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Jubileusz 50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” roz-
pocznie się 23 maja o godz. 17  wernisażem wystawy w Muzeum 
Ustrońskim. Następnego dnia w amfiteatrze odbywać się będzie 
Piknik Majowy. Przewidziano liczne atrakcje, m.in. występy 
artystyczne DER „Równicy”, „Groni” z Wisły, EL „Czantorii” 
oraz kabaretowe Masztalskich. Wieczorem na kręgu tanecznym 
zabawa. 29 maja o godz. 11 odbędzie się uroczystość zakończenia 
budowy i poświęcenia osiedla przy ul. Konopnickiej. 1 czerwca 
o godz. 9 odbędzie się uroczysta msza w intencji Spółdzielni  
w kościele św. Klemensa, a o godz. 10 modlitwa przyczynna  
w kościele Ap. Jakuba. 7 czerwca o godz. 9 odbędzie się walne 
zgromadzenie członków w auli Gimnazjum nr 1.

Drugą część obchodów zaplanowano na jesień, kiedy to odbędą 
się spotkania spółdzielców oraz wydana zostanie monografia „50 
lat Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Ustroniu”.           (ws) 

jubileusz 
spółdzielni

segregujemy
Rozmowa z Alojzym Sikorą, 

prezesem Przedsiębiorstwa Komunalnego
Drożej płacimy za śmieci. Czym to jest spowodowane? 
Wzrosła od 1 stycznia opłata marszałkowska z 15 do 75 złotych 
za tonę. Jednak na cenę na wysypisku nie składa się tylko ta 
opłata, ale też opłata za składowanie, transport i te koszty też 
wzrosły. Cena na wysypisku wzrosła z 65 do 150 zł. W naszym 
przedsiębiorstwie opłata wzrosła średnio o około 30% i jest to 
znacznie mniej niż w okolicznych miejscowościach gdzie, ta cena 
wzrosła w granicach 40-50%
Z czego wynika ten niższy wzrost?
U nas duża cześć odpadów jest segregowana. W Polsce średnio  
w masie odpadów, tych segregowanych, jest około 4%. W Ustro-
niu jest to 14%. To znacząca różnica.
Jaki procent odpadów można maksymalnie segregować?
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Galeria Uniwersytecka znaj-
dująca się na terenie UŚ  
w Cieszynie jest jednym z kilku 
miejsc wystawowych w nadol-
ziańskim grodzie. Swoje prace 
prezentują tu nie tylko wykła-
dowcy i studenci, ale też cenie-
ni artyści spoza akademickiego 
środowiska. Wystawiane są 
głównie rzeźby, malarstwo  
i sztuka współczesna.

W przeszłości w Beskidzie Ślą-
skim (po obu stronach obecnej 
granicy) funkcjonowało kil-
kadziesiąt górskich schronisk, 
bacówek i schronów turystycz-
nych. Zdecydowana większość 
nie wytrzymała próby czasu. 
Zostały zdewastowane lub 
wręcz spalone. Obecnie w Be-
skidzie Śląskim schronisk jest 
kilkanaście. 
 
Od 1987 roku w Wiśle działa 
Stacja Badawcza Kultury Tu-
rystyki Górskiej. Początkowo 
mieściła się w zabytkowym 
pałacyku myśliwskim, będą-
cym siedzibą Oddziału PTTK. 
Później przeniesiono ją do 

wyremontowanego budynku 
gospodarczego na Przysłopie 
(obok schroniska PTTK) i tam 
też trafiły  bogate zbiory doku-
mentalne.         

Na Stecówce u Kukuczków la-
tem spotykają się gajdosze i du-
dziarze z tzw. łuku karpackiego. 
Występują kapele i muzykanci 
z Beskidów, Podhala, Wielko-
polski, Czech i Słowacji.  
    
Zamek w Dzięgielowie wybu-
dowano pod koniec XV wieku. 
Miał kilku właścicieli. Po poża-
rze odbudowano go w drugiej 
połowie XIX wieku. Obecnie 
ten zabytkowy obiekt znajdu-

je się w prywatnych rękach. 
Właściciel mieszka na Śląsku. 
    
Oddział Psychiatryczny Szpi-
tala Śląskiego funkcjonuje 15 
lat. Został otwarty wiosną 1993 
roku. Początkowo mieścił się  
w Pawilonie VI i miał 20 
miejsc. Później doszło 50 ko-
lejnych łóżek.

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Istebnej działa 115 rok. Jest 
jedną z najstarszych jednostek 
w regionie cieszyńskim. Ini-
cjatorem jej powołania był ks. 
Henryk Skupin, miejscowy 
proboszcz. Liczyła na początku 
33 ochotników.            (nik)

*    *    *

*    *    *

*    *    * 

*    *    * 

*    *    * 

segregujemy niż w kontenerach, gdzie odpady segregowane są mocno zanie-
czyszczone. Dotyczy to bloków i kilku innych miejsc. Trzeba też 
stwierdzić, że po podwyżce cen segregacja trochę się pogorszyła. 
Ludzie starają się na siłę segregować i wśród tych posegregowa-
nych zdarzają się takie rzeczy, które w żadnym razie nie powinny 
się tam znaleźć. Wiadomo, że segregując uzyskuje się niższą cenę, 
jest to pewna nagroda, ale też nie można przesadzać. Niektóre 
osoby prowadzą segregację w sposób nieodpowiedzialny i dlatego 
takie odpady, nie będą traktowane jako segregowane. 
Gdzie wywozicie odpady?
Do Jastrzębia i Knurowa.
Raz do roku jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Jak 
takie odpady oddawać poza tą zbiórką?
Jest możliwość oddawania takich odpadów na stacji przeładunko-
wej i płaci się w zależności od wagi. Np. za odpady elektryczne 
jest to 1 zł za kilogram. Mamy odbiorcę, ale płacimy za transport 
i przygotowanie. Chcielibyśmy akcje zbierania odpadów dużych 
przeprowadzać dwa razy do roku. Ktoś kto nie zdąży na termin, 
często potem takich odpadów się pozbywa w sposób nieodpo-
wiedzialny, a my znajdujemy je w rowach, czy podrzucone pod 
kontenery. Wygląda to nieciekawie.
A gdy ktoś np. wymienia meble. Czy jesteście w stanie przy-
jechać, wynieść stare meble i wystawić rachunek?
Oczywiście, przy czym płaci się w zależności od wagi. Jednak 
takie usługi praktycznie się nie zdarzają. Czasami jedynie po-
dobne zlecenia otrzymujemy od spółdzielni mieszkaniowej czy 
innych zakładów.
Zbieracie także śmieci z koszy na bulwarach nad Wisłą. Cze-
mu w weekendy kosze są tam przeważnie pełne?
W okresie letnim jeździmy i opróżniamy kosze w soboty  
i niedziele parę razy w ciągu dnia. Tymczasem po przejechaniu 
za chwilę kosze się wypełniają. Wielu posiadaczy kampingów  
w okolicy zapełnia te kosze. Większość tych osób ma umowy na 
wywóz śmieci, straż miejska stara się to egzekwować, ale części 
udaje się omijać przepisy.
Został pan prezesem Zarządu Miejskiego Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. W kraju PSL rządzi razem z PO,  
a w Ustroniu chyba nie macie ani jednego radnego.
Mamy za to swoich sympatyków, także w Radzie Miasta. Jeśli 
chodzi o Ustrońskie Porozumienie Samorządowe, to nie ma 
w nim poza PSL innych ugrupowań politycznych. A UPS jest 
największym ugrupowaniem w Radzie Miasta. Zmiana na sta-
nowisku prezesa nastąpiła w Ustroniu po 34 latach. Prezes Jan 
Kubień chciał, by trochę młodsi działali. Wiele się zmieniło przez 
ostatnie lata. Nie ma już organizacji masowych, choć w PSL  
w Ustroniu jest 63 członków, a to nie jest mało w porównaniu do 
innych partii. Poza tym napływają do nas młodzi ludzie. Myślę, 
że jesteśmy organizacją polityczną podchodzącą do wszystkiego 
rozważnie. Mało się o tym mówi, ale w skali kraju mamy naj-
więcej radnych i burmistrzów. Jeśli chodzi o Ustroń będziemy 
się starali być aktywni, wyrażać swe opinie, będziemy też chcieli 
mieć swoich radnych. Współpracujemy z Kołami Gospodyń 
Wiejskich, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i mam nadzieję, 
że tak będzie w przyszłości.
Dziękuję za rozmowę.                 Rozmawiał: Wojsław SuchtaA.	Sikora.																															 									 	 								Fot.	w.	Suchta

(dok. ze str. 1)
Niewiele więcej niż w Ustroniu. A pominąłem biotonę i popiół, co 
w całym kraju też traktuje się jak segregację. Biotonę zbieramy 
w kompostowni, popiół jest zagospodarowywany w inny sposób. 
Gdyby doliczyć to do odpadów segregowanych, ten procent 
byłby wyższy. Generalnie zakłada się, że można segregować  
w granicach 20%. Inaczej jest w przypadku odpadów od podmio-
tów gospodarczych, gdzie niewiele jest odpadów segregowanych. 
Zwracaliśmy się z apelem do przedsiebiorców, ale nie podjęto 
tego tematu.
Może sami sprzedają surowce wtórne?
Raczej nie. Ceny za odpady segregowane są bardzo niskie i w skali 
przedsiębiorstwa jest to nieopłacalne. Na tym trudno zarobić. Na 
pewno cześć odpadów można w zakładach pracy segregować, ale 
jak widać przedsiebiorcy uważają, że jest to nieopłacalne. Wśród 
mieszkańców około 3/4 segreguje i tu też są jeszcze rezerwy. Do-
datkowo chcemy poddawać segregacji odpady z koszy ulicznych, 
bo tam jest dużo odpadów lekkich, przede wszystkim opakowań 
plastikowych, tzw. petów. Powoduje to, że przewozy są lżejsze, 
a my nie chcemy wozić powietrza na wysypisko. W tym celu 
chcemy zakupić stację do segregacji na dwa stanowiska.
Czy udaje się wszystkie odpady segregowane sprzedać, czy 
też komuś oddać?
Mamy zawarte wieloletnie umowy i każdy odpad segregowany 
ma odbiorcę. To korzystne, bo nie ponosimy opłat za wywóz na 
wysypisko. Nie ma też kosztów transportu. A z punktu widzenia 
ekologicznego nie zajmuje się miejsca na wysypisku.
Jakie są pana doświadczenia, gdy chodzi o segregację?
Można stwierdzić, że o wiele lepsza jest ta prowadzona u źródeł 
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20.30 
co piątek muzyka na żywo

�5.05.�008 r.
O godz. 20.20 na ul. Szkolnej 
kierujący mitsubishi mieszkaniec 
Siemianowic stracił panowa-
nie nad samochodem i uderzył  
w ogrodzenie posesji przy tej ulicy. 

��.05.�008 r.
Kontrolowano na Poniwcu posesje 
na ul. Świerkowej i ul. Kasztano-
wej. Sprawdzano w jaki sposób 
wywożone są nieczystości. W jed-
nym przypadku nakazano zawrzeć 
stosowną umowę.
��.05.�008 r.
Wspólnie z pracownikiem Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej udano się na ul. Kuźniczą. 
Zasłabła tam osoba bezdomna. 
Przyjechało pogotowie. Po zba-
daniu bezdomny poprosił o prze-
wiezienie go do jakiegoś ośrodka.  
W związku z tym poproszono 
strażników miejskich, by prze-
wieźli go do parafii Dobrego Pa-
sterza na Polanie, gdzie funkcjonu-
je ośrodek dla osób bezdomnych.
�4.05.�008 r.
Po zgłoszeniu mieszkańców inter-
weniowano na ul. Radosnej. Przed 

*    *    *

�6.05.�008 r.
Pracownicy sklepu na ul. Kościel-
nej zatrzymali nieletniego usiłują-
cego dokonać kradzieży zgrzewki 
z woda mineralną. Na miejsce 
wezwano patrol policji. Przepro-
wadzone zostanie postępowanie  
w sprawie czynu karalnego doko-
nanego przez nieletniego.      (ws)

23.05 -   IVO & Combo 
  Group Sqad
Soul, funk, jazz. Muzyka pełna energii.

*    *    *

31.05 -  „Felek” godz.12.30
Teatrzyk lalek, dla dzieci z okazji ich 
święta! www.felek.art.pl 

*    *    *

Podczas	Rodzinnego	Rajdu	Rowerowego.																Fot.	w.	Suchta

PrOmOcyjne  PakIety  reklamOwe 
w GazeCie UStrońSkiej

5 emisji w kolorze           4,3 x 4 cm 150 zł
4 emisje w kolorze  5,8 x 5 cm 200 zł
3 emisje w kolorze 9 x 5 cm  250 zł
3 emisje w kolorze 9 x 9 cm 400 zł

Reklamy czarno-białe: 1 zł za cm2

Reklamy kolorowe:   2 zł za cm2

Ogłoszenia drobne:  0,6 zł za słowo
Ramka tej wielkości kosztuje: 65,88 zł (czarno-biała), a 131,76 zł (kolor).

  SPOtKAnie W MUZeUM
Muzeum Ustrońskie i Towarzystwo Miłośników Ustronia 

zapraszają na tradycyjne spotkanie z Krystyną i Ottonem Wine-
ckimi (Windholzami), które odbędzie się w Muzeum, w sobotę 
31 maja o godz. 15.00

nA  śLUbnyM  KObieRCU  StAnęLi:
Agnieszka Frycz z Ustronia  i Wojciech Chrapek z Ustronia. 

jedną z posesji wystawiono spore 
ilości śmieci. Okazało się, że właś-
ciciel mieszka poza Ustroniem. 
Wezwano go i następnego dnia 
ukarano mandatem w wysokości 
100 zł. Ze swej strony właściciel 
opłacił wywóz śmieci, zawarł 
umowę na wywóz śmieci i zapłacił 
za tę usługę do końca roku.
�5.05.�008 r.
Mandatem w wysokości 100 zł 
ukarano kierowcę nieprawidłowo 
parkującego i blokującego ruch 
na ul. Traugutta. Natomiast man-
datem w wysokości 50 zł ukarano 
kierowcę za wjazd samochodem 
na wał rzeki Wisły.
�8.05.�008 r.
Zabezpieczno trasę przejazdu 
Rodzinnego Rajdu Rowerowego. 
Nie odnotowano żadnych incyden-
tów.                                       (ws) 

ZAPOMniAne  beSKiDZKie  DZieDZiCtWO
28 maja o godzinie 16, w Oddziale Muzeum Ustrońskiego 

Zbiory Marii Skalickiej, odbędzie się spotkanie z dyrektorką 
Muzeum Beskidzkiego w Wiśle Małgorzatą Kiereś.

ZebRAnie  W  POLAnie
30 maja o godzinie 17 w Szkole Podstawowej nr 3 w Polanie, 

odbędzie się zebranie Osiedla Polana. Poruszane będą aktualne 
problemy dzielnicy, w tym sprawa ekranów dźwiękochłonnych 
i śmieci.

30.05 -   Bartek Pieszka 
   Band

Dobre wyniki ustroniaków 
podczas maratonu FujiMio Bike 
Maraton rozegranego w Bogu-
szowie-Gorcach 17.05.2008 r. 
Na trudnej technicznej górskiej 
trasie kolejnej edycji FujiMio 
Bike Maraton” w Boguszo-
wie-Gorcach startowało trzech 
kolarzy z Ustronia. Na dystan-
sie 29 km - Andrzej Nowiń-
ski,  8 miejsce w kategorii M5  
z czasem 1:47:09. Na dystan-
sie 56 km - Andrzej Pilch,  41 
miejsce w kategorii M3 z cza-
sem 3:09:51, Tadeusz Spilok 
11 miejsce w kategorii M5  
z czasem 3:27:46.

biKe MARAtOn

*    *    *



Gazeta Ustrońska   4 21 maja 2008 r. 
 

manhatan wieczorem.                                                      Fot. H. cieślar

W latach 1990 do 1992 roku prezesem 
Spółdzielni była Barbara Kapicka.

W czerwcu 1991 r. zmieniono nazwy nie-
których ustrońskich osiedli - XXX -lecia 
PRL na Manhatan, a 22 Lipca na Cieszyń-
skie. W tym czasie prezesem „Zacisza” był 
Andrzej Szcześniewski, członkami zarzą-
du Jan Żmija i Ludwik Gembarzewski,  
a funkcję dyrektora pełniła Barbara Kapi-
cka.  W 700 mieszkaniach przeprowadzo-
no opomiarowanie, polegające na założe-
niu termozaworów i podzielników ciepła.  
W latach 1994-1999 poddano komplekso-
wej termoregulacji kolejno wszystkie bloki 
Osiedla Manhatan, polegającej na wymia-
nie instalacji grzewczej i docieplaniu ścian 
zewnętrznych. W 1995 r. wykonano mo-
dernizację kotłowni, sieci wodociągowej 
i remont dachu na os. XXV-lecia w Wiśle 
oraz remont dachów na os. Konopnickiej. 
Od tego roku prezesem została ponow-
nie Barbara Kapicka, a w skład zarządu 
wchodzili Ludwik Gembarzewski i Jan 
Żmija. W następnym roku modernizowano 
budynek administracyjny. Od roku 1994 
prawie w całych zasobach wdrożono sy-
stem indywidualnego rozliczania kosztów 
ogrzewania z zastosowaniem podzielni-
ków kosztów ciepła. Takie rozliczanie 
spowodowało zbiorowe niezadowolenie 
członków (nazywane przez miejscowa pra-
sę „Burza w Zaciszu”). Sytuacja finansowa 
spółdzielni stawała się coraz trudniejsza 
i nastąpiła konieczność podwyższenia 
czynszów, aby opłaty były utrzymane na 
poziomie kosztów. W czerwcu 1997 r. na 
nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli 
nastąpiło odwołanie Zarządu. Nowym 
prezesem wybrano Piotra Sowę, jego z-cą 
Ludwika Gembarzewskiego, a członkiem 
zarządu Annę Borowiecką. Z uwagi na 
zatrudnienie w niepełnym wymiarze (pół 
etatu) prezesa Sowy, na stanowisko zastęp-
cy kierownika bieżącej działalności Spół-
dzielni, powołany został Karol Brudny. 
Zarząd postanowił od 1999 r. nie korzystać 
z kredytów pod żadną postacią, planowano 
zasilić kasę Spółdzielni poprzez między 
innymi zbycie nieruchomości. Pod ko-
niec lat 90-tych zrealizowano jeszcze 
niewielkie inwestycje w formie garaży 
na os. Centrum – rozbudowa o 22 lokale 
garażowe oraz przy ulicy Jana Wantuły 

(15 lokali garażowych). Nie powiodła się 
planowana realizacja budowy piętrowych 
garaży w Wiśle. Od 2000 r. Zarząd działał 
w składzie: Piotr Sowa (prezes), Józef Wę-
glorz, Maria Ryszkowska. Mocną stroną 
gospodarki spółdzielczej była płynność 
finansowa i stabilność Spółdzielni. Na 
koniec tego roku Spółdzielnia zrzeszała 
1768 członków i posiadała 40 budyn-
ków mieszkalnych z 1370 mieszkaniami,  
2 pawilony handlowo-usługowe, budynek 
administracyjny, kotłownię oraz 36 lokali 
użytkowych i 158 garaży. Od lipca 2001 
r. skład zarządu był następujący: Karol 
Brudny jako prezes, Józef Węglorz – jego 
zastępca i Danuta Gabzdyl. W marcu 
2004 zmienił się skład Zarządu. Funkcję 
prezesa pełni nadal Karol Brudny, zastęp-
cą jest Edward Pękowski, a członkiem 
Zarządu pozostał Józef Węglorz. Działa 
on w tym składzie do dziś. W latach 
2005-2006 r. realizowano termomoder-
nizację os. przy ulicy M. Konopnickiej. 
Od drugiej połowy 2007 r. do czerwca 
2008 r. wykonywano ocieplenie elewacji 
oraz piwnic na os. Cieszyńskim wraz z 
kompleksową modernizacją balkonów 
. Kolejnym chyba ostatnim akordem moc-
nej strony Spółdzielni, jakim było w jej 
historii inwestowanie, (budowa nowych 
mieszkań,  a nawet osiedli) jest budowa 
osiedla pod roboczą nazwą Osiedle Ko-
nopnicka BIS, przy ulicy Marii Konopni-
ckiej w Ustroniu. Realizację zadania pod 
nazwą Konopnicka BIS rozpoczęto od  
pozyskania od Gminy prawa wieczystego 
użytkowania do gruntów w sąsiedztwie 
osiedla przy ulicy Konopnickiej. Wy-
brano w drodze konkursu pracownię  
projektową, którą okazała się pracownia 
architektów Zofii Perlegi i Jana Raszki. 
Do realizacji projektu wyłoniono także  
w drodze przetargu firmę INBUD z Biel-
ska Białej, która podjęła się budowy 
jesienią 2006 roku. Po ustaleniu jed-
nostkowego kosztu realizacji zadania, w 
przededniu dynamicznie rosnących cen 
na materiały i roboty budowlane, przy-
stąpiono do spisywania umów wstępnych 
o budowę mieszkań z zainteresowanymi 
osobami. Warunki finansowania budow-
nictwa mieszkaniowego, już bez wsparcia 
polityką budżetową państwa, polegają na 

całkowitym finansowaniu kosztów budo-
wy do jej zakończenia i rozliczenia z jego 
przyszłym użytkownikiem. To okazało 
się dla członków oczekujących na miesz-
kania w Spółdzielni, (przyjętych przed 
31.12.1982, do czasu zamknięcia list 
wpisowych do Spółdzielni), zbyt dużym 
wyzwaniem  w relacji z ich dochodami.  
Ostatecznie na 51 budowanych mieszkań 
gotowość do podpisania umowy o budo-
wę mieszkania na tym osiedlu zgłosiło 
12 członków (w tym z grona członków 
oczekujących 2 osoby). Spółdzielnia 
ogłosiła otwarty nabór w wyniku którego 
przyjęła 39 nowych członków, dla których  
realizuje budowę osiedla po tak zwanym 
koszcie członkowskim, to jest po kosz-
tach realizacji. Obecnie obowiązujące 
ustawowe rozwiązania także w kwestii 
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 
członków spółdzielni sprowadza osta-
tecznie ten proces do przymusowego 
wyodrębnienia ze struktur spółdzielczych 
wybudowanego staraniem wszystkich 
spółdzielców zasobu, niszcząc tkwiącą  
w idei spółdzielczości zasadę solidaryzmu 
międzyczłonkowskiego poprzez uwłasz-
czanie (wyodrębnianie własności lokalu  
i całych nieruchomości) na koszt pozo-
stałych spółdzielców. Cząstka spółdzielni 
przez nią samą wytworzona przestaje, bez 
jej woli, dalej nią być. Przekazywanie 
niebawem w użytkowanie 51 mieszkań 
w ramach zrealizowanego zadania in-
westycyjnego o standardzie najwyższym  
z dotychczas zrealizowanych, symbolicz-
nie zamyka okres w historii Spółdzielni, 
podsumowany w haśle „51 mieszkań na 
50 lecie Spółdzielni w miejscu, w którym 
się to zaczęło”.  W dniu 15 grudnia 2000 
roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej do-
konał „rewolucyjnych” zmian w ustawie 
o spółdzielniach mieszkaniowych, które 
wymusiły także zmiany w innych usta-
wach dostosowujących system prawa do 
zmian wynikających z tej ustawy. Zmiany 
ustawowe stały się pręgierzem dla dotych-
czasowych zamierzeń i stosowanej prak-
tyki. Spółdzielnia do dnia jej jubileuszu 
50 lecia począwszy od 2002 roku zmuszo-
na była dokonać 4 krotnej zmiany swego 
Statutu, w tym dwukrotnie głębokiej  
i zasadniczej. Ustawowe zmiany pod ogól-
nym hasłem „uwłaszczania” spółdzielców 
od ich Spółdzielni realizowane poprzez 
usytuowanie w dotychczasowym mieniu 
spółdzielczym własności odrębnej,  z tego 
mienia się wywodzącej, odbywało się  
w tle permanentnego sporu między Sej-
mem RP i Trybunałem Konstytucyjnym. 

Uchwalona 14 czerwca 2007 roku no-
welizacja ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych wymuszająco przyspieszy-
ła proces wyodrębnień lokali z mienia 
Spółdzielni tak, że na dzień symbolicznie 
związany z powstaniem Spółdzielni, to 
jest na dzień 18 maja 2008 roku wyodręb-
nione zostały 393 mieszkania w tym 264 
posiadające przed wyodrębnieniem status 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do 
lokalu. Dokonane wyodrębnienia stano-
wią udziałowo 25,7% dotychczasowego 
mienia spółdzielni związanego dawniej  
z członkowskim prawem do lokalu. 

   (Tekst otrzymaliśmy z SM „Zacisze”)

lata  ostatnie
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o rowerach w ustroniu mówi burmistrz 
Ireneusz	Szarzec.

*    *    *Od paru lat Ustroń stał się miejscowoś-
cią, gdzie promuje się kolarstwo i rekreację 
związaną z jazdą na rowerze. Co roku 
odbywa się kilka dużych imprez, a naszą 
sztandarową jest Rodzinny Rajd Rowero-
wy. Dwunastoletnia historia mówi o tym, 
że rajd ten cieszy się dużą popularnością 
wśród mieszkańców Ustronia, ale nie 
tylko. Biorą też udział rowerzyści spoza 
naszego miasta, a nawet spoza regionu. 
W tym roku tradycyjnie rajd odbył się  
w trzecią niedzielę maja z półmetkiem  
w Goleszowie. Na starcie stanęło ponad 
360 uczestników. Po raz pierwszy rajd 
startował z ustrońskiego rynku. Chcie-
liśmy w ten sposób podkreślić, że na 
rynku odbywać się będą także imprezy 
rekreacyjne. Zakończenie drugi raz miało 
miejsce w amfiteatrze, co bardzo dobrze 
jest odbierane przez uczestników. Można 
tam usiąść, wysłuchać wszystkich komu-
nikatów i spokojnie poczekać na najważ-
niejszy moment, czyli losowanie nagród, 
w tym głównych.

Sport rowerowy w Ustroniu staje się 
jednym z wiodących w naszym mieście. 
Oprócz Rodzinnego Rajdu Rowerowego 
są imprezy o formule bardziej wyczyno-
wej, jak czasówka na Równicę, czy wręcz 
ekstremalnej, jak Bikemaraton, który po 
raz drugi odbędzie się w Ustroniu. Są to za-
wody też dla amatorów, ale dysponujących 
większym zapasem sił i doświadczenia. To 
typowo górskie zawody. Również po raz 
drugi w tym roku odbędzie się w Ustroniu 
Downstairs, czyli jazda po schodach. Są 
to jedne z nielicznych takich zawodów 
w Polsce. Sport widowiskowy, ale nie 
dla wszystkich, bo to dość niebezpieczna 
rywalizacja.

Na bieżąco utrzymujemy w Ustroniu 
wszystkie trasy i ścieżki rowerowe, przede 
wszystkim wzdłuż bulwarów nad Wisłą, 
ale też w innych rejonach miasta. W ubie-
głym roku został wydany przewodnik 
rowerowy, który można kupić w Miejskiej 
Informacji Turystycznej. Każdy może 
znaleźć dla siebie, czy dla swojej rodzi-
ny odpowiednią trasę, o różnym stopniu 
trudności, są opisy z wykazem zjazdów  
i podjazdów. Chcemy, by sport rowerowy 
jako najmniej uciążliwy dla środowiska  
i dający dużą satysfakcję, był stałym ele-
mentem w ofercie proponowanej przez 
Ustroń mieszkańcom, ale też gościom  
i kuracjuszom. Wydaje się, że nasze miasto 
jest do tego dość dobrze przygotowane.

A wracając do Rodzinnego Rajdu Ro-
werowego, to podkreslenia wymaga jego 
funkcja integracyjna. Spotykają się często 
całe rodziny, nawiązywane są nowe zna-
jomości, można porozmawiać, wymienić 
poglądy. To bardzo ważny element imprez 
rekreacyjnych.   Notował: (ws)

Zdaniem 
Burmistrza

szukanie  systemu
kasia dziękuje r. królowi.                                Fot. w. suchta

Do udanych zaliczy miniony sezon zi-
mowy Kasia Wąsek, startująca w barwach 
Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego 
„Czantoria”. W finałach Pucharu Polski 
zajęła 4 miejsce w supergigancie, 1 i 2 
w gigancie oraz 2 w slalomie. Dało jej to 
drugie miejsce w kategorii młodziczek, 
natomiast w swym roczniku jest najlep-
sza. Starty nie byłyby możliwe, gdyby 
nie sponsoring Romana Króla, prowa-
dzącego firmę Utex Terro. Dlatego Kasia 
postanowiła podziękować, a doszło do 
tego w naszej redakcji. Obecni byli także 
trener Mieczysław Wójcik i ojciec Kasi. 
Była więc okazja do rozmowy. Rozmowy 
głównie o trudnościach młodych narciarzy. 
Z roku na rok rosną wydatki, a myśląc o 
przyszłości trzeba trenować na lodowcach. 
Sam R. Król też ongiś trenował narciar-
stwo alpejskie, ale jak sam przyznaje nie 
doszedł do dużych sukcesów.

R. Król: - Karasińska startuje w Pucha-
rze Świata, a gdyby nie rodzice i znajomi 
to nie miałaby szans startować. Polski 
Związek nie da pieniędzy i przypuszczal-
nie tych pieniędzy nie ma. Chcąc opłacić 
skoczków brakuje dla reszty. Taki jest 
klimat póki panuje małyszomania.

M. Wójcik: - Podsumowano skoczków 
i poza Adamem Małyszem nikt od 10 lat 
nie zrobił postępów. Młodzi jeżdżą niby 
na Mistrzostwa Świata, z tym, że tam star-
tują cztery państwa i w sumie dwudziestu 
skoczków. Gdy my jedziemy to trzeba 
przejść przez kilkuset zawodników.

R. Król: - Gdy zaczynał się windserfing 
mieliśmy mistrzów. Dyscyplina staje się 
coraz bardziej popularna, podnosił się 
poziom techniczny, pojawia się problem 
kosztów i wtedy odpadamy. Szukamy nisz, 

gdzie jest najłatwiej. Narciarstwo alpejskie 
dziś kosztuje i trudno konkurować z pań-
stwami alpejskimi. My w Alpy musimy 
jeździć, oni są na miejscu.

M. Wójcik: - Z naszą Czantorią nie 
liczymy się. Jest za wąsko, nie ma siatek 
i dlatego trenujemy w Czechach, a każdy 
wyjazd to dodatkowe koszty. Startujemy 
też w zawodach z Kasią, przyjeżdżamy 
potem do Polski i widzę, w jakiej była 
formie. Na Kasprowy przyszła tak pewna, 
a jechała supergigant na nartach gigan-
towych. Na trzeciej bramce ją odbiło  
i o 0,08 sekundy przegrała medal. Naj-
bardziej bolał natomiast start we Francji, 
gdzie liczyłem na pierwszą szóstkę.

Oczywiście SRS „Czantoria” też poma-
ga młodym narciarzom. Jednak wiadomo, 
że koszty startów Kasi tak rosną, że gdyby 
ją finansować z pieniędzy klubowych, nie 
starczyłoby dla innych. A jest to klub spół-
ki miejskiej i trudno wymagać, by utrzy-
mywał kilku zawodników zapominając  
o reszcie. Konieczny jest więc sponsor. R. 
Król nie mówi „nie” na następny sezon.
- Trzeba się zastanowić jak to ma wyglądać 
w przyszłości – mówi R. Król. - Może 
trzeba będzie szukać drugiego sponsora  
i w dwójkę pociągnąć cały klub. Podobnie 
jest w innych sportach np. w tenisie. To 
widać, gdy na turnieju wychodzi zawodnik 
mający sponsora i ma dobry sprzęt, gdy 
cała reszta startuje w ponaciąganych ko-
szulkach po kilkakrotnym praniu. Ta różni-
ca jest widoczna i zawsze będzie powodo-
wać dysonanse. W klubie wszyscy muszą 
być traktowani równo. Sport wyczynowy 
musi być oparty o zdrowy, przemyślany 
system, który nie będzie konfliktogenny.  
                                      Wojsław Suchta

Uczestnicy Xii Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej „O róg Woj-
skiego” koncertować będą także w Ustroniu. W poniedziałek �6 maja zagrają na 
ustrońskim rynku tuż po godzinie ��.00, gdy tylko odegrany zostanie hejnał. 
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Młynówka to zbudowany przed ponad dwoma wiekami kanał 
biegnący po lewej stronie rzeki Wisły przez całą naszą miej-
scowość. Jego wody służyły do spławiania drewna i napędu 
urządzeń huty, kuźni, młynów i tartaków. W 1771 r. podjęto 
decyzję o budowie ujęcia – jazu na rzece Wiśle na Obłaźcu. 
W Polanie wybudowano w tym czasie papiernię z wykorzysta-
niem wód Młynówki do napędu maszyn. W 1837 r. w miejsce 
papierni powstała kuźnia „Teresa”, a z kolei w połowie XIX w. 
kanał przerobiono i pogłębiono. Przy każdym z pięciu zakładów 
hutniczych zbudowano staw w celu gromadzenia i spiętrzania 
wody do napędu maszyn.

W latach 80. i 90. XIX w. i na początku XX w. przystąpiono do 
wykorzystywania Młynówki do celów energetycznych, instalując 
turbiny wodne wraz z generatorami prądu na spiętrzeniach za sta-
wami. W 1912 r. Spółka Akcyjna Austriackie Towarzystwo Górni-
czo – Hutnicze sprzedała obiekty dawnych zakładów austriackiej 
firmie Breviller-Urban. W 1926 r. wykonano nowy betonowy jaz 
na rzece Wiśle w Obłaźcu do zasilania Młynówki.

W okresie międzywojennym firma Breviller-Urban produko-
wała dla potrzeb fabryki energię elektryczną w elektrowniach 
wodnych na Młynówce przy dawnych zakładach (5 turbin wod-
nych zasilających generatory o łącznej mocy 300kW) oraz w 
siłowniach parowych (2 maszyny parowe z generatorami 400kVA 
i 175 kVA). Część wyprodukowanej energii elektrycznej fabryka 
odsprzedawała gminie Ustroń. W 1935 r. przebudowano system 
energetyczny, wprowadzając wspólną sieć elektryczną (z turbin 
wodnych i maszyn parowych). Po drugiej wojnie światowej fa-
bryka w Ustroniu pod nazwą Towarzystwo Akcyjne dla Fabryki 
Śrub i Wyrobów Kutych Brevillier Ska i A. Urban Synowie 
Ustroń pod Zarządem Państwowym, zleciła wykonanie projektu 
technicznego dla uzyskania zezwolenia na uruchomienie i wpis 
do ksiąg wodnych pięciu istniejących zakładów wodnych. Doku-
mentacja została wykonana przez inż. Zygmunta Lewickiego w 
lutym 1946 r. Według niej firma posiadała pięć zakładów wodnych 
o danych jak niżej: 

1. Zakład wodny huta „Teresa”:
• staw o powierzchni 6500 m2, średniej głębokości 1,3 m  

i pojemności 8400 m3, 
• turbina bliźniacza Francisa o poziomym wale maksymalnej 

mocy 80 KM przy 178 obr  /min spiętrzeniu H 4,8 m i przepływie 
1,67 m3 /sek.

• generator 49 kW – na napięcie 2000 V przy 1000 obr. / min.
2. Zakład wodny huta „Krystyna”:

ps. do monografii

Korzyści 
z ustrońsKiej 

MłynówKi

• staw o powierzchni 8657 m2 średniej głębokości 1,05 m i 
pojemności 8600 m3

• turbina bliźniacza Francisa z wałem poziomym o maksymal-
nej mocy 90 KM, przy 190 obr /min. spadku 5,4 m i przepływie 
1,67 m3 /sek 

• generator 49 kW, na napięcie 2000 V, przy 1000 obr / min 
3. Zakład wodny huta „Elżbieta”:
• staw o powierzchni 6200 m2, średniej głębokości 1,14 m i 

pojemności 7900 m3

• turbina Francisa o 2 wirnikach z wałem poziomym o mak-
symalnej mocy 57 KM przy 120 obr /min, spadku H= 3,8 m i 
przepływie 1,67 m3 / sek.

• generator 38 kW, na napięcie 2000 V, przy 750 obr /min.
4. Zakład wodny kuźnia „Albert”: 
• staw o powierzchni 3000 m2, średniej głębokości 1,05 m i 

pojemności 3100 m3

• turbina Francisa z dwoma wirnikami z wałem poziomym o 
maksymalnej mocy 68 KM, przy 120 obr / min, spadku H = 3,4 
m 3,4 i przepływie Q = 2 m3 / sek

• Generator 49 kW, na napięcie 2000 V, przy 1000 obr / min. 
5. Zakład wodny „Kuźnia” 
• staw o powierzchni 7500 m2, średniej głębokości 1,0 m i 

pojemności 7500 m3

• pojedyncza spiralna turbina Francisa o wale poziomym mak-
symalnej mocy 90 KM, 

• przy 170 obr / min, spadku H = 4,4 m i przepływie Q = 2 
m3 / sek.

• generator 48 kW, na napięcie 2000 V przy 1000 obr / min.
W latach 50. XX w. na Młynówce istniało 20 progów piętrzą-

cych o sumarycznym spadku 60 m i funkcjonowały zakłady wod-
ne o łącznej mocy 450 kW, a to: elektrownia „Teresa” (Polana), 
elektrownia „Krystyna” (Nadleśnictwo), elektrownia „Elżbieta” 
(Technikum), młyn Karola Kieconia, tartak i stolarnia Kozła, 
elektrownia „Albert” (poniżej Prażakówki), elektrownia „Kuź-
nia”, stolarnia – dawna papiernia (Hermanice),  tartak Pilarczyka 
(Hermanice), stolarnia Glogovszka (Hermanice), młyn Alojzego 
Kozła  (Nierodzim),  tartak Józefa Kowali (Nierodzim), cegielnia 
(Nierodzim), tartak Kowali (Nierodzim),  tartak (Harbutowice), 
przetwórnia owoców  (Skoczów),  młyn (Skoczów), garbarnia 
(Skoczów), zakłady przemysłu wełnianego (Skoczów).

W połowie lat 60. Kuźnia Ustroń zaprzestała eksploatacji 
turbin wodnych, a tym samym produkcji energii elektrycznej. 
Staw nr 5 przy tym zakładzie od lat 60. był wykorzystywany 
jako chłodnia obiegu chłodzenia turbosprężarek, w latach 80. do 
tego obiegu dołączono instalację chłodzenia urządzeń nagrzewu 
indukcyjnego.

Obecnie Młynówka nie jest wykorzystywana do celów ener-
getycznych, a jedynie zasila w wodę staw rybny Polana, staw 
rekreacyjny przy Technikum i trzy miejskie stawy hodowlane 
poniżej Kuźni.                                                               Artur Kojma 

tak dawniej wyglądał staw.                                     

odłów ryb przed generalnym czyszczeniem stawu po przejęciu przez 
kolej linową czantoria.            Fot. w. suchta
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Zgodnie z harmonogramem akcji wy-
jazdowych po koniec kwietnia (28.04.) 
zjawił się w Ustroniu ambulans do poboru 
krwi. Tym razem stacjonował na parkingu 
przy hotelu Równica. Tradycyjnie ekipę 
pobierającą krew stanowili pracownicy 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa z Oddziału Terenowego 
w Bielsku-Białej. Pomimo, że akcja odby-
wała się w dniu roboczym oraz biorąc pod 
uwagę fakt, że 7 kwietnia na cieszyńskim 
Rynku oddawali krew maturzyści, a wśród 
nich również młodzi mieszkańcy Ustronia, 
na akcję zgłosiło się 59 osób. Krew oddało 
53 dawców. Z różnych przyczyn nie zosta-
ło zakwalifikowanych 6 dawców. 

Jeśli chodzi o grupy krwi to pobrano:  
Z grupy:  0 „+” - 12 jednostek, 0 „-” - 5 
jednostek, A „+” - 15 jednostek, A „-” - 2 
jednostki, B „+” - 7 jednostek, B „-” - 4 
jednostki, AB „+” - 7 jednostek AB „-” 
– 1 jednostkę. Łącznie podczas tej akcji 
pobrano ponad 23,9 litrów krwi.

W tym roku przypada 120 – lecie Towarzystwo Miłośników 
Ustronia. Przypominamy fotografię sprzed 20 lat, gdy miały 
miejsce w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa obchody 100-lecia tej 
organizacji, połączone z promocją pierwszego numeru „Pamiętni-
ka Ustrońskiego”. Od lewej: Zdzisław Pokorny, Karol Wądolny, 
Alojzy Waszek, Bogusław Binek, Karol Gruszczyk, Józef Pilch, 
Rudolf Mitręga (tyłem) oraz Stanisław Niemczyk, ówczesny 
prezes TMU.                                                  Lidia Szkaradnik 

Z krótkiej rozmowy przeprowadzonej 
w ambulansie z Markiem Graczyńskim 
- lekarzem sprawującym opiekę medycz-
ną podczas tej akcji dowiedziałam się, że 
nadal najbardziej potrzebną grupą krwi jest 
krew RH „-” W naszej populacji na 100 
osób przypadają: 32 osoby z grupą A „+”, 
31 osób z grupą O „+”, 15 osób z grupą 
B „+”, 7 osób z grupą AB „+”, 6 osób  
z grupą A RH „-”, 6 osób z grupą O Rh „-”, 
2 osoby z grupą B Rh „-” i 1 osoba z grupą 
AB Rh „-”. dlatego zwracamy się prośba 
do osób, które posiadają krew z grupy  RH 
„-”, aby przyłączyły się do kolejnych akcji  
krwiodawstwa w naszym mieście.

Honorowe krwiodawstwo kieruje się 
zasadą „non profit”, jest bezinteresownym, 
dobrowolnym aktem. Zyskujesz satys-
fakcję, że twoja krew uratowała komuś 
życie. Ale prawdą jest także to, że oddając 
regularnie krew, zyskujesz poczucie bez-
pieczeństwa - wszakże przystępując do 
kolejnych donacji znajdujesz się pod stałą 
kontrolą lekarza, a pomyślne przejście pro-
cedury kwalifikacyjnej jest świadectwem 
twojego dobrego stanu zdrowia.

Kolejna akcja odbędzie się na pewno 
pod koniec lipca, a o dokładnym terminie 

poinformujemy tradycyjnie na łamach 
naszej Gazety.                                  (mp)krew na rynku
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jazda  i  losowanie
18 maja po raz dwunasty odbył się 

Rodzinny Rajd Rowerowy. Większość 
zapisała się w Urzędzie Miasta w dniach 
poprzedzających rajd, gdyż to gwaran-
towało otrzymanie koszulki rajdowej  
z odpowiednim nadrukiem. W sumie zgło-
siło się 362 osoby, przy czym w kolumnie 
rajdowej jechało blisko 400 osób. 

Punktualnie o godz. 9 wyruszono  
z ustrońskiego rynku, po czym bocznymi 
drogami przez Równię dojechano do Szko-
ły Podstawowej w Goleszowie. Podczas 
przejazdu nad bezpieczeństwem uczest-
ników czuwała policja i straż miejska. 
Na półmetku uczestnicy rajdu raczyli się 
gorącym kapuśniakiem przygotowanym 
przez szkolną kuchnię. 
- Trasa malownicza, wszyscy widać dosko-
nale przygotowani. Prawdopodobnie tre-
nowali od wczesnych dni majowych. Aura, 
mimo obaw, sprzyja, humory dopisują, 
apetyty jak widać, również. Ja również 
dochodzę do siebie po tych pierwszych 
dziesięciu kilometrach i do mety raczej 
dojadę – stwierdził po przejechaniu po-
łowy trasy przewodniczący Rady Miasta 
Stanisław Malina. 

W kolumnie rajdowej można też było 
dostrzec burmistrza Ireneusza Szarca. Na 
szkolnym boisku odbyły się konkursy  
w przeciąganiu liny, biegi w workach, rzut 
do celu oraz rzut beretem. Wszyscy uczest-
nicy konkursów, głównie dzieci, otrzymali 
„słodkie” nagrody. Konkursy przeprowa-
dziły nauczycielki wychowania fizycznego  
z Gimnazjum nr 1 w Ustroniu  Anna  Sikora 
i Małgorzata Szcześniewska. 

Po godzinnym odpoczynku rajd wyruszył 
z powrotem do Ustronia. Tym razem trasa 
wiodła przez Kozakowice. Od pierwszego 
rajdu uczestnikom pomaga usuwając awarie 
na trasie Andrzej Szcześniewski. Po przyje-
chaniu do ustrońskiego amfiteatru poprosili-
śmy go o ocenę tegorocznego rajdu:
- Dziś było tylko siedem awarii, z czego 
dwóch nie dało się naprawić. W jednym 

przypadku pękła ośka, a w drugim pani 
wyjechała na rajd z oponą tak zdartą, że 
było widać dętkę. Pech chce, że i mnie się 
trafił defekt na samym końcu. Czułem, że 
najechałem na pineskę. Jeden przypadek 
dziś był bardzo groźny. Poluzowała się kie-
rownica w czasie jazdy i mogła się odłączyć 
od widelca, co mogłoby się źle skończyć. 
Jestem już dwunasty raz na tym rajdzie  
i widzę znaczną poprawę. Wiele osób dba 
o rowery przed wyjazdem na trasę. Kiedy 
poprzednio jechaliśmy do Gleszowa, to 
roboty było znacznie więcej. Dziś już 
hamulce są prawidłowo wyregulowane. 
Bardzo mi się podoba, że przed wyjazdem 
wiele osób oddaje rower do przeglądu i dba 
o swoje bezpieczeństwo.

Uczestników rajdu w amfiteatrze po-
witał zespół gitarowy „Dzień Dobry”  
z Bielska Białej. Zespół porwał swoją mu-
zyka publiczność, a tu trzeba powiedzieć, 
że skład zespołu to trzy gitary. Ale też na 
tych gitarach grają wszystko. 
- To już chyba mój jedenasty rajd. Ko-
szulki dziś trochę szarawe, mniej ko-
lorowe, bo bardziej podobały mi się te 
bordowe i czerwone. Dziś jechało się  
z przygodami, bo było czasem dość wą-
sko. Rajd w całości oceniam jak zawsze 
bardzo dobrze, inaczej by mnie tu nie 
było. Zawsze jeździmy rodziną, ale dziś 
jesteśmy trochę w składzie okrojonym. Tak 
się zdarzyło, że jesteśmy tylko w trójkę, 
ale reprezentacja jest - mówi Franciszek 
Molek z Hermanic.

Rozlosowano 49 upominków w postaci 
akcesoriów  rowerowych jak: kaski, lampki 
rowerowe, torebki, pompki, narzędzia, 
liczniki, dzwonki, zapięcia i bagażniki na 
samochód do rowerów. Szczęśliwcami, któ-
rzy wylosowali upominki byli: Sylwester 
Ryś, Julia Cieślar,  Henryk Cieślar, Ryszard 
Klimczewski, Joanna Smyk, Dorota Widen-
ka, Tomasz Zielecki, Dominika Macura, 
Karolina Szlęk, Wacław Kazimierowicz, 
Marcin Świder, Tobias Słowioczek, Łukasz 
Łużak, Andrzej Warpechowski, Barbara 
Mikołajczyk, Julian Cholewa, Krzysztof 
Makarewicz, Aleksander Czernych, Kry-
styna Sikora, Ewelina Staniszewska, Daniel 
Smyk, Patryk Kucharski, Natalia Smyk, 
Krzysztof Zielecki, Oton Spratek, Krzysz-
tof Kozubek, Malwina Smyk, Grzegorz 
Matuszny, Soletić Arif, Dominik Gawlas, 
Wojciech Misiuga, Sylwia Darmstaedter, 
Katarzyna Dudka, Anita Król, Aleksander 
Kubeczek, Antoni Holeksa, Władysław 
Wapienik, Szymon Kuglin, Dorota Smyk, 
Krzysztof Kuś, Oliwier Marek, Alicja 
Marek, Czesław Baranowski, Stanisława 
Cwynar, Oliwia Kocjan, Michał Niem-
czyk, Barbara Pachuła, Grzegorz Wąsek, 
Agnieszka Nowak.

poprzez pola w równi.                                     Fot. H. cieślar

posiłek w goleszowie.                                     Fot. w. suchta
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- Wspaniała rzecz i taka impreza powinna 
odbywać się dwa razy w roku, na wiosnę 
i jesienią. Ile uciechy mają małe dzieci jak 
jadą z rodzicami – mówi mający 82 lata 
Antoni Holeksa. 
- My jeździmy w cztery pokolenia, choć 
dziś nie wszyscy mogli. Ale za rok na pew-
no się stawimy w pełnym składzie. To mój 
dziesiąty rajd. W dwóch nie uczestniczy-
łem, bo raz było w domu wesele, a drugim 
razem miałem złamaną rękę. Tygodniowo 
na rowerze robię do 120 km. W niedziele 
50-60 km, a przez tydzień mniej. Mamy 
wyznaczone trasy i nigdy nie jeździmy 
głównymi drogami. Nierodzim, Kozako-
wice, Bładnice, Górki, Lipowiec to piękne 
trasy. Bardzo ładna jest trasa nad Wisłą aż 
do Ochab. Ja bym proponował następną 
trasę wałem nad Wisłą, potem na Górki  
i po lewej stronie Brennicy do Brennej. Ta-
kie masowe imprezy to coś pięknego. Prze-
de wszystkim, że jest to dla całych rodzin. 
A ja starszym ludziom polecam rower. 
Wiem, że im się nie chce, wolą siedzieć 
przy telewizorze, ale trzeba się ruszać, po 
10-15 km dziennie. Ja jestem z roku 1926  
i czuję się wspaniale, a to zasługa czyn-
nego życia. Byłem narciarzem, pochodzę 
spod Baraniej. Było nas sześciu braci  
i uprawialiśmy sport wyczynowo. Mamy 
trzy tytuły mistrza Polski w rodzinie. Teraz 
mieszkam w Ustroniu na ul. Fabrycznej.  
A jeszcze raz powiem, że najlepsze tab-
letki to ruch. Bierzcie rowery i ruszajcie 
się.

Były dwie nagrody główne w posta-
ci rowerów. Pierwszy w „losie szczęś-
cia” wylosowała Teresa Szcześniewska 
z Ustronia. 
- Nie ukrywam, że wygraliśmy już jako 
rodzina rower na pierwszym rajdzie, ale 
następnego dnia go nam ukradli – stwier-
dził po szczęśliwym losowaniu małżonki 
A. Szcześniewski.

Losowano też rower dla rodziny i tą 
szczęśliwą okazali się: dziadek Maciej 
Czerny, córka Katarzyna Krajewska,  
wnuczka Katarzyna Krajewska i zięć To-
masz Krajewski, wszyscy ze Skoczowa. 

Dzieci w wieku przedszkolnym otrzyma-
ły maskotki „ Ustroniaczka”. Wyróżniono 
również najstarszą parę rajdu: Cecylię Bra-
chaczek i Antoniego Holeksę. Upominki  
i nagrody losował sześcioletni Kacper 
Darmstaedter, a wręczali burmistrz miasta 
Ireneusz Szarzec i przewodniczący Rady 
Miasta Stanisław Malina.

Podziękowanie za pomoc w organizacji 
rajdu oraz serdeczne życzenia urodzinowe, 
szybkiego powrotu do zdrowia przekaza-

no Janowi Brachaczkowi, który właśnie  
w dniu rajdu obchodził swoje 70 urodziny. 
Kwiaty i  kask rowerowy ufundowany przez 
firmę Gregorio z Ustronia wręczyła na ręce 
wnuczki Kingi, Grażyna Winiarska. 

Nad bezpieczeństwem uczestników raj-
du czuwali ratownicy GOPR: Przemysław 
Ciompa i Krzysztof Pokorny,  funkcjona-
riusze policji i  straży miejskiej.

Imprezę wsparli sponsorzy: Przedsię-
biorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A., 
Firma Handlowa Gregorio z Ustronia, Fir-
ma Handlowa „GREGORIO” – Grzegorz 
Zawada przy ul. 3 Maja Sklep rowerowy, 
wypożyczalnia i serwis rowerów ATUT 
przy ul. 3 Maja, Firma AUTO – POL 
– CZER ze Skoczowa, ul. Katowicka 1, 
Sklep rowerowy, wypożyczalnia i serwis 
rowerów przy ul. I. Daszyńskiego. 

Imprezę zorganizował Wydział Oświaty, 
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta 
w Ustroniu.

O podsumowanie rajdu poprosiłem  
S. Malinę, który powiedział:
- Cała impreza bardzo fajna, widzę że 
wszyscy są zadowoleni. Trasa dobrana 
pod różne możliwości uczestników. Cieszy 
udział całych rodzin. Humory dopisały, 
sponsorzy zapewnili nagrody i wiem, że  
w przyszłym roku spotykamy się ponow-
nie na imprezie cieszącej się takim samym, 
o ile nie większym, powodzeniem. Patrząc 
z perspektywy lat, to te rajdy są zorga-
nizowane na tak wysokim poziomie, że 
trudno cokolwiek zmieniać. Podziwiam 
organizatorów za to, że potrafią co roku 
zaproponować inną trasę i to taką, że może 
ją przejechać dziecko i ludzie w wieku 
dojrzałym, a są uczestnicy liczący ponad 
80 lat. To duża zasługa organizatorów. 
Mogę też powiedzieć, że osoby, które  
w tym roku startowały po raz pierwszy, 
już zapowiedziały swój udział w przyszło-
rocznym rajdzie, pomimo że będzie to rajd 
trzynasty. Dla mnie ta liczba zawsze była 
szczęśliwa, zresztą urodziłem się trzyna-
stego.                             Wojsław Suchta

szczęśliwcy z wylosowanymi rowerami w towarzystwie władz miasta.          Fot. H. cieślar

rzut do celu.                                                              Fot. w. suchta
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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”:
- Don Kichot, 300 ekslibrisów i grafik artystów z człego świata, kolekcja B. i Cz. Wosiów - od 01.05 do 31.05 
- Muzyka w medalierstwie ze zbiorów Janusza Niemczynowicza (Gliwice) 
 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.
ewanGeLiCkie StowarzySzenie „Maria Marta”
ul. Polańska 87a,  adres kontaktowy:  pl. ks. kotschego 4, tel. 854 11 29
Spotkania w trzecią sobotę miesiąca o godzinie 10.00

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.

trzeba się pokrzepić.                            Fot. H. cieślar
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krzyżówka   krzyżówka   krzyżówka
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

witejcie moji mili

POZiOMO: �) niepojęte zjawiska, 4) europejski grosz,  
6) w adresie, 8) niedługo wakacyjna, �) germań-
skie imię żeńskie, �0) gatunek literacki, ��) rasowe 
konie, ��) brzmią w kościele, ��) wczasowisko 
na Mazurach, �4) twarz, �5) kraj na czarnym lą-
dzie, �6) ojciec po czesku, ��) napój marynarzy,  
�8) Alicja dla znajomych, ��) śpiewane w operze,  
�0) wypływa z krateru.
PiOnOWO: �) słodka tabliczka, �) gadanie pod 
publikę, �) ze szczytem Rysy, 4) słynny angielski uni-
wersytet, 5) impreza handlowa, 6) zimny półwysep,  
�) silny wybuch, ��) Anna dla bliskich, ��) herb 
Litwy.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 30 maja.

    Rozwiązanie Krzyżówki z nr 19
MAtURALne  eGZAMiny

Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Helena Poloczek,  
ul. Źródlana 79. Zapraszamy do redakcji.  

Co też porobiocie? Dziyń teraz dłógi, tóż zdałoby sie, że 
cosik roboty ubydzie do wieczora. Ale kaj tam! Jo móm łoto 
rabatki z kwiotkami i pore rzóndków gryncajgu, dyć to taki 
mały areał coby aji dzichtóm przikrył, a fórt mie widać na 
polu z tóm kopaczkóm. Już łoto sómsiadki prawióm na mie 
„staro motyka”, choć to kiedysi było szpatne przezwisko, 
ale mie tam nic ło tela. Trowa rośnie tóż bierym kopaczke  
i idyn na zogón Ze dwa tydnie tymu kupiłach se flancki 
modrej kapusty, sałotu i kelerub na targu, bo na to już 
nejwyższy czas, a że pore razy popadało, tóż fajnie mi sie 
przijyły. Nale ledwo popadze to zaroz trowa rośnie, dyć nie 
nastarczym tego wybiyrać. Tóż łoto już żech sie zbuntowała 
i zrobiła se wolne. Przed połednim uwarziłach na hónym 
kapuśniak, a potym poszłach sie poszmatłać po sklepach, 
bo chciałach se kupić jakóm weste, abo żakiet w szmateksie 
i szumnóm taszke, cobych mógła kancynoł wzióńć jak idym 
do kościoła, abo przekozać sie przed kamratkom. Ale nic ni 
jakosi nie trefiło do gustu. Same taki dzichty wychódzóne, 
wyblakłe, ńó wiycie taki hadry, co to by isto lepi pasowało 
wyciyrać deliny, a ni na łoblyczke. 

Sklepów z taszkami je strasznucnie moc w Ustróniu,  
a zaś nowy łodewrzili kole kierchowa, nó i kole rynku też je 
stoisko. Tóż też wybrałach se takóm modróm ze strzybnymi 
knefliczkami, nó jeszcze se muszym do tego jaki strzewiki 
na krómfleku dopasować, bo modre szaty z szumnym heklo-
wanym kraglym już móm łod łóńskigo roku. 

Jeszcze se włosy dóm zafarbić i wysztrykujym sie łoto baji 
na 50-leci „Zaciszo”, bo bydzie w amfiteatrze wielucno 
impreza, a dziyń pryndzyj pujdym do Muzeum na jeszcze 
jednóm impreze skwóla tej pindziesióntki „Zaciszo”, kapke 
też przeca muszym iś miyndzy ludzi sie przekozać.     Hela

U W A G A!
Urząd Miasta Ustroń przypomina o wynikającym 

z ustawy o  wychowaniu w trzeźwości  i przeciw-
działaniu alkoholizmowi obowiązku uiszczenia 
drugiej raty za   sprzedaż   napojów   alkoholowych. 
termin płatności drugiej raty upływa �� maja 
�008 r. Płatności należy dokonywać w kasie Urzędu 
Miasta Ustroń (pokój nr 8) lub przelewem na konto 
bankowe: inG bAnK śLĄSKi  O/bielsko-biała   
60 �050�0�0 �000 000�  0�0�  5���.
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Załączona fotografia przedstawia skutki  urządzonych igraszek 
w porze nocnej na terenie osiedla cieszyńskiego.  Przewrócone 
gazony kwiatowe, kosze na śmieci, wyrwane słupki (nawet i te 
ze znakami drogowymi) oraz połamane drzewka – to zniszczenia 
wywołane przez osoby, które chcą za wszelką cenę zaimponować  
swoim kolegom „siłą”. Zwykle te demonstracje siły odbywają 
się pod osłoną  nocy. Wszystkie osoby będące świadkami takich 
wyczynów,  nie interweniujące, ponoszą  odpowiedzialność na 
równi ze sprawcami.

Odmienną  grupę, którą można wyodrębnić z naszej społecz-
ności stanowią osoby, które wybierają z kwietników sadzonki 
kwiatów (patrz aleja od ul. Hutniczej do amfiteatru).  A przecież 
jest to ewidentna kradzież podlegająca karze nawet do 5 tysięcy 
zł.  Jest z czego wybierać w tym roku, kwiaty są piękne i jest 
ich dużo – wysadzono ich około  12 tysięcy sztuk. Może Straż 

nasze otoczenie

Miejska mogłaby skorzystać z nagrań z kamer i ukarać wandali 
i złodziei, a także podać to do publicznej wiadomości.

Jest jeszcze jedna  grupa,  która w biały  dzień potrafi niszczyć 
ławki siadając na oparciach, a nogi opierając na miejscu, gdzie 
normalnie się siada. No i po co się ma scyzoryk, przecież można 
sobie zrobić wycinanki, które szpecą i niszczą ławki.

Wszystkie te grupy łączy jedno - chęć niszczenia. Policja  
i Straż Miejska nie jest w stanie wyłapać wszystkich chuliganów 
- ale mam pytanie, gdzie jest społeczeństwo na oczach, którego 
to się dzieje? To są koledzy, to są znajomi, to są przechodnie  
i mieszkańcy okolic, gdzie najwięcej jest skutków  wandali-
zmu. 

Jeżeli sami nie jesteśmy  w stanie zareagować  to powinniśmy  
niezwłocznie powiadomić  odpowiednie organy porządkowe. 
Dzisiaj  dysponujemy bardzo popularnym narzędziem alarmowym 
– komórką i mamy możliwość prosić o pomoc.

Musimy zdawać sobie sprawę z jednego, że szkody pokrywane 
są budżetu miasta (czyli z naszych podatków), albo z kieszeni 
mieszkańców miasta - zależy czyja to własność została znisz-
czona.

Należałoby również w tym miejscu zwrócić uwagę palaczom 
papierosów, którzy opakowania po papierosach i niedopałki 
wyrzucają w większości w miejscu, gdzie stoją.

Lubię psy, ale niestety nie wszystkich ich właścicieli. Szcze-
gólnie tych, którym jest wszystko jedno, gdzie ich pupil załatwia 
swe potrzeby. A może by tak nosić ze sobą torebkę i łopatkę  
i posprzątać po piesku. Nasze chodniki, trawniki posiadają liczne 
ślady obecności  czworonogów w postaci kupek. Szczytem bez-
myślności  właścicieli  psów jest wchodzenie na tereny placów 
zabaw.

Do naszego miasta przybywa coraz więcej turystów i kura-
cjuszy. Widzą liczne zmiany w infrastrukturze Ustronia niech 
zobaczą też, że jesteśmy miastem czystym  i schludnym. Przyj-
mijmy zasadę: „czysto wcale nie musi być  tam gdzie jest dużo 
osób sprzątających, ale tam gdzie ludzie nie brudzą  i zwracają 
uwagę na czystość”.

P.S. Niestety służby porządkowe nie spisały się w „długi week-
end”. Kosze kipiały od śmieci.              Andrzej Szcześniewski  

W związku z rosnącą rolą języka angielskiego w codziennym 
życiu uczniów nauczyciele  angliści w Gimnazjum numer 2  
stworzyli elitarne, dodatkowe  zajęcia nauki języka angielskiego : 
„Grupę First Certificate in English” dla uczniów pierwszych klas. 
W programie bierze udział  tylko 20  najlepszych uczniów posia-
dających zdolności językowe. Zostali oni wyłonieni na podstawie 
„Placement tests” przeprowadzonych w szkole podstawowej,  
a ocenionych przez nauczycieli gimnazjum w czerwcu zeszłego 
roku. Uczniowie, którzy zdobyli  70%  poprawnych wyników,  
uczęszczają na dodatkowe 4 godziny zajęć  z języka angiel-
skiego, które odbywają się  popołudniami.  Lekcje prowadzą 
Beata Luber, Anna Hanzlik, Anna Szczuka-Pezda, za kon-
wersacje  odpowiedzialny jest Gerald Greene, native speaker  
z USA.  Program nauczania „Grupy FCE” jest tak dostosowany, 
by uczniowie mogli  za 3 lata przystąpić i zdać First Certificate 
in English sygnowany przez University of Cambridge.
-Nawet jeśli ktoś nie przystąpi do egzaminów z przyczyn fi-
nansowych- mówi Beata Luber- będzie miał większe szanse na 
zwycięstwa w konkursach z języka angielskiego lub świetnie zda 
egzamin gimnazjalny. Jest to dobre rozwiązanie dla  ambitnych 
uczniów, którzy chcą się uczyć i wiążą  swą przyszłość z profilem 
językowym w szkole średniej.

Wprowadzenie takiej formy nauki dla uczniów rozwiązuje 
wiele problemów.
-Uczniowie mają zapełniony czas, lekcje są tak dostosowane, że 
każdy może się uczyć. Trzeba się wykazać sporą determinacją, 
bo materiał jest trudny  i ambitny - potwierdza Anna Hanzlik. 
Rodzice są informowani o postępach uczniów pod koniec każdego  
semestru, otrzymują raport o postępach dziecka.
-Warto wspomnieć,  że zajęcia są prowadzone za darmo, koszt 
takiego kursu w szkołach językowych to wydatek rzędu 1800- 

grupa Fce w g 2 2200 za rok nauki. - Warto zmobilizować się i skorzystać z takiej 
okazji-twierdzi Anna Szczuka-Pezda. - Uczniowie nie tylko uczą 
się w czasie trwania roku szkolnego, również przez wakacje orga-
nizujemy tygodniowy obóz językowy w Istebnej z nauczycielami 
i native speakerem za przystępną cenę.  

W nowym roku szkolnym zostanie utworzona kolejna grupa 
fascynatów języka angielskiego. Program INNOWACJI PEDA-
GOGICZNEJ został zatwierdzony przez Kuratorium w Kato-
wicach. Chętnych zapraszamy do sekretariatu Gimnazjum nr 2, 
informacji udzielają również nauczyciele angliści.

                                                                 Małgorzata Raszka
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W dniach od 25 do 27 kwietnia  Zwią-
zek Nauczycielstwa Polskiego obchodził 
XXIII Nauczycielskie Dni Pamięci i Poko-
ju. Organizatorami obchodów byli: Okręg 
Śląski ZNP wraz z prezesem Kazimierzem 
Piekarzem, oddział w Bielsku-Białej wraz 
z prezesem oddziału Barbarą Redkowską 

nauczyciele  w  jaszowcu
oraz dyrektor Domu Wypoczynkowego 
„Nauczyciel”-Sylwia Wojciechowska-
Witkowska. Program imprezy był niezwy-
kle bogaty. Pierwszego dnia obchodów 
nauczyciele spotkali się na obiedzie oraz 
ognisku integracyjnym w plenerze. Na-
stępnego dnia wyjechali do Czech, by 

pierwszego dnia spotkano się na obiedzie.                                                       Fot. a. rokosz

złożyć kwiaty pod pomnikiem Żwirki  
i Wigury oraz spotkali się z przedstawi-
cielami Zarządu Głównego ZNP. Po tym 
spotkaniu odbyła się uroczysta kolacja, na 
której pojawili się goście: prezes Zarządu 
Głównego Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego Sławomir Broniarz oraz wiceprezes 
Jarosław Czarnowski i uczestnicy obcho-
dów przedstawiciele okręgu śląskiego  
i prezes Kazimierz Piekarz, przedstawiciele 
okręgu dolnośląskiego i prezes Mirosła-
wa Chodubska, przedstawiciele okręgu 
łodzkiego i prezes Marek Ćwiek, przed-
stawiciele okręgu lubelskiego, kujawsko-
pomorskiego, mazowieckiego oraz prezes 
okręgu opolskiego Wanda Sobiborowicz.  
Podczas kolacji wręczano Statuetki Dy-
rektora DW „Nauczyciel” oraz dziękowano 
za współpracę. Statuetki otrzymali: ZG 
ZNP na ręce prezesa Sławomira Bronia-
rza, prezes okręgu dolnośląskiego ZNP 
Mirosława Chodubska, prezes okręgu 
opolskiego Wanda Sobiborowicz, pre-
zes okręgu śląskiego Kazimierz Piekarz. 
Statuetkę przyznano także burmistrzowi 
miasta Ustronia Ireneuszowi Szarcowi. 
Ostatniego dnia obchodów uczczono pa-
mięć nauczycieli, którzy zginęli w obo-
zie w Oświęcimiu. Związkowcy wzięli 
udział w Marszu Milczenia, którego trasa 
przebiegała od bramy wejściowej obozu 
do Ściany Śmierci. Uczestnicy Marszu 
przeszli obok Pawilonu 11 znajdującego się  
w bloku 2, zatrzymali się pod Tab-
licą Pamiątkową oraz Pawilonem Pol-
skim. Na koniec oddano uroczysty 
hołd wszystkim pomordowanym. Na-
stępnie udano się do Brzezinki, by tak-
że tam oddać hołd pomordowanym,  
w tym nauczycielom innych narodów. (ar) 

Na Zawodziu miyszkóm
Wspómnieć nie omiyszkóm,
Że to nejpiekniejsze
Miejsce jest na świecie.
Chocioż to odludzie,
Tu sóm piekni ludzie,
Chcecie, to się sami przekónejcie! (...)

Kaj to Zawodzi pewnie się spytocie,
Moji Zawodzi w Beskidach znóńdziecie.
Kiery z Zawodzio Beskidy zoboczy,
Tego już żodym widok nie zaskoczy.
Bo taki krasy i piekna takigo
Nie znóńdziesz człecze na świecie żodnego.
Moji Zawodzi, moji nejmilejsze,
Na całym świecie jedno, nejpiekniejsze!!!

Krzysztof Kubicius
Kl.IIIb SP-2

 
W maju dobiegła do końca XV edycja 

Międzynarodowego Konkursu Plastycz-
nego  „Mieszkam w Beskidach” – jednego 
z największych konkursów w Polsce, 
ogłoszonego dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych z terenu Polski, Czech i Sło-
wacji. Głównym organizatorem imprezy 
jest Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej, 
a udział w nim biorą przede wszystkim 
dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

średnich. Nadrzędnym celem konkursu 
jest rozbudzanie i poszerzanie szeroko 
rozumianych zainteresowań plastycznych 
ze szczególnym ukierunkowaniem na 
poznanie folkloru i sztuki ludowej naszej 
pięknej ziemi beskidzkiej.

Jury wyłoniło ponad tysiąc laureatów, 
wśród których znalazły się, jak zawsze, 
osoby z Ustronia. Podobnie do lat ubie-
głych, najwięcej uczestników wywodziło 
się ze Szkoły Podstawowej Nr 2, których 
opiekunką jest nieoceniona, zdolna, pełna 
super pomysłów artystycznych nauczy-
cielka Aleksandra Szczurek, sama od 
trzech lat biorąca udział w konkursie ze 
względu na wielki talent w dziedzinie ma-
larstwa i rysunku. Opiekunem natomiast 
uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 jest 
oczywiście, znany ustroniakom z różnych 
przedsięwzięć plastycznych, nauczyciel 
Dariusz Gierdal.

 Ogłoszenie wyników i wręczenie na-
gród laureatom tegorocznej edycji kon-
kursu z powiatu cieszyńskiego nastąpiło  
5  maja w Domu Narodowym w Cieszynie. 
Laureatami w poszczególnych kategoriach 
zostali:

W kategorii RYSUNEK II – Karolina 
Niedoba i Anna Kowala (I m. SP-2), 
Marcela Starzyk (IV m. SP-2), Korne-

lia Ziemianin (V m. SP-2). W katego-
rii RYSUNEK III – Justyna Tomica  
(I m. SP-1), Sandra Holona (III m. SP-
1), Monika Paszek (V m.SP-1), Klaudia 
Nocoń (V m. SP-2). W kategorii RYSU-
NEK VI - Aleksandra Szczurek – III m.  
W kategorii GRAFIKA KOMPUTERO-
WA I – Aleksandra Kawecka (III m. SP-2).   
W kategorii FOTOGRAFIA – Jan Wiecha 
(IV m. SP-1). W kategorii POEZJA I – 
Krzysztof Kubicius (I m.SP-2),  Karolina 
Pytel (I m. SP-2), Adam Kubok (I m. SP-2), 
Klaudia Nocoń (I m. SP-2), Anna Kowala 
(III m. SP-2), Bogumił Piotrowski (III m. 
SP-2), Karolina Brzózka (III m. SP-2).  
W kategorii WYKLEJANKA II – Mar-
cela Starzyk (V m. SP-2). W kategorii 
WYKLEJANKA III – Marta Frąckowiak  
(IV m. SP-1). W kategorii MASA  SOLNA 
II – Adam Kubok (I m. SP-2), Piotr Przy-
goda, Alicja Malina i Aleksandra Kawecka 
(III m. SP-2), Karolina Grabowska, Anna 
Kowala i Bogumił Piotrowski (IV m. SP-
2). W kategorii FOTOGRAFIA SZKOŁY  
PODSTAWOWE – Wiktoria Ciemała  
(IV m. SP-2). W kategorii PROZA II 
– Dawid Goryczka (I m. SP-2).

Opiekunom i laureatom gratulujemy 
wysokich lokat w konkursie propagują-
cym walory Beskidów i naszego miasta 
uzdrowiskowego, życząc jednocześnie 
dalszych, wspaniałych sukcesów na 
niwie plastycznej i literackiej.  

                               elżbieta Sikora

mieszkam w beskidacH
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24.5 godz. 15.30    Piknik majowy - 50 lecie Spółdziekni 
         Mieszkaniowej „Zacisze”,  wystąpią: 
         Estrada Ludowa „Czantoria”, DER „Rów- 
         nica”, „Masztalscy”, amfiteatr.
25.5 godz. 17.00    Kabaret „Ot.tO”- cena biletu 35 zł, sala 
         widowiskowa.
28.5 godz. 16.30    Koncert „Dla Mamy i taty”, sala 
         widowiskowa.
28.5 godz. 16.00    Zapomniane beskidzkie Dziedzictwo 
         - Małgorzata Kiereś, Zbiory Marii Ska- 
         lickiej.
     SPORt
25.05    godz.   11.00   Mecz piłki nożnej nierodzim - Spójnia 
          Zebrzydowice - stadion w Nierodzimiu.       
       KinO 
16-22.5 godz. 17.00     Step Up �, komedia muzyczno-taneczna, 
         12 lat, USA.
16-22.5 godz. 18.40     PS kocham cię, obyczajowy,15 lat,USA.
23-29.5 godz. 19.00     Katyń, dramat histotyczny, 12 lat, 
         Polska.

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

Poszukuję garażu na Manhatanie 
(lub bliskie sąsiedztwo). 0-502-
329-854.

Młody, spokojny, kawaler, wyższe 
wykształcenie, poszukuje miesz-
kania na terenie Ustronia, Cieszyna 
lub bliskiej okolicy (bez pośredni-
ków). Tel. 0-502-894-213.

Zatrudnię mechanika samocho-
dowego z doświadczeniem. Tel. 
033 857-73-18.

Pokój do wynajęcia. 033-854-
71-37.

O.R.W. Muflon w Ustroniu poszu-
kuje kucharza/kucharki. Wymagane 
doświadczenie. Kontakt pod nume-
rem 33 854-27-11. Adres e-mail ad-
ministracja@orw-muflon.com.pl.

Zatrudnimy serwisanta. Wyma-
gania: uprawnienia elektryczne, 

mile widziane uprawnienia ga-
zowe, prawo jazdy kat. B. CV 
na adres ajarczyk@rmgastro.pl 
bądź osobiście w siedzibie firmy: 
RM Gastro, ul. Skoczowska 94, 
Ustroń. Bliższe informacje tel. 
0-697-689-513.

Mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka do wynajęcia – Ustroń. 
0-606-117-349.

Autoklima już w Ustroniu. Klima-
tyzacja, napełnianie, odgrzybianie, 
naprawa, serwis. Krótkie terminy. 
Mechanika Pojazdowa Leszek 
Kąkol. Ustroń, ul. Skoczowska 9, 
tel. 0-608-574-642.

Sprzedam Renault Laguna 1998, 
1,8, benzyna + gaz, krajowy, bez-
wypadkowy, bogate wyposażenie, 
klimatronic, 13 500 zł do negocja-
cji. 033 854-70-66.

Sprzedam wózek spacerowy-150 
zł; huśtawkę pokojową – nową- 
100 zł. 0-501-122-115.

Usługi minikoparką. 0-693-059-
301, 0-502-076-797.

24 - 26.5 - „111” ul. skoczowska 111 tel. 854-24-89
27 - 29.5 - centrum ul. daszyńskiego 8 tel. 854-57-76  
30.5- 1.6 - pod najadą ul. 3 maja 13  tel. 854-24-59
wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

14 maja członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Nierodzi-
mia oraz Bładnic Dolnych obchodzili swe tradycyjne patronalne 
święto. Z okazji św. Floriana, którego dzień przypada 4 maja,  
w kościele p. w. św. Anny w Nierodzimiu o godz. 11.00 odbyła 
się – po raz pierwszy w dziejach parafii – msza św. ekumeniczna  
z udziałem proboszcza parafii katolickiej ks. Stanisława Gibałki 
i proboszcza bładnickiej parafii ewangelicko – augsburskiej ks. 
Adriana Korczago. Uroczystości uświetniła orkiestra dęta.

„Śląskie Śpiewanie” to liczący się konkurs dziecięcych zespołów 
prezentujących śląskie pieśni i tańce. O tytuł najlepszych rywalizu-
ją dzieci z województw katowickiego, częstochowskiego, bielskiego 
i opolskiego a także z Zaolzia. Do konkursu stanął też Dziecięcy 
Zespół Pieśni i Tańca „Równica” ze Szkoły Podstawowej nr 1  
w Ustroniu. Po zwycięstwie w eliminacjach w Cieszynie „Równi-
ca” zakwalifikowała się do ścisłego finału, w którym wystąpiły 154 
zespoły podzielone na 9 kategorii Finał odbył się w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej. Przewodniczącym jury był prof. Adolf Dygacz.

Ustrońscy twórcy skupieni w grupie „Brzimy”, podobnie jak  
w roku ubiegłym, na wiosenny plener pojechali do Brennej. Jest 
to możliwe dzięki przychylności ustrońskiego Nadleśnictwa,  
z którym „Brzimy” od kilku lat współpracują. Artyści przeka-
zują leśnikom swoje prace w zamian za możliwość korzystania  
z noclegów w dworku myśliwskim w Brennej. Żywe, wiosenne barwy 
malarze utrwalali na swych płótnach. Niestety nie we wszystkie 
dni dopisała pogoda. W tym celu jako zadaszenie wykorzystano 
most na Brennicy. 

17 maja wbiegano i wjeżdżano na Równicę, 92 biegaczy stanęło 
na starcie marszobiegu, a 60 kolarzy górskich uczestniczyło we 
wspinaczce górskiej na rowerze. Marszobieg odbywa się po szlaku 
prosto z bulwarów nadwiślańskich przy basenie kąpielowym na 
szczyt Równicy i trudno pomylić trasę, to rzecz ta była w tym roku 
bardziej skomplikowana dla kolarzy górskich.                      (ar)

dziesięć  lat  temu

nim zmierzymy się z wodną przeszkodą ...          Fot. H. cieślar

*    *    *

*    *    *

*    *    *

... warto solidnie potrenować.                   Fot. H. cieślar
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felieton
Stela 

Najpierw serdeczne podziękowania pani 
Julii Zakrzewskiej za list, który został 
opublikowany w ostatniej GU, w spra-
wie zapomnianych miejsc w Ustroniu. 
Dziękuję także innym, którzy napisali lub 
zwracali się do mnie w tej sprawie. Szcze-
gólnie ucieszył mnie e -  mail od Małgosi 
Stec, studentki etnologii Uniwersytetu 
Śląskiego, autorki pracy dyplomowej, 
prezentowanej zresztą w naszym muze-
um, o krzyżach i kapliczkach w Ustroniu. 
Teraz podjęła temat nazw miejscowych. 
Rozesłała ankiety, przede wszystkim do 
ludzi „stela”, w których należy opisać 
zapomniane nazwy miejsc. 

No, właśnie, co to znaczy „stela”. Miesz-
kańcy ziemi cieszyńskiej, a nawet dawne-
go Księstwa Cieszyńskiego, dumnie wy-
powiadają swoje: „Jo jest stela”. Są takie 
nalepki na samochody z herbem powiatu 
cieszyńskiego, napisem Księstwo Cie-
szyńskie i tym dumnym wyznaniem: „jo 
jest  stela”. Wszędzie na świecie jest tak, 
może z wyjątkiem Tychów, Hawirzowa, 
Brasilli, i innych całkiem nowych miast, 
że mieszkańcy różnych miejscowości 
i regionów, podkreślają swoją do nich 
przynależność, często akcentując od ilu 
pokoleń tam żyją. 

Nieuchronnie zbliża się mój jubileusz, 
nazwany przez kogoś, już nie pamiętam 
dziś przez kogo, „ wielkimi piernikaliami”, 
czyli 60 lecia urodzin. Moja suczka Lola, 

która nie tak dawno obchodziła drugą 
rocznicę urodzin, co w przybliżonym po-
równaniu wieku psa z wiekiem człowieka 
wynosi 24 lata, nie może uwierzyć, że 
jestem tak stary, skoro potrafię jeszcze 
tyle kilometrów pokonać w czasie naszych 
wypraw.

Niedawno sobie uzmysłowiłem, że 
od 36 lat mieszkam na ziemi cieszyń-
skiej, a  połowę mojego życia spędziłem  
w Ustroniu. Czy mogę już mówić, że 
jestem „stela”. Niektórzy sympatyczni 
mieszkańcy tej ziemi mówią mi, że trzy-
dzieści lat zamieszkania uprawnia do tego, 
ale zaraz dodają, że wtedy, to  oni, z dziada 
pradziada mieszkańcy śląska cieszyńskie-
go, są „stela, stela”.

Tak więc, co my „ nawiani” lub „wer-
busy”, mamy mówić? 

Jesteśmy choć „kapkę stela”, czy nie?
 Mnie trudno nie utożsamiać się z zie-

mią cieszyńską, skoro, tak łaskawie mnie 
przyjęła i prawie całe dorosłe życie tu spę-
dziłem. Tu się ożeniłem. Tu wychował się 
mój syn. Tu rozpocząłem pracę zawodową. 
Tu spotkały mnie zaszczyty. Tu działam 
politycznie i społecznie.

 Oczywiście pamiętam moje Leszczyny, 
koło Białej, dzielnicę Bielska – Białej, 
gdzie spędziłem dzieciństwo i Bielsko 
gdzie uczyłem się w liceum, no i Katowice 
gdzie studiowałem, a także Gliwice, gdzie 
się urodziłem i gdzie mieszkali moi dziad-
kowie. Należę do pokolenia powojennego. 
Moja rodzina przed wojną mieszkała sobie 
we Lwowie. Nie zamierzała się stam-
tąd ruszać ani na kilometr. Kochała swój 
Lwów i śpiewała: „ Ni ma jak we Lwowi”.  
O sobie mówili  „tutejsi”. Trwało tak do 
czasu, dopóki niespełniony malarz Adolf 
H. i sławny językoznawca Józef  Wissa-

rionowicz S. wspomagani przez swoje 
armie i nie bójmy się tego powiedzieć 
przez swoje narody i ich sprzymierzeńców,  
w wielu miejscach Europy, nie najechali 
nasz ukochany kraj. We Lwowie dziad-
kowie i rodzice przeżyli cztery okupacje: 
najpierw okupację niemiecką (17 dni), 
potem rosyjską, a potem niemiecką i znowu 
radziecką. Po wojnie rodzina moja została 
wypędzona, i nie bójmy się tego powie-
dzieć, że została wypędzona ze Lwowa 
i „wylądowała” na Śląsku. Ojciec wraz  
z fabryką wódek „Baczewskiego” ze Lwo-
wa przeniósł się  do Kamienicy k/ Bielska. 
Pracował nieprzerwanie w Śląskiej Wy-
twórni Wódek Gatunkowych, (dziś Pol-
mos), na przemian to w Kamienicy (Śląsk 
Cieszyński), to w oddziale w Białej (Mało-
polska), aż do zasłużonej emerytury. 

W roku 1989 wraz z rodzicami od-
wiedziliśmy Lwów. Widziałem ich ro-
dzinne domy,  w których mieszkają teraz 
inni ludzie. Zwiedziliśmy kościoły, gdzie 
byli ochrzczeni i przystąpili do pierw-
szej komunii i bierzmowania oraz ten,  
w którym wzięli ślub. Oglądaliśmy szkoły  
w których się uczyli. Ale to wszystko było 
tylko sentymentalną podróżą w przeszłość. 
Wróciliśmy do Bielska jak z wycieczki. 
W Bielsku rodzice dożyli resztę swego 
żywota. Można więc powiedzieć: byli 
mieszkańcami Bielska – Białej. Tam też 
są pochowani. 

Tak więc, wiem skąd jest moje po-
chodzenie, lecz zawsze mówię: jestem  
z Ustronia, z ziemi cieszyńskiej. Z tą zie-
mią związane jest moje życie. Studiuję jej 
historię, odkrywam kulturę, przestrzegam  
tradycji. I mimo, że nie mogę powiedzieć 
jestem „stela”, jestem  dumny z tego, że tu 
przyszło mi żyć.              Andrzej Georg

felieton
tak sobie myślę

Od czasu do czasu jeździmy trochę po 
świecie. Co prawda już nie jesteśmy tak 
zachłannie ciekawi świata, jak to było 
w czasach naszej młodości. Wtedy ob-
chodziliśmy odwiedzane miejscowości 
z przewodnikiem w ręce. Musieliśmy 
zobaczyć każdą rzecz wartą zobaczenia. 
Bywało, że w spisie miejscowych zabyt-
ków i ciekawostek zaznaczaliśmy sobie, co 
już zwiedziliśmy. I choć nogi uginały się 
ze zmęczenia nie przerywaliśmy zwiedza-
nia aż zobaczyliśmy wszystko… Dzisiaj 
nasze zwiedzanie staje się coraz bardziej 
wybiórcze. Coraz więcej na naszej drodze 
jest przystanków. Wypada przecież wypić 
kawę czy zjeść obiad…

I tak mamy więcej czasu na spokojne 
rozglądanie się i obserwowanie życia mia-
sta czy kurortu. Życie, które najczęściej 
koncentruje się na rynku, głównym placu 
miasta. I tak już jest, że kiedy jesteśmy  
w obcym mieście, porównujemy go ze 
swoim miastem. Przecież prędzej czy 
później do niego wrócimy. I chcielibyśmy 

mieć w nim także to, co nam się spodobało, 
czy wręcz zachwyciło gdzie indziej…

I tak marzyło nam się, że i w Ustroniu 
usiądziemy w słoneczny dzień przy stoli-
ku, pod parasolem i wypijemy filiżankę 
dobrej kawy czy lampeczkę wina. Może 
nawet żona pozwoli mi zamówić dużą por-
cję smacznych, czekoladowych lodów… 
Na niewielkiej estradzie przygrywać nam 
będzie orkiestra czy też będziemy świad-
kami występów różnych artystów… Oby 
tylko nie było za głośno. Wszak należymy 
do tej generacji, która źle znosi zbyt duży 
poziom decybeli. A kiedy przyjdziemy na 
rynek wieczorem, będziemy świadkami 
gry kolorowych świateł odbijających się 
w strumieniach fontanny…

Wygląda na to, że jesteśmy blisko speł-
nienia tych marzeń. Dobiegła końca rewi-
talizacja ustrońskiego rynku. Już odbyły 
się na naszym rynku pierwsze imprezy. 
Niedługo nastąpi oficjalne otwarcie rynku 
jako salonu miasta. Już wiemy jak rynek 
będzie wyglądał przez następne lata. Jedni 
się nim zachwycają, a inni nie szczędzą 
słów krytyki. Nie ma w tym nic nadzwy-
czajnego. Po prostu; co się jednym podoba, 
wcale nie musi się podobać innym. A do 
tego; jedni zwracają uwagę na to, co dobre 
i piękne, a inni uczuleni są na wszelkie 
niedoróbki, braki czy wady materiału, 
bądź wykonania. Przy okazji dostało się 

i mnie za mój nieustanny optymizm i prze-
widywania, że wszystko na rynku będzie 
piękne i wspaniałe. Zgodnie z zasadą, któ-
rej nauczyli mnie mieszkańcy Ustronia, że  
w naszym mieście może być tylko dobrze, 
bardzo dobrze lub wspaniale…

Więc mamy piękny rynek, wymarzony 
przez wielu z nas. Tylko tak to bywa z ma-
rzeniami, że właściwie nigdy nie spełniają 
się do końca… Choćby to moje skromne 
marzenie o filiżance mocnej kawy i porcji 
smacznych lodów w kawiarence na rynku, 
przy dźwiękach muzyki i nastrojowym 
świetle. Podoba mi się oświetlenie rynku,  
i estrada, i fontanna, i ławeczki… Nie prze-
konują mnie jednak owe małe budyneczki 
stojące w rogu. I nie widzę tam tej mojej 
wyśnionej kawiarenki. A do tego trudno 
chodzić po brukowej kostce, szczególnie 
paniom w butach na obcasach… Ja wiem, 
że bruk jest modny i kojarzy się z dawnymi 
wiekami. Dodaje lat i powagi naszemu 
miastu. Przypomina, że choć miastem 
jest tylko pięćdziesiąt lat, to jego historia 
trwa już ponad siedemset lat… No więc, 
jak w dawnych czasach, wypada jeździć, 
a i chodzić, po brukowanych szlakach. 
I pewnie się do tego przyzwyczaimy.  
A także polubimy nasz nowy rynek. Tym 
bardziej, jeśli zdarzy się, że nasi goście 
pochwalą jego wygląd. Wtedy i my go 
docenimy…          Jerzy bór

nowy rynek
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dojadą  następni

Czarni Góral Żywiec - Kuźnia Ustroń 6:0 (4:0)

pięć meczów i jeżeli wygramy wszystko, 
to awansujemy, bo nie wierzę, by Drogo-
myśl zgubił punkty. Mają na tyle pieniędzy 
by się zabezpieczyć, motywować swoich 
zawodników i inne zespoły do dobrej gry. 
Zawodnicy z Afryki odejdą od nas, już jest 
sporo klubów nimi zainteresowanych. Byli 
w Górniku, Podbeskidziu. My o siebie 
się nie martwimy, mamy młody zespół,  
a w Afryce trenują następni zawodnicy  

i będziemy mogli sobie wybrać kolejnych na 
następną rundę. W Wiśle wszyscy trzymają 
kciuki za nasze powodzenie, nawet ostatnio 
był na meczu Adam Małysz.

Trener Nierodzimia Rafał Dudela: - 
Dziś zagraliśmy chyba najsłabszy mecz 
tej rundzie. Szkoda, że z Wisłą, bo można 
było się pokazać. Trudno jednak myśleć  
o czymkolwiek, kiedy praktycznie w całym 
meczu nie oddaliśmy strzału na bramkę. 
Taka jest prawda. Trzeba też powiedzieć, ze 
Wisła zagrała dziś dobry mecz i zasłużenie 
wygrała. Może porażka za wysoka. Najważ-
niejsze mecze dopiero się dla nas zaczynają. 
Przegrać z Wisłą to nie wstyd, bo to drużyna 
ułożona, ograna i dodatkowo wzmocniona. 
Dziś praktycznie wszystko im wychodziło. 
A nas ta porażka może zmobilizować. Gra-
my z Zamarskami i Zebrzydowicami i tam 
trzeba szukać punktów. A taki prysznic, jak 
dziś, często mobilizuje. Zagraliśmy dziś sła-
bo, nie było walki. Chcieliśmy powalczyć  
i nic z tego nie wyszło.   Wojsław Suchta

Przed tygodniem faworyzowana Wisła 
Ustronianka tylko zremisowała w Brennej. 
- Brak koncentracji, lekceważenie przeciw-
nika, zmiana terminu meczu, przeniesienie 
go w inne miejsce, a nawet niektórzy za-
wodnicy winili nowe piłki, jeszcze inni stro-
je. A była to po prostu słaba gra – wyjaśnia 
trener Wisły Paweł Juchniewicz.

Okazuje się jednak, że i z Wisłą można 
pograć, mimo że wzmocniona jest repre-
zentantami Zimbabwe. Kibice Nierodzimia 
liczyli na to i srodze się zawiedli. Mecz 
obserwowało ponad 300 kibiców, w tym 
spora grupa z Wisły. 

W meczu wystąpiło trzech reprezentan-
tów Zimbabwe i to oni nadawali ton grze. 
Jedynie w pierwszej sytuacji sam na sam 
wspaniale broni bramkarz Nierodzimia 
Jarosław Legierski. Potem było już tylko 
jednostronne widowisko.  Pierwsza bram-
ka pada w 12 minucie, kolejna po akcjach  
w 20 i 26 min. Druga połowa to dalej popis 
Wisły. Nierodzim praktycznie nie istnieje na 
boisku i traci kolejne trzy gole. 

Po meczu powiedzieli:
Trener Wisły Ustronianki Paweł Juch-

niewicz; - Z takimi zawodnikami, jakimi 
dysponujemy, wstyd nie wygrywać. Nasi 
dziś się świetnie zaprezentowali. Paweł Leś-
niewicz strzelił cztery bramki. Stoper bez 
jednej pomyłki. Dużo dokładnych podań  
i tylko można się cieszyć z ilości strzelonych 
bramek. Na pewno podwyższa się poziom 
całej drużyny. Oni dopiero teraz zaczynają 
wspólnie grać. Wcześniej czarnoskórzy 
grali między sobą, nasi też między sobą. Te-
raz jest już dużo lepiej. Przed nami jeszcze 

piłkarzy nierodzimia mijano bez trudu.                       Fot. w. suchta

bez  walki

nierodzim - Wisła Ustronianka 0:6 (0:�)

Jedynie przez 20 minut meczu w Żywcu 
Kuźnia stawiała czoła rywalowi. Potem już 
było tragicznie. Do przerwy przegrywają 
czterema bramkami. Dwie bramki padają 
po składnych kontrach, dwie po stałych 
fragmentach gry. Być może na młoda 
drużynę Kuźni deprymująco podziałał 
żywiołowy doping żywieckich kibiców. 
Dodatkowo nasz zespól wystąpił bez 
Roberta Haratyka i Stefana Chrapka, 
swych dwóch rutynowanych piłkarzy, 
potrafiących ułożyć grę. Grano bojaźliwie.  
W przerwie trener Krzysztof Sornat udzie-
lił drużynie reprymendy i to podziałało, 
ale tylko na kilkanaście minut. Potem 
znowu przeważał Góral i zdobył jeszcze 
dwie bramki. 

Był to czarny weekend ustrońskich 
drużyn. W sumie straciły 12 bramek nie 
strzelając żadnej.           Wojsław Suchta

1 BTS Rekord Bielsko-Biała 57 63:22
2 MRKS Czechowice-Dziedzice 50 54:25
3 TS Czarni-Góral Żywiec 46 48:20
4 LKS Zapora Porąbka 44 53:28
5 TS Mieszko-Piast Cieszyn 41 32:31
6 TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała 40 56:30
7 LKS Pasjonat Dankowice 40 38:28
8 LKS Sokół Zabrzeg 37 52:45
9 KS Spójnia Landek 34 48:40
10 LKS Drzewiarz Jasienica 34 35:38
11 kS kuźnia Ustroń 32 37:49
12 RKS Cukrownik Chybie 31 43:43
13 GKS Morcinek Kaczyce 28 31:37
14 LKS Bestwina 19 20:48
15 LKS Radziechowy 18 28:68
16 LKS Podhalanka Milówka 5 15:101

1 LKS Błyskawica Drogomyśl 48 62:21
2 KS Wisła Ustronianka 47 65:26
3 LKS Tempo Puńców 46 52:25
4 LKS Wisła Strumień 40 55:23
5 LKS Błyskawica Kończyce W.  35 53:39
6 LKS Victoria Hażlach 30 38:38
7 LKS Orzeł Zabłocie 28 44:44
8 LKS Ochaby 96 25 19:57
9 LKS Beskid Brenna 23 27:29
10 LKS Lutnia Zamarski 22 37:41
11 KKS Spójnia Zebrzydowice 22 27:47
12 kS nierodzim 22 30:50
13 LKS Kończyce Małe 19 21:43
14 LKS Wiślica 14 29:76


