karol Suszka, który 
witając ustrońską publiczność zwrócił 
uwagę, że wejście Polski do strefy Schen-
gen stworzyło idealne warunki do tego, by 
artyści Sceny Polskiej odwiedzali Ustroń 
częściej. Przyznał, że planuje cykl przed-
stawień, z którymi zamierza objeżdżać 
okoliczne miejscowości i ma nadzieję 
zyskać nową wierną publiczność. 

Dla wszystkich fanów teatru i nie tylko 
będzie to doskonała okazja, by zapoznać 
się z repertuarem Sceny Polskiej, która 
ma w swoim dorobku zarówno klasykę 
literatury, dramatu i komedii, jak i sztuki 
bardziej współczesne. Myślę, że nawet 
najbardziej wybredni znajdą wśród tego 
repertuaru coś dla siebie, zwłaszcza, że 
świetną grę aktorską gwarantują znako-
mici zawodowi aktorzy.

Sztuka Kena Ludwiga „Pół żartem, 
pół sercem”, to opowieść o dwóch bez-
robotnych aktorach, którzy chałturzą na 
prowincji, prezentując „skrócone wersje” 
szekspirowskich dramatów. Niestety ich 
działalność artystyczna nie jest docenia-
na przez publiczność, więc zaczynają 
odczuwać brak pieniędzy. Zdesperowani 
postanawiają swoje aktorskie ambicje 
odłożyć na później i zająć się czymś 
bardziej dochodowym. Pewnego dnia 

Sercowe	zamIeSzaNIe
dowiadują się z ogłoszenia w gazecie, 
że bogata staruszka poszukuje swoich 
dwóch siostrzenic, by zapisać im w spadku 
majątek. Biedacy postanawiają wykorzy-
stać fakt, że staruszka nie ma pojęcia jak 
wyglądają jej siostrzenice i przebierają 
się za kobiety. Intryga ta powoduje nie-
małe zamieszanie towarzysko – sercowe 
wśród rodziny staruszki. Niektórzy od-

najdują swoją drugą połowę, inni ją tracą,  
a jeszcze inni przeżywają rozczarowanie, 
kiedy ponętne, o idealnych kształtach  
z przodu i z tyłu siostrzenice, okazują się 
młodymi przystojnymi dżentelmenami. 
Najmniej oczywiście zaskoczona jest ma-
jąca im przekazać majątek ekscentryczna 
krewna. Ten cały, galimatias kończy się 
oczywiście happyendem. Był to bardzo 
żywy i dynamiczny spektakl, widzowie nie 
mieli szans nawet na chwilę wytchnienia. 
Wszystkie sceny komediowe zagrane były 
po mistrzowsku, tak, że sala co chwilę 
wybuchała salwami śmiechu. Zresztą 
trudno było się opanować już na sam wi-
dok dwójki młodych aktorów przebranych 
w kobiece stroje, próbujących udawać 
zagubione siostrzenice bogatej staruszki. 
Warto dodać, że były to stroje naprawdę 
wyjątkowe, niezwykle kolorowe, krojem 
i dodatkami podkreślające absurdalność 
tej sytuacji. To samo można powiedzieć  
o pozostałych kostiumach, które tworzyły 
odpowiedni klimat i nastrój oraz podkre-
ślały cechy charakteru bohaterów, często 
nadając im rys karykaturalny. Brawa dla 
Jerzego Gorazdowskiego za scenografię 
i kostiumy. 

W przedstawieniu wystąpili: Anna Ko-
nieczna, Barbara Szotek – Stonawski, 
Janusz Karczmarski, Ryszard Pochroń, 
Jakub Tomoszek, Dariusz Waraksa, Paweł 
Niedoba i gościnnie Pawełka Niedoba. 
Aktorzy pokazali niezły warsztat, a pub-
liczność nagrodziła ich występ gorącymi 
oklaskami. Cieszy fakt, że to nie ostatnia 
wizyta aktorów zza Olzy. Miejmy nadzie-
ję, że jak najczęściej będziemy ich gościć, 
ponieważ inteligentnej rozrywki w dobrym 
wydaniu nigdy nie jest za dużo. Natomiast 
wszystkim, także i tym, którzy nie mieli 
możliwości zobaczyć tego przedstawienia, 
gorąco polecam następne.  Anna Rokosz

zagubione siostrzenice bogatej staruszki.                                                         Fot. a. rokosz

chałturzenie z szekspirem.                                                                                  Fot. a. rokosz
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mieJska BiBlioteka PuBliCzna  im. J. Wantu³y 
Rynek 4, tel. 854-23-40. 

Czytelnia ogólna oRaz WypoŻyCzalnia dla dzieCi i młodzieŻy
poniedzia³ek: 12.00 - 18.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; pi¹tek: 8.00 - 18.00.

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.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. 
oddział muzeum „zbioRy maRii skaliCkieJ”
ul. 3 maja 68, tel. 854-29-96. www.muzeumustronskie.republika.pl
ekspozycja stała :
-     ze zbiorów  Marii Skalickiej: drzeworyty sztorcowe Pawła Stellera, cenny zbiór książek tzw. „Cieszy-    
niana”, 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”:
- Miniaturowa grafika Hanny T. Głowackiej (Poznań) - wystawa czynna od 01.03 do 30.04 
- Muzyka w medalierstwie ze zbiorów Janusza Niemczynowicza (Gliwice) - od 01.03 do 30.04
 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 poniedzia³ku do pi¹tku 9 - 16, w soboty 9 - 13.

Biuro PromoCJi i WystaW artystyCznyCh
Rynek 3a, tel. 854-54-58, e-mail: bpiwa @ poczta.onet.pl
biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.

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

WystaWa motoCykli zabytkoWyCH - RdzaWe diamenty

Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.

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

mieJski dom kultuRy „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 nowo-
czesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.

toWaRzystWo kształCenia 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 stoWaRzyszenie tRzeŹWoœCi
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. 

ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury, 
fundacje, stowarzyszenia, 

policja, stra¿ miejska

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:
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”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:  poniedzia³ek 17.00-18.00
- Centrum Wolontariatu: poniedzia³ek 14.00-18.00, środa 9.00- 13.00
- psychoterapeuta: poniedzia³ek 14.00-16.00 i 18.00-20.00
oraz kluby dzia³aj¹ce w szko³ach:  sp 1 (kl. i-iii) wt. - godz. 12.00-15.00 
sp 2 (kl. i-iii) śr. - godz. 13.00-16.00, 
sp 3 (kl. i-iii) czw. - godz. 12.30-15.30, (kl. iV-Vi) śr. - godz. 13.30-16.30
sp 6 (kl. i-iii) pn.  - godz. 12.30-15.30, sp 5 (kl. i-iii) czw.  - godz. 13.00-15.00,
gim 1(kl. i-iii) wt. - godz. 13.20-16.20, gim 2 (kl. i-iii) śr. - godz. 12.30-15.30.

ŚWietliCa ŚRodoWiskoWa dla dzieCi i młodzieŻy W HeRmaniCaCH
•    poniedziałek (16 - 19) pomoc w nauce oraz zajęcia z informatyki
•    wtorek (16 - 18) zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
•    środa (16 - 18) - I i III w miesiącu to zajęcia z logopedą, II i IV to zajęcia z psychologiem. natomiast 
w godzinach 18 - 19, w zależności od osoby prowadzącej zajęcia (psycholog lub logopeda i pedagog 
rodziny) istnieje możliwość konsultacji rodziców z danym specjalistą.
•    czwartek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
•    piątek (16 - 19) - j. niemiecki oraz pomoc w nauce, a także zajęcia z informatyki
•    sobota (9 - 12) - I i III sobota miesiąca to zajęcia teatralne oraz gry i zabawy, natomiast II i IV to 
filmowy dzień bajek.
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 
Rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy:  darmowy 986.

Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek: 8.00-15.00, środa: 12.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypożyczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00.
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KrzyżówKa   KrzyżówKa   KrzyżówKa
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

Jako sie też mocie

POZIOMO: �) góry z Mount Blanc, 4) oszczędny w sło-
wach, 6) polny kwiat, 8) alkohol z ryżu, 9) podparyskie 
lotnisko, �0) ojczyzna inaczej, ��) przydomek władców 
indyjskich, �2) japońska mata, �3) wyszywany obraz,  
�4) piąte u wozu, �5) niemiecki zarządca ziemski, �6) in-
formacja dla wtajemniczonych, �7) koliste skrzyżowanie, 
�8) oznaczenie trotylu, �9) miasto w Szwajcarii, 20) pyszni 
się ogonem.
POZIOMO: �) biskupstwo, 2) prowincja pod władzą pala-
tyna, 3) niemieckie złotówki, 4) instrument z grupy idiofo-
nów, 5) szkolna lub społeczna, 6) kuzynka masła, 7) rodzaj 
pysznego ciasta, ��) meksykańscy przyjaciele, �3) krowia 
buźka, �4) kolor karciany.
 
Rozwiązanie krzyżówki (hasło) powstanie po odczytaniu liter 
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 2 maja br. 

     
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 15

nIE WYPAlAJMY TRAW
Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Maria Pasterna,  
os. Cieszyńskie 1/12.  Zapraszamy do redakcji.  

Jo tradycyjnie jako to hań downi przed świyntami majowymi by-
wało robiym wiosynne porzóndki. Poprałach też cychy, ale chybiło 
mi paliczek, tóż muszym dać pozór, coby mi tego wiater nie zebroł. 
Nie myście żech zaspała z tymi porzóndkami, dyć latoś wiosna była 
już w styczniu abo w lutym. Już niby w marcu miałach wszystek 
capart poukludzany i gałynzie połobcinane i popolóne, ale przeca 
kole chałupy je dycki jakosik robota. Latoś już po drugi myłach 
łokna i to nie jyno z syntymyntu do 1 Maja, ale przede wszystkim 
tymu, że mi przociele przijyżdżajóm na ty pore dni wolnego na 
poczóntku miesiónca. Coby mieć ganc pieknie sadzym kwiotki na 
rabatkach przed wejścim, a że mi kamratka łobiecała rozmaite 
ablegery, tóż nawiedziłach jóm łoto pore dni tymu. Wybrałach 
sie po połedniu i tak my dłógo fulały, że ani żech sie nie nazdała, 
a sie mi zećmiło. Tóż bierym taszke pełnóm kłónczy, korzyni do 
sadzynio i idym głównóm cestóm, bo bokami kapke sie bojym. 
Dyć nigdy nie wiadómo, kiery sie tam napatoczy.

Nó i tak doszłach do rynku, kiery je ganc gotowy. Tela już 
ustróniocy powiedzieli i napisali ło tym rynku złego i dobrego, 
tóż już isto nic nowego nie wymyślym. Downo tymu jedyn pano-
czek napisoł: „Kóń jaki jest każdy widzi” i można by to odniyść 
i do naszego rynku. Ale jo go widziała piyrwszy roz łoświetlóny. 
Siadłach se tam na ławeczke i byłach samiutyńko na tym wiel-
kim placu. Tak se myślym, że je to inwestycja na pore pokolyń, 	
a mo to takóm nowoczesnóm forme, tóż możne tym ustróniokóm, 
co po nas tu bydóm miyszkać sie to spodobo? To łoświetlyni je 
niesamowite. Siedziałach i dziwałach sie na ty światła i zdało mi 
sie, że możne kosmici tu kole mie na tym placu w jakim talyrzu, 
abo kastrolu wylóndujóm. To by im na pewno spasowało. Nó je to 
inwestycja na tyn dwacaty piyrszy wiek – czy sie to kómu podobo, 
czy ni. Chciałach jeszcze kapke porozmyślać, bo znóm tyn rynek z 
pocztówek sprzed wieku, tóż usiłowałach se go wyobrazić jaki za 
sto roków bydzie? Czy go zaś zmiynióm nie do poznanio, ale zima 
tak mnóm zaczyła dyrbać, żech sie musiała ku chałupie zbiyrać. 
Przijdym tu z rodzinóm na majówke.                                   Hela

Urząd Miasta Ustroń informuje 
o możliwości częściowego dofinansowania robót niezbęd-

nych do unieszkodliwiania odpadów azbestowych powsta-
łych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i ele-
wacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych 
i gospodarczych położonych na terenie miasta. Wnioski  
o udzielenie dofinansowania będą rozpatrywane w kolejno-
ści zgłoszeń. Ilość środków finansowych przeznaczonych na 
ten cel ograniczona. Wnioski do pobrania znajdują się na 
stronie internetowej www.ustron.pl oraz w Urzędzie Miasta  
w Wydziale środowiska i Rolnictwa, pokój nr 25.
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kuSzeNIe		owadów
Pręciki, słupki, zapylanie, a do tego 

jeszcze kielichy - takimi tematami ła-
two zainteresować publiczność, przy 
czym to zainteresowanie jest zazwyczaj 
krótkotrwałe. Przykuć uwagę publiki 
podobnymi tematami przez półtorej 
godziny, to już trzeba zaoferować coś 
specjalnego. A tym właśnie była prelek-
cja o kwiatach Aleksandra dordy, która 
odbyła się �0 kwietnia w nadleśnictwie. 
Organizatorem spotkania było ustroń-
skie koło Polskiego klubu Ekologicz-
nego. Opowiadając o różnych kwiatach,  
a można wręcz powiedzieć o zwyczajach 
kwiatów, A. dorda wszystko ilustrował 
przeźroczami. nie trzeba chyba doda-
wać, że bardzo dobrymi przeźroczami, 
bo o tym wiedzą czytelnicy naszej gaze-
ty, oglądając zdjęcia A. dordy w stałej 
rubryce „bliżej natury”.

Poniżej skąpe fragmenty tej prelekcji, 
interesujące, choć nie dające pełnego 
obrazu tego, co wydarzyło się w nad-
leśnictwie �0 kwietnia. 

Używamy kwiatów, by podkreślić na-
strój, emocje, z kwiatami związane są róż-
ne wydarzenia w naszym życiu. To pewna 
tradycja. Dajemy kwiaty kiedy jesteśmy 
zakochani, ale również żegnamy ludzi po-

przez przyniesienie kwiatów na cmentarz. 
Pierwsze pochówki z wykorzystaniem 
kwiatów spotykamy u człowieka nean-
dertalskiego. Nie wiemy natomiast kiedy 
pierwszy raz zakochany pan dał pani kwia-
ty. A kwiaty są różnorodne. Mamy kwiaty 
miniaturowe, jak piżmaczek wiosenny, 
którego trudno wypatrzeć, a jednocześnie 
jest dziwidło olbrzymie, roślina praktycz-
nie całe życie spędzająca jako bulwa, po 
czym wyrasta kwiatostan osiągający trzy 
metry wysokości. Ogromna różnorodność, 
a budowa zawsze ta sama.

Jest dążenie kwiatów do uproszczenia 
budowy, co związane jest z wiatropylnoś-
cią. Tu nie ma po co ładować energii, wy-
siłku w coś, co jest kolorowe, co przyciąga 
wzrok. Tu chodzi o jak najprostszą budowę 
i wszystko służy temu, by umożliwić 
jak najprostsze wydobywanie się pyłku  
i jego przenoszenie na znamiona słupka. 
Jest jedna podstawowa zasada kwiatów 
wiatropylnych - produkować dużo, lekko, 
tak by była jak największa szansa trafienia 
na znamiona słupka. A ilości są ogrom-
ne. Jeden kwiatostan wierzby produkuje 
5.500.000 pyłków. Znacie państwo sytua-
cje, gdy na drogach, kałużach pojawia się 
żółty pył. Zawsze mówi się wtedy, że to 

Trzyniec truje, wypuszcza siarkę. Zawsze 
jest wielki alarm, a to jest po prostu py-
łek sosny, który może być unoszony na 
wysokość 5.500 metrów i przenoszony 
na ponad 5.000 kilometrów. W naszej 
okolicy nie musi być ani jednej sosny,  
a i tak będziemy zasypani jej pyłkiem.

Kwiat musi skusić owada, więc te 
wszystkie kolory to taki marketing. Ale 
nawet jeżeli się skusimy na reklamę  
i kupimy coś złego, to drugi raz już tam 
nie przyjedziemy. Musi być jeszcze do-
datkowa korzyść. Tak samo zachowują się 
kwiaty. Oferują owadom różnego rodzaju 
pożytki. Magnolia to kwiat bardzo prymi-
tywny, a owady chętnie go odwiedzają. 
Kwiat ma charakterystyczny żarówkowaty 
kształt, zamyka się na noc i wewnątrz jest 
o około 10 stopni cieplej niż na zewnątrz. 
Przytulny domek dla owada.

Kwiaty produkują także pyłek, by owa-
dy mogły się pożywić. W przypadku dzie-
wanny są to jadalne włoski. Podstawowym 
pożytkiem jest jednak nektar produkowany 
przez miodniki. Inny przykład to kopytnik. 
Kształt nieciekawy, kolor brunatny, nie 
produkuje specjalnie dużej ilości pyłku, 
nie produkuje nektaru, a przyciąga specy-
ficznym zapachem zgniłego mięsa. Oczy-
wiście przyciąga określone gatunki.

Jeżeli mamy już klienta, zwabiliśmy go, 
to jeszcze trzeba go naprowadzić, by zrobił 
to co trzeba, w przypadku kwiatu doszedł 
do określonego miejsca, zabrał pyłek, bądź 
go zostawił na znamionach słupka. Te 
wszystkie kolorowe linie na kwiatach to 
nic innego jak rodzaj wskazówek - proszę 
iść tędy. 

Berberys jest przykładem ogromnej 
wrażliwości, nietypowej dla roślin. Gdy 
owad siądzie na kwiat, pręcik błyskawicz-
nie daje mu klapsa, zostawiając na nim 
pyłek. Proszę to przećwiczyć. Dotknąć 
lekko, a efekt będzie murowany. 

Na zakończenie chwilę o kwiatach dys-
kutowano. Jedno z ciekawszych pytań do 
A. Dordy dotyczyło kwiatów kundli, tzn. 
czy takowe istnieją. Bo przecież owady 
siadają na różnych kwiatach i może dojść 
do zapylenia nie tego kwiatu co trzeba. 
Tak mogą powstawać kwiaty kundle.  
A Dorda rozwiał te wątpliwości. Kwiaty 
stosują odpowiednie zabezpieczenia przed 
skundleniem.                 Wojsław Suchta

prelekcję wygłasza a. dorda.                                                                 Fot. w. suchta

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *



24 kwietnia 2008 r.   Gazeta Ustrońska   �3

karolINa	w	megaNe
W najbliższy piątek na torze Poznań rozpoczną się zmagania 

w pierwszych eliminacjach Wyścigowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski. Reprezentantka zespołu Karolina Autosport 
– Karolina Czapka, po zdobyciu w Polsce wszystkiego, co było 
do wywalczenia w H-2000, w tym sezonie zmienia klasę. Zawod-
niczkę z Ustronia ujrzymy w klasie do 3500 ccm, za kierownicą 
Renault Megane Trophy - będzie to jeden z dwóch takich samo-
chodów, które pojawią się w tym roku na polskich torach. 

Przez sezonem 2008, zespół Karolina Autosport podjął decyzję 
o zmianie samochodu oraz klasy. Po zdobyciu z rzędu trzech 
tytułów Mistrza Polski w H-2000, Karolina Czapka wystartuje 
za kierownicą pucharowego Renault Megane Trophy i będzie 
rywalizowała o prymat w klasie H-3500
- Przede mną pierwszy sezon startów w wyścigach samochodem 
tylnonapędowym – stwierdziła Karolina. - Cel mam jeden. Nie 
ukrywam, że także w tym roku chciałabym wygrać. Na pewno 
muszę się jeszcze nauczyć jazdy tym samochodem, bo jest to zu-
pełnie nowe auto, które wymaga innej techniki jazdy. Zamierzam 
podejść do tego sezonu bardzo poważanie i profesjonalnie. Czy 

walka z samochodami Porsche jest możliwa? Z pewnością dużo 
zależy od kierowcy, samochodu i tego jak jest w niego wjeżdżony. 
Wydaje mi się, że rywalizację z Porsche można nawiązać, ale pod 
warunkiem, że ma się mocniejszy silnik od tego 330-konnego, 
który obecnie posiadam w swoim Megane. Więcej jednak będzie 
wiadomo po pierwszej rundzie. Bardzo chciałam jeździć Megane 
Trophy, więc jest to dla mnie spełnienie marzeń. Uważam, że 
zmiana klasy to krok naprzód w mojej karierze i decyzja ta jest 
jak najbardziej słuszna. 

Przed zaczynającym się w najbliższy piątek sezonem, za-
wodniczka z Ustronia zaliczyła już jedną sesję testową na torze  
w Poznaniu.
- Po pierwszych okrążeniach spędzonych za kierownicą Renault 
Megane Trophy jestem bardzo zadowolona i mile zaskoczona 
tym samochodem – powiedziała Karolina. - Megane różni się 
od Clio, którym startowałam w ubiegłych sezonach. Nie skacze  
na zakrętach, lepiej trzyma się nawierzchni toru, ale i tak czuję, 
że są jeszcze duże rezerwy w mojej jeździe tym autem. Technika 
jest tutaj inna: hamuje się lewą nogą, prawa służy tylko do uży-
wania pedału gazu. Biegi także inaczej się zmienia. Wiem, że 
hamuję jeszcze zbyt wcześnie i póki co muszę uważać na nawyki 
z samochodu z przednim napędem.

Nowy samochód Karoliny pochodzi z belgijskiego zespołu 
Racing for Belgium i wcześniej występował w pucharze Renault 
Megane Trophy. W obecnej – cupowej specyfikacji posiada moc 
330 KM i nie jest konkurencyjny do Porsche 997 GT3 Cup. Plan 
startów Karoliny na ten rok zakłada występy w pełnym cyklu 
Mistrzostw Polski (GPP i DSMP – przyp. aut.) oraz w Wyści-
gowych Samochodowych Mistrzostwach Czech. Ubiegłoroczna 
Mistrzyni Polski w rywalizacji długodystansowej wystartuje 
razem z Marcinem Kiwakiem.
- Samochód musi zostać jeszcze przygotowany do wyścigów 
trzygodzinnych, bowiem póki co mamy zbyt mały zbiornik paliwa 
i brakuje podnośników pneumatycznych – dodała zawodniczka 
z Ustronia. 

Partnerami zespołu, tak jak w ubiegłym sezonie, zostali: 
Castrol, Warta, Kuźnia Polska, Auto Guard, ATS, Retos oraz 
Ustronianka. 
- Sezon zapowiada się bardzo interesująco, aczkolwiek nie wiem 
jeszcze dokładnie, z kim przyjdzie mi rywalizować o tytuły w tym 
roku. Chcę podziękować moim sponsorom, którzy umożliwili mi 
starty za kierownicą tak profesjonalnego samochodu wyścigowe-
go jak Renault Megane Trophy.

Wyścigi I rundy WSMP, w których ujrzymy Karolinę Czapkę 
oficjalnie debiutującą w nowym samochodzie, odbędzie się  
w sobotę. O 12.00 na dystansie 15 okrążeń rozegrany zostanie 
sprint, natomiast dwie godziny później, rozpocznie się wyścig 
trzygodzinny.                                                               Tomasz helman 

112	bez	zabawy
Finał powiatowy Turnieju „Młodzież zapobiega pożarom” od-

był się w remizie OSP w Puńcowie. Uczestników turnieju witali: 
starosta Czesław Gluza i wójt Goleszowa Zbigniew Wacławik. 
Rozwiązywano test składający się z 40 pytań, po czym następował 
egzamin ustny. Wyłonieni po eliminacjach miejskich uczniowie  
z Ustronia zajęli następujące miejsca: w grupie I: 3. Sylwester 
Glajc, 5. Marcin Nowak, 12. Robert Troszok, w grupie II: 10. Iwona 
Chraścina, 11. Dariusz Małysz, w grupie III: 4. Bartłomiej Pilch. 

Na miejski konkurs plastyczny „112 w trudnej sprawie – nie 
używaj przy zabawie” wpłynęły 62 prace oceniane przez jury pod 
przewodnictwem znanego plastyka Karola Kubali. Wyróżniono 
prace: grupa I 6-8 lat: 1. Mateusz Stec (SP-2), 2. Eliza Rzepka 
(P-6), 3. Wiktoria Tajner (SP-2), w grupie II 9-12 lat: 1. Martyna 
Sikora (SP-6), 2. Alicja Malina (SP-2), 3. Karolina Nakoniecz-
ny (SP-6), w grupie III 13-16 lat: 1. Beata Kaczmarczyk (G-2), 
2. Klaudia Pindór (G-2), 3. Konrad Kania (G-2), w grupie IV 
uczniów niepełnosprawnych: 1. Sebastian Pastuszka, 2. Żaneta 
Kocot, 3. Anna Zwierniak (wszyscy z Ośrodka Edykacyjno-Re-
habilitacyjno-Wychowawczego w Nierodzimiu).

Uroczyste zakończenie etapu miejskiego konkursu odbyło 
się w strażnicy OSP w Lipowcu. Najlepszym nagrody wręczali: 
wiceburmistrz Jolanta Krajewska-Gojny, prezes OSP Lipowiec 
Tadeusz Krysta i K. Kubala.

Najlepsze prace wzięły udział w konkursie na szczeblu po-
wiatowym. W gronie wyróżnionych znaleźli się uczniowie  
z Ustronia: grupa II: M. Sikora – I wyróżnienie, grupa III: K. 
Kania – II miejsce, grupa IV: S. Pastuszka – II miejsce, Ż. Kocot 
– III miejsce, A Zwierniak – II wyróżnienie.                        (ws)

wręczenie nagród w lipowcu.                         Fot. w. suchta
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 kUlTURA
24.04       godz. 17.00  Spotkanie z podróżnikiem Janem 
      Tomicą, pt. „Pustynnym szlakiem 
      - Synaj, Jordania, Izrael”, Muzeum	
      Ustrońskie.
25.04       godz. 11.00  Miejskie Zawody latawcowe, stadion 	
      KS Kuźnia.       
     SPORT
27.04      godz.   11.00  Mecz kS nierodzim - kończyce Małe 
      - stadion w Nierodzimiu.
     kInO	
24.4-30.5  godz. 17.00   kubuś i hefalumpy, bo, polska wersja	
       językowa. 
24.4-30.5  godz. 18.15  hITCh, komedia romantyczna,15 lat, 
      USA. 
24.4-30.5  godz. 19.45  dom latających sztyletów, przygodo-	
      wy, 15 lat, Chiny, Hong-Kong. 

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

Do wynajęcia kawalerka. 0-608-
365-316.

Drewno opałowe, kominkowe sprze-
dam. 0-507-054-163.

Kredyty gotówkowe na oświadczenie, 
także dla  firm, bez zaświadczeń. 
Trudne kredyty hipoteczne. BTF, ul. 
Krótka 1/2, Bielsko, tel. 033/8160-
178, 0-501-368-798.

Do wynajęcia lokal 50 m2 w Ustroniu 
na biura, z parkingiem. Możliwość 
wynajęcia magazynu, placu, wiaty.
33 857-92-54, 0 509 022 255.

Do wynajęcia sklep 30 m2 w cen-
trum Ustronia. 33 857-92-54 , 0 509 
022 255.

Sprzedam 3 tokarki i gwinciarkę. 
033-854-24-84.

Usługi minikoparką, tel. 693-059-301, 
502-076-797. 

Pokój do wynajęcia. 033-854-71-37. 

Zatrudnię na dobrych warunkach męż-
czyzn do prostych prac ślusarskich. 
Ustroń 0-507-128-579.

Zagubiono legitymację nr 259 WSID. 
Jacek Duda. Znalazcę proszę o kontakt 
z dziekanatem. 

Zagubiono legitymację nr 278 WSID. 
Grzegorz Tomiak. Znalazcę proszę  
o kontakt z dziekanatem. 

Do wynajęcia mieszkanie. 0887-
287-040.

Kupię mieszkanie 2  pokojowe w Cen-
trum Ustronia. 0-509-757-010.

Przyjmę do pracy w kancelarii 
notarialnej w Ustroniu. Informacja 
pod numerem telefonu 033-854-
26-78.

Zatrudnimy kelnerów i kierownika  
pralni w Ustroniu. Tel. 33/814 2002; 
606 40 30 82.

Do wynajęcia na ul. Sikorskiego M-3. 
0-605-635-161.

Hotel trzygwiazdkowy w Ustro-
niu zatrudni osobę na stanowisko 
pomoc kucharza. Kontakt: 504 
093 363.

24-26.4  - Venus  ul. Grażyńskiego 2   tel. 858-71-31
27-29.4  - na zawodziu ul. sanatoryjna 7  tel. 854-46-58
30.4-2.5  - elba  ul. cieszyńska 2 tel. 854-21-02
	 wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

30 stycznia Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu 
Ustronia do Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej 
„Olza” Podobne uchwały podjęły także rady Chybia, Cieszyna, 
Dębowca, Goleszowa, Hażlacha, Istebnej, Jastrzębia Zdroju, 
Jaworza, Skoczowa, Strumienia, Wisły i Zebrzydowic. Stowarzy-
szenie za swój cel przyjęło przystąpienie do Euroregionu utworzo-
nego wraz z podobnymi stowarzyszeniami  w Republice Czeskiej, 
gdzie zamiar przystąpienia do Euroregionu zgłosił Związek Gmin 
Powiatu Karwina liczący 15 gmin, Trzyniecka Rada Regionalna 
licząca 14 gmin i Jabłonkowskie Stowarzyszenie Gmin liczące 
12 gmin. Te trzy stowarzyszenia utworzyły Regionalne Stowa-
rzyszenie Współpracy Polsko – Czeskiej Śląska Cieszyńskiego 	
z siedzibą w Czeskim Cieszynie.

Najpiękniejsza Wielkanoc odbyła się w Miejskim Domu Spokoj-
nej Starości przy ul. Słonecznej 10. Chociaż o właściwą scenerię 
dla Świąt Wielkiej Nocy zadbała sama przyroda (trochę wiosny 
– trochę zimy), ale atmosfera zależała przede wszystkim od ludzi. 
Seniorzy spędzili je radośnie, otoczeni miłością i życzliwością. 
Dopisywało im zdrowie i dobra samopoczucie. Komu to zawdzię-
czają mieszkańcy MDSS? Przezacnej kierowniczce – pani Zofii 
Ferfeckiej, która wraz z personelem otoczyła troskliwą opieką 
„wiekowe dzieci”.

Sezon biegowy w Ustroniu rozpoczęła VIII Srebrna Mila 
Burmistrza, która została rozegrana 18 kwietnia na bulwarach 
nadwiślańskich. Wystartowało 54 zawodników i zawodniczek. 
Bieg główny poprzedziła rywalizacja młodzieży szkolnej.

Trwa wymiana lamp na terenie Ustronia. 306 energooszczędnych 
lamp sodowych i opraw zainstaluje firma „Fapi” z Ustronia.

31 marca w Instytucie Filozofii Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, odbyła się skuteczna 
obrona pracy doktorskiej Dariusza Kuboka – absolwenta Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Ustroniu.                                               (ar)

dziesięć  lat  temu

pierwsi użytkownicy rynku pojawili się ...         Fot. w. suchta

*    *    *

... jeszcze podczas robót końcowych.                         Fot. w. suchta

*    *    *

*    *    *

*    *    *
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felieton
koncert

Rynek został oświetlony. Prezentuje 
się świetnie. Coraz więcej mieszkańców 
naszego miasta i gości chwali ten projekt. 
Czas więc odszczekać wszystkie te złe 
słowa, które padły na temat tego projektu 
i jego realizacji. Ja uczynię to niebawem 
razem z moją suczką syberian husky Lolą, 
która co prawda nie umie szczekać, ale po-
trafi nieźle zawyć .... z zachwytu. Jeszcze 
nie wszyscy, choćby mąż mojej szwagier-
ki, wiedzą po co te poszczególne instala-
cje, choćby „trzepak”, zostały tu ustawione  
i co oznaczają oraz gdzie będzie fontanna, 
ale jak zauważyła moja żona Lusia, zwo-
lenniczka projektu, dla nich wszystko to 
powinno się  oznakować  i opisać na takich 
karteczkach, tak żeby nie było wątpliwości. 
Prace wykończeniowe na Rynku jeszcze 
trwają, ale już najwyższy czas pomyśleć  
o tym, kto wystąpi na inaugurację „ naszego 
salonu miasta”. Moim zdaniem nie powin-

na to być żadna międzynarodowa  sława 
typu Jean Jacgues Jarre’a  czy nasz Piotr 
Rubik, ale  nasze ustrońskie sławy. Tylko, 
kto to mógłby być? Czy reprezentacyjne 
zespoły miasta : Estrada Ludowa „Czan-
toria” albo Dziecięca Estrada Regionalna 
„Równica”, czy pianista Adam Makowicz. 
A może któryś z naszych młodzieżowych  
zespołów lub wykonawców. Trudny wy-
bór, prawda? Póki co, w ostatnią niedzielę, 
w kościele katolickim św. Klemensa,  
z wielkim zainteresowaniem, wysłucha-
łem pierwszego, z dwóch koncertów, kon-
certu  pieśni i poezji religijnej „Wyznanie 
wiary”, w wykonaniu naszych dziecięcych 
i młodzieżowych zespołów. Było co po-
dziwiać, zarówno zespoły dziecięce: Dzie-
ci Maryji, pod kierunkiem siostry Anety 
Folkert, oraz Gwiazdki i Promyki, pod 
kierunkiem Urszuli Śliwki, jak i  zespoły 
młodzieżowe: Schola Dominikańska, 
pod kierownictwem Katarzyny Siwiec, 
Sunrise pod kierunkiem Urszuli Śliwki 
i Gama2 pod kierunkiem Janusza Śliwki 
oraz solistkę Natalię Bukowską. 

W  Miejskiej Informacji Turystycznej, 
ostatnio przeniesionej do nowego budynku 
na Rynku, trafiłem na będący tam w sprze-

daży film DvD: „Hej Ustroński Groniczki”  
w wykonaniu  Estrady Regionalnej „Rów-
nica”. Wyreżyserowany przez kierownicz-
kę zespołu Renatę Ciszewską, według jej 
scenariusza, film, w którym występuje: 
45 członków zespołu, nakręcony został  
w całości w plenerze. Wysłuchałem opo-
wieści reżyserki i jednego z robiących 
zdjęcia jak powstawał film. Mimo, że 
opowieści te różniły się bardzo, na filmie 
wypadło wszystko wspaniale.

Dlatego, polecam  wysłuchanie kon-
certu  „Wyznanie wiary”,  w najbliższą 
niedzielę o godzinie 18,00  w kościele 
ewangelickim Jakuba Apostoła oraz za-
kupienie filmu „Hej Ustroński Gronicz-
ki”, w wykonaniu Estrady Regionalnej 
„Równica”.

Tak sobie myślę (tu: naśladuję autora 
felietonów nade mną), że najlepiej bę-
dzie jak na inaugurację Rynku wystąpią 
nasi młodzi artyści. Oni już o tym marzą  
i zapewniam, że nigdy tego występu nie 
zapomną. Pozostanie on  w ich pamięci 
do końca życia. Będą o nim opowiadać 
swoim dzieciom, wnukom i prawnukom.

A na tym nam powinno najbardziej zale-
żeć.                                  Andrzej Georg

felieton
Tak sobie myślę

Przed wielu laty, w czasach mojej mło-
dości, zorganizowałem i prowadziłem 
młodzieżowy, amatorski zespół teatralny. 
Spotykaliśmy się 2-3 razy w tygodniu  
i przygotowywaliśmy kolejne sztuki te-
atralne. Zaczęliśmy od półgodzinnego 
spektaklu, ale później wystawialiśmy też 
sztukę trwającą 1,5 godziny. Wymagało to 
dużego wysiłku, zaangażowania i poczucia 
odpowiedzialności całego zespołu. I tego 
wszystkiego przy okazji się uczyliśmy.  
I okazało się, że wspólne działanie, wspólna 
praca wiąże ze sobą ludzi. Przyjaźń, która 
nas wtedy połączyła, trwa w dużym stopniu 
do dzisiaj. Jak zresztą i małżeństwa, które 
zawarli ze sobą niektórzy członkowie ze-
społu… Z tamtych czasów pamiętam, że 
najtrudniej było nam znieść… obojętność 
osób, które z racji zajmowanych stanowisk 
winne były okazać zainteresowanie naszą 
działalnością i od których zależało czy na-
sze sztuki będziemy mieli gdzie wystawić 
czy nie. Okazało się, że najbardziej zniechę-
cić do działania potrafi nie krytyka, nawet 
złośliwa, ale właśnie obojętność, brak zain-
teresowania innych osób. Wspominam tam-
te doświadczenia, gdy czytam na łamach 
Gazety Ustrońskiej, że organizowane są 
przez nasze władze samorządowe konkursy 
i imprezy dla zespołów działających na 
terenie Ustronia. Jest to dla tych zespołów 
widomy znak, ze ktoś interesuje się ich 
działalnością, że ich praca jest doceniana 
i mogą liczyć na przychylną i życzliwą 
ocenę swojej działalności. To wzmacnia 

motywację do dalszego działania. A nawet, 
jeśli w danym roku, jakiemuś zespołowi 
się nie powiedzie, pozostaje nadzieja, że 
w następnym roku będzie lepiej. Jest też 
okazja do przyjrzenia się temu jak działają 
inni, możliwość szlachetnej rywalizacji  
i uczenia się wzajemnie od siebie. Jest to 
także szansa do podnoszenia poziomu ar-
tystycznego owych zespołów. Widzimy to 
zarówno w rozwoju chórów występujących 
na wspólnych koncertach podczas imprez 
miejskich, ekumenicznych wieczorów ko-
lęd, koncertów pieśni pasyjnych itp., jak i 
w postępach, które czynią różnego rodzaju 
zespoły dziecięce i młodzieżowe działające 
przy MDK Prażakówka, w szkołach czy 
parafiach. Chodzi przy tym jeszcze o to, 
żeby zainteresowanie działalnością tych 
zespołów nie kończyło się na tych, którzy 
ze względu na zajmowane stanowiska, 
są do tego niejako z urzędu zobowiąza-
ni. Cała praca przygotowawcza, różnego 
rodzaju próby i treningi, nabierają sensu 
i znaczenia, kiedy efekty tej pracy można 
przedstawić publicznie. Stąd konieczność 
organizowania różnego rodzaju imprez  
 udziałem owych licznych zespołów działa-
jących na terenie naszego miasta. I dobrze 
jest, kiedy takie imprezy się organizuje. 
Dają one konieczną motywację dla dzia-
łania istniejących już zespołów i tworzą 
właściwą atmosferę do tworzenia nowych 
zespołów. I cieszyć się należy z tego, że 
w ciągu minionych lat powstało i wciąż 
powstaje wiele nowych zespołów.

Przy tym przyznać trzeba, że przy or-
ganizacji imprez z udziałem miejscowych 
zespołów, ale także i innych, pozostaje 
zawsze pytanie o to, czy dopisze publicz-
ność. Zdarza się bowiem, że nawet przy 
zaangażowaniu wielkich środków, amfite-
atr czy sala świeci pustkami. Potencjalni 
widzowie okazali brak zainteresowania 
zorganizowaną imprezą. Wysiłek organi-
zatorów i wykonawców w gruncie rzeczy 
nic ich nie obchodzi… Taka obojętność 

i brak zainteresowania, to najprostszy 
sposób na zniechęcenie organizatorów  
i wykonawców. Łatwo wtedy o rezygnację 
z organizacji następnych podobnych imprez 
czy z działania konkretnych zespołów…

Inna rzecz, że poprzednie lata nauczyły 
organizatorów cierpliwości. Trzeba lat na 
wytworzenie obyczaju przychodzenia na ta-
kie czy inne imprezy. Odbywane cyklicznie 
imprezy zaczynały z reguły od nielicznej 
garstki widzów, aby po latach dorobić się 
znacznej widowni; kilkudziesięciu, kilkuset 
a nawet więcej widzów.

Ta obecność widzów pomaga i mobi-
lizuje. Przekonuje, że warto pracować  
i organizować kolejne imprezy. Stąd moja 
gorąca prośba o jak najliczniejsze uczest-
nictwo w tych imprezach. Chodzi o to, aby 
się nam chciało skorzystać z zaproszenia na 
kolejną imprezę. Pamiętajmy, że ważni na 
niej są nie tylko wykonawcy, ale i widzo-
wie. Chodzi o to, aby nasze zespoły były 
doceniane nie tylko przez organizatorów 
konkursów, ale także przez mieszkańców 
naszego miasta.

A sam zapraszam na koncert poezji  
i pieśni religijnej w wykonaniu zespołów 
dziecięcych i młodzieżowych w koście-
le ewangelickim ap. Jakuba Starszego  
w niedzielę 27. bm. o godz. 18.00. (Pierw-
szy taki koncert odbył się już 20. bm.  
w kościele katolickim św. Klemensa, ale 
spóźniłem się nieco z napisaniem tego fe-
lietonu.) Wystąpią w nim dwa zwycięskie 
zespoły tegorocznych konkursów miejskich 
dla zespołów młodzieżowych: Gama 2  
i KAMAKIJO, a także cieszący się dużą 
popularnością i znacznym dorobkiem ze-
spół Sunrise oraz słuchane zawsze chętnie 
chórki dziecięce: Gwiazdki i Promyki 
oraz Dzieci Maryi. Usłyszymy także dzia-
łający od niedawna zespół młodzieżowy 
prowadzony przez Katarzynę Siwiec, przy 
Parafii Katolickiej w Hermanicach. Niech 
te zespoły i ich praca, nie będą dla nas 
obojętne.         Jerzy bór   

Zainteresowanie się 
działaniem innych
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remis  w  błocie
Grano w deszczu i błocie.                         Fot. w. suchta

W sobotę 19 kwietnia Kuźnia podejmo-
wała na własnym boisku, będącą niżej w 
tabeli jedenastkę z Bestwiny. Mecz rozgry-
wano w ciężkich warunkach, padał deszcz 
i było zimno. Z czasem boisko zamieniało 
się w błotniste bajoro. Mimo wszystko 
kibice liczyli na łatwe zwycięstwo Kuźni 
i tak się wydawało po przebiegu pierw-
szego kwadransa gry, gdy to Kuźnia zde-
cydowanie dominowała. Ku zaskoczeniu 
wszystkich po 15 minutach zaczyna prze-
ważać Bestwina stwarzając kilka groźnych 
sytuacji. Kuźnia wydaje się być bezradna. 
Po pół godzinie gry sytuacja zmienia się 
diametralnie i to Kuźnia króluje na boisku. 
Rozkręca się Robert Haratyk, co chwilę 
swymi podaniami stwarzając zagrożenie 
pod bramką rywali. Po najładniejszej akcji 
pierwszej połowy z pierwszej piłki celnie 
strzela Maciej Wasilewski, niestety prosto 
w bramkarza.

W drugiej połowie niewiele się zmienia, 
R. Haratyk nadal rządzi i dzieli, co nie za-
wsze są w stanie wykorzystać jego koledzy. 
Ten zawodnik mógł zdobyć zwycięską 
bramkę, niestety w bardzo dobrej pozycji 
główkuje nad poprzeczką. A bramka byłaby 
ukoronowaniem jego bardzo dobrej gry.

Od pierwszych minut spotkania piłkarze 
i działacze Bestwiny w niewybredny spo-
sób krytykowali decyzje sędziego. Na nic 
zdały się żółte kartki i wyproszenie trenera 
na widownię. W końcu, gdy zawodnik Be-
stwiny przewrócił się, sędzia potraktował 
to jako symulację, a przewracający się 
otrzymał żółtą kartkę. Była to druga kart-
ka, więc musiał opuścić boisko. Ta decyzja 

błyskawica kończyce Wielkie - nierodzim  3:2 (�:2)

Po meczu powiedzieli:
Trener Bestwiny Marek Franczuk: - 

Przez cały czas padał deszcz i był to mecz 
walki. Nigdy się nie wypowiadam na temat 
pracy sędziów, bo to nie do mnie należy. 
Jednak, to co powiedziałem po meczu z 
Rekordem, powtórzę dzisiaj: sędziowie 
nas nie szanują, nie szanują chłopaków, 
którzy przez dziewięćdziesiąt minut wal-
czą na boisku. Grają przeciwko nam. 
Gwiżdżą przeciwko nam. To wszystko co 
mam do powiedzenia.

Trener Kuźni krzysztof Sornat: - Oba-
wiałem się tego meczu po laniu z Podbe-
skidziem. Myślałem, że ciężko będzie się 
drużynie zmobilizować. A byliśmy dziś 
drużyną, która zasługiwała przynajmniej 
na jedną bramkę. Przetrzebienie kadrowe 
daje o sobie znać. W każdym meczu zmia-
na ustawienia, a młodzi zawodnicy nie 
zawsze potrafią dźwignąć ciężar gry. Niech 
kibice uzbroją się w cierpliwość. Punkty 
przyjdą, ale z czasem. Tak to wygląda na 
dzień dzisiejszy.            Wojsław Suchta

sędziego wszystkim wydawała się zbyt 
pochopna. Wiedział o tym arbiter Miłosz 
Widlarz, więc nie podyktował ewidentne-
go rzutu karnego dla Kuźni, po zagraniu 
ręką obrońcy Bestwiny. Chciał naprawić 
błąd, a wypaczył wynik spotkania.

Kuźnia grała w składzie: Paweł Szte-
fek, Stefan Chrapek, Sebastian Iwaniec, 
Szymon Kieczka, Rafał Podżorski, Maciej 
Wasilewski (od 78 min. Przemysław Macu-
ra), Michał Czyż, Jacek Juroszek, Tomasz 
Czyż, Damian Madzia, Robert Haratyk.

1 MRKS Czechowice-dziedzice 45 44:19
2 BTS Rekord Bielsko-Biała 44 51:18
3 LKS Zapora Porąbka  39 47:24
4 LKS Pasjonat dankowice 36 30:17
5 TS Podbeskidzie II B-B  34 48:24
6 TS Czarni-Góral Żywiec  33 37:18
7 LKS Sokół Zabrzeg  31 47:33
8 TS Mieszko-Piast Cieszyn 31 26:27
9 LKS drzewiarz Jasienica 30 31:30
10 RKS Cukrownik Chybie  25 35:36
11 KS Spójnia Landek  25 27:33
12 ks kuźnia ustroń  23 28:41
13 GKS Morcinek Kaczyce  20 25:32
14 LKS Bestwina  15 16:40
15 LKS Radziechowy  11 22:60
16 LKS Podhalanka Milówka 4 12:74

przerwaNa		paSSa

kuźnia Ustroń - lkS bestwina 0:0

1 LKS Błyskawica drogomyśl 36 48:17
2 KS Wisła Ustronianka 34 46:23
3 LKS Tempo Puńców 34 40:18
4 LKS Wisła Strumień 30 46:17
5 LKS Błyskawica Kończyce Wielkie  29 42:28
6 LKS Orzeł Zabłocie 20 35:35
7 LKS Victoria Hażlach 20 29:34
8 LKS Lutnia Zamarski 19 29:29
9 LKS Beskid Brenna 19 18:21
10 LKS Kończyce Małe 18 16:29
11 ks nierodzim 17 25:38
12 KKS Spójnia Zebrzydowice 16 21:34
13 LKS Ochaby 96 16 10:47
14 LKS Wiślica 13 22:57

Nierodzim w rozgrywkach wiosną wy-
grał dwa spotkania i zanosiło się na trzeci 
sukces, tym razem na wyjeździe w Koń-
czycach Wielkich. Pierwsza połowa spot-
kania to wyraźna przewaga Nierodzimia. 
Pierwszego gola zdobywa Janusz Ihas 
strzałem z dystansu. Kończyce wyrównu-
ją, ale nasza drużyna stale przeważa i wy-
nikiem tego druga bramka Piotra Wójcika 
strzelona w zamieszaniu podbramkowym. 
Gdy wdawało się, że Nierodzim spotkanie 
wygra, bo stale ma przewagę, gole strzelają 
piłkarze z Błyskawicy. Najpierw w zamie-
szaniu podbramkowym pada wyrównanie, 
a na dziesięć minut przed końcem po faulu 
w polu karnym sędzia dyktuje rzut karny 
dla Kończyc, pada bramka i Błyskawica 
wygrywa.                                           (ws)


