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Po raz pierwszy w Ustroniu otwierano sezon uzdrowiskowy.

b Dzie baSeN

Dwa OTwaRCia

Prze ywacie gor cy okres przed otwarciem hotelu. Od kiedy
zacznie funkcjonować?
Trzy miesi ce temu my lałem, e mam du o pracy, a tak naprawd , to teraz musimy walczyć, by do ko ca miesi ca otworzyć cz ć hotelow . Nie spodziewałem si , e b dzie tak du o
sprz tania. Obiekt chcemy udost pnić od 1 lipca.
To b dzie tylko hotel?
B dzie tak e kr gielnia, z tym, e uruchomiona dwa tygodnie
pó niej. Do tego pub, restauracja i kawiarnia. Basen jest na
etapie elbetów i realnie patrz c, b dzie czynny jeszcze w tym
roku. To termin bezpieczny, bo jednak widzimy przy ko cowych
pracach w hotelu, ile czasu zajmuj wszystkie ko cowe prace,
taka typowa kosmetyka. To przera aj ce, ile te ko cowe prace

W sobot , 14 czerwca, po raz pierwszy uroczy cie otwierano
sezon uzdrowiskowy w Ustroniu, a prawdopodobnie takie otwarcie miało miejsce po raz pierwszy w Polsce. Wzorowano si na
Pieszczanach i Luhaczowicach, miastach partnerskich Ustronia.
Otwarcie sezonu połaczone zostało z otwarciem zrewitalizowanego rynku. Wszystko zacz ło si na Zawodziu pod sanatorium
Równica.Tam koncertowała orkiestra d ta z Koprzywnicy
z ma oretkami, by nast pnie ruszyć na czele parady na rynek.
Parad otwierała laga naszego miasta, ustroniaczki, ma oretki
i orkiestra. Za nimi szli zaproszeni go cie, zespoły ustro skich
szkół, zespoły artystyczne wyst puj ce pó niej na rynku, władze
samorz dowe, za gimnazjali ci, pracownicy UM oraz radni
Olga Kisiała, Bogusława Ro nowicz i Józef Zahraj, wyst pili
w strojach, które w uzdrowiskach królowały przed wiekiem.
W paradzie nie zabrakło te delegacji sanatoriów z Zawodzia.
Wszystko ubarwiali szczudlarze, klauni, onglerzy i mimowie.

(dok. na str. 2)

(dok. na str. 8)

Rozmowa z Łukaszem Sztuk
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(dok. ze str. 1)
pochłaniaj pieni dzy, i jak s długotrwałe. Ka d rzecz trzeba
doczy cić, dopasować.
A hala sportowa?
To jest cało ć. W tym roku chcemy to wszystko zako czyć.
Nie jest to plan zbyt optymistyczny?
Optymistycznie podchodzi do tego mój tata. Jego zdaniem mo na
to wszystko uruchomić jeszcze w pa dzierniku. A ja uwa am,
e powinni my si cieszyć, gdy wszystko b dzie gotowe na
sylwestra. Najwi cej czasu trzeba po wiecić na technologie basenow , na uło enie chemii basenowej. Wszystko co zwi zane jest
z basenem pochłonie najwi cej czasu, bo około trzech miesi cy
od momentu zako czenie elbetów, które powinni my wykonać
do ko ca lipca. Potem te trzy miesi ce plus półtorej miesi ca
zostawiam sobie rezerwy na kosmetyk .
Gdy rozmawiali my dwa lata temu, w 008 roku cały kompleks miał ju funkcjonować. Sk d opó nienie?
Rzeczywi cie wszystko miało powstać du o wcze niej. Pierwotny plam zakładał uruchomienie hotelu w 2005 r. Niestety
sytuacja inansowa nam na to nie pozwoliła. Był du y problem
z podwykonawcami. Brak fachowych r k do pracy spowodował,
e termin si znowu przesun ł. Niestety byłem zmuszony do
zrezygnowania z kilku irm, gdy zamiast co porz dnie zrobić,
to jeszcze zniszczyły i trzeba było po nich poprawiać.
In bud to irma bran y budowlanej, tymczasem otwieracie hotel.
A na pracowników bran y gastronomiczno-hotelarskiej jest
popyt na Zachodzie. Nie obawia si pan, e mog być kłopoty
z odpowiednim personelem?
Jeste my w tej szcz liwej sytuacji, e bardzo wcze nie ogłosilimy nabór do pracy. Na dzie dzisiejszy została zatrudniona pełna
obsługa hotelu. My l , e jest to dobry, zgrany zespół, bo niektó-

Ł. Sztuka, w tle powstaj cy basen i hala.

Cieszy skie Towarzystwo
O wiatowe wiosn 1990 r. zało yło Społeczn Szkoł Podstawow , natomiast jesieni
1999 r. z inicjatywy CTO powstało Społeczne Gimnazjum.
Obie placówki mieszcz si
w zabytkowej willi przy ul.
Błogockiej. Od siedmiu lat s
prowadzone przez katolickie
Stowarzysznie Bł. Sarkandra,
ale otwarte dla wszystkich
ch tnych.
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Mieszczanie cieszy scy popijali do obiadów piwo i wino.
Wódki nie u ywano, gdy była
do kupienia wył cznie w... aptece, jako lekarstwo. Ciekawe,
na recept jakiego koloru, byłaby przepisywana dzisiaj?

*

*

*

Drogi powiatowe w cieszy skim regionie maj długo ć
ponad 350 km. Ponad 230 km
stanowi drogi zamiejskie,
a wi cej ni 120 km miejskie. Te
ostatnie przebiegaj przez Cieszyn, Ustro , Wisł , Skoczów
i Strumie .

*

*

*

Le niczówka na Czuplu
w Brennej jest wspaniał pami tk po słynnym cieszy skim

rzy s z nami zwi zani ju od dwóch miesi cy. Nie chc jednak
si zbytnio chwalić, gdy wszystko poznamy po efektach.
Czy nadal liczycie, e w hotelu b d przebywać ekipy sportowe?
Jest nawet du e zainteresowanie takimi pobytami. Gorzej
z kosztami, bo chcemy by był to hotel czterogwiazdkowy i niestety nie mo emy zaoferować cen atrakcyjnych dla wszystkich.
W tej chwili mieli my ju zapytania z kilku klubów piłkarskich
i na pewno b d u nas dru yny sportowe. Jednak na tym etapie,
przed otwarciem, nie chcemy dać przysłowiowej plamy. Najpierw
trzeba hotel uruchomić, przez dwa-trzy miesi ce wszystko dotrzeć i dopiero wyst pić z ofert . Nasz wizytówk ma być to,
e wietnie przyjmujemy sportowców.
A jest jeszcze szansa na nowoczesny stadion tu obok.
Widziałem plan i cała koncepcja bardzo mi si podoba. Teraz
czekamy na konkretne ruchy, a znaj c naszego burmistrza, to co
si na pewno wydarzy, gdy jest dynamicznym człowiekiem.
Nie od niego to zale y.
To prawda, ale motorem nap dowym wi kszo ci inwestycji jest
wła nie burmistrz. Zreszt chyba całe miasto jest zaanga owane
w to, by taki obiekt powstał.
Ile osób mo e hotel przyj ć?
138 i mamy du o miejsca dla jednego klienta. Po otwarciu kompleksu sportowego b dzie to w sumie 10.000 m2 powierzchni
u ytkowej dla 138 osób. To pomo e w indywidualnej obsłudze
go ci, tak by si czuli swobodnie. Przewidujemy te du o atrakcji dla klientów indywidualnych. B d jakie pakiety, wczasy
odchudzaj ce, kondycyjne. Generalnie nasza idea opiera si na
zdrowym trybie ycia i od ywiania.
Ale golonki w karcie nie zabraknie?
Pewnie tak. Jestem te sportowcem, ch tnie jadam golonko i
kilogramów mi nie przybywa. Wa ne jest, by si ruszać pod
okiem fachowców, by nagle nie zaczynać forsować organizmu,
bo mo na sobie zrobić krzywd . Jeste my w kontakcie z naukowcami i b dziemy starali si opracować program treningowy dla
ka dego klienta.
Startował pan ostatnio w Rajdzie Polski, a co najwa niejsze
uko czył go pan.
Tak. Choć powiem szczerze, e to najgorszy rajd w mojej karierze.
Wydawało mi si , e jedziemy szybko, normalnie powinni my
być w pierwszej pi tce. W tej chwili jeszcze nie jeste my w stanie
sprawdzić wydruków z komputera, które powiedz czy co nie tak
było z komputerem w samochodzie, czy z komputerem kierowcy.
To adna satysfakcja uko czyć rajd na niepunktowanym miejscu.
Bardzo si starałem, ale nie wyszło.
Zamierza pan dalej startować?
Oczywi cie. Niestety wszystko jest obecnie bardzo utrudnione
ze wzgl du na t inwestycj . W zasadzie nie mam czasu na testowanie samochodu. Przygotowuj si tylko izycznie. Wstaj c
rano o pi tej mog poćwiczyć, a potem do wieczora to ju tylko
praca. Przed samym rajdem mam odcinek testowy, ale jest to tylko
10-20 km. Ciesz si jednak z tego, e wróciłem do mistrzostw
Polski, e je d . W przyszłym roku zamierzam ostro zaatakować.
Dzi kuj za rozmow .
Rozmawiał: Wojsław Suchta
kolekcjonerze Bruno Konczakowskim. Utrzymywał si on
z kupiectwa, a drewniany dworek wybudował w rodku wierkowego lasu. Go cił tu m. in.
prezydent Ignacy Mo cicki.

*

*

*

*
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*

Ulica Solna w Cieszynie to pami tka przypominaj ca czasy,
kiedy nadolzia ski gród le ał
na szlaku, którym z Wieliczki
wo ono sól w gł b Europy. Przy
Solnej znajdowały si magazyny z tym słonym towarem.

*

Ulica Przykopa, zwana cieszy sk Wenecj , nale y do
najbardziej malowniczych zak tków nadolzia skiego grodu. Kiedy była to dzielnica
tkaczy, sukienników, kowali
i białoskórników. Obecnie wymaga jednak pilnej renowacji.
(nik)

Sporo pomników ma w. Jan
Nepomucen, którego kult był
szczególnie du y w XVIII wieku. W Cieszynie s dwa pomniki, w Skoczowie i Ustroniu po
jednym. Kolejne dwa znajduj si na Zaolziu w ukowie
i Stanisławicach.

*

blioil z Gojów, nie yj cy ju
Józef Pilch.

W regionie cieszy skim popularne jest nazwisko Pilch.
Do najbardziej znanych nale y
pisarz Jerzy Pilch z Wisły i bi-
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NA lUbNym kObIeRCU STAN lI:
karolina Czapka z Ustronia i maciej lampel z Katowic
magdalena Nanowska z Siemianowic i Adam wak z Ustronia
katarzyna Foltyn z Ustronia i marcin Herzyk z Ustronia

*

*

*

TWóRCZA ObeCNO ć POlAkóW NA ZAOlZIU
Klub Propozycji zaprasza 25 czerwca ( roda) o godz. 17.00 na
spotkanie z dr Józefem Szymeczkiem – prezesem Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. W ramach cyklu „Twórcza obecno ć
Polaków na Zaolziu”, odb dzie si promocja najnowszej ksi ki
J.Szymeczka pt. „Augsburski Ko ciół Ewangelicki w czechosłowackiej cz ci l ska Cieszy skiego w latach 1945-1950”.
Warto spotkać si z człowiekiem, którego ju po raz trzeci 26
ró nych organizacji polskich na Zaolziu zrzeszonych w Kongresie Polaków, obdarowało zaufaniem i powołało na zaszczytne
stanowisko prezesa. Józef Szymeczek to doktor nauk humanistycznych, historyk, pedagog, harcerz, działacz społeczny. Jest
kierownikiem Działu Wychowania Chrze cija skiego w Katedrze
Nauk Społecznych Uniwersytetu Ostrawskiego. Specjalizuje si
w badaniach nad histori Ko ciołów w systemach totalitarnych
oraz dziejami luteranizmu na l sku.

*

*

*

DOWNSTAIRS II
W sobot 21 czerwca zapraszamy do Ustronia na drug edycj
imprezy downhillowej Downstairs poprowadzonej w cało ci
miejsk tras , w szczególno ci partiami schodów, od któych
impreza zapo yczyła nazw . Schodami w dół na czas, pokonuj c
jeszcze po drodze przeszkody w postaci ró nych skoczni, band,
ostrych zakr tów i to wszysto na rowerach!!! Dokładniej mówi c
na specjalnych rowerach zjazdowych, w bardzo widowiskowy
i extremalny sposób. Od godzin porannych kolarze b d je dzić
po specjalnie wytyczonej, odgrodzonej i zabezpieczonej trasie na
Zawodziu, która zaczyna si od Sanatorium Narcyz i biegnie terenami Uzdrowiska, ko cz c si na deptaku spacerowym poni ej
ulicy Sanatoryjnej. Treningi potrwaj od godziny 8, eliminacje
zaczynaj si o godz 11, a inały potrwaj do godziny 16. Zapraszamy serdecznie na Downstairs do gło nego dopingowania
zawodników. Szczegółowe informacje znajduj si na oicjalnej
stronie zawodów – www.downstairs.pl
Organizatorzy

*

*

*

lADAmI PAPIe A
ladami Jana Pawła II w Ustroniu. 4 Wycieczka na Czantori
Wielk w dniu 20 czerwca 2008 (czwartek) godz.16 Rynek
w Ustroniu. W 36 rocznic wycieczki kardynała Karola Wojtyły
z grup „ rodowiska” na Czantori .
Trasa: Ustro - szlakiem ółtym na Mał Czantori , szlakiem
czarnym na Wielk Czantori , powrót szlakiem niebieskim przez
Poniwiec do Ustronia.
Uczestnicy wycieczki winni posiadać odzie przeciwdeszczow , obuwie turystyczne, dowód to samo ci i latark . Wycieczka
odb dzie si bez wzgl du na pogod . Bli sze informacje i zgłoszenia: Andrzej Georg, tel. 0 -33 854 35 07, 0 - 664 029 851.

*

*

*

CI, kTóRZy OD NAS ODeSZlI:
jerzy Ciba
lat 77 os. Manhatan 1/48

Serdeczne wyrazy współczucia
dla Zbigniewa kisiały

0.06.008 r.
Na ul Akacjowej zatrzymano
osob kieruj c po pijanemu vw
golfem. Wynik badania alkometrem 2,42 i 2,47 promila.
.06.008 r.
Na ul. Szpitalnej kieruj cy toyot
coroll mieszkaniec Wisły najechał na tył poprzedzaj cego go
fiata pandy kierowanego przez
mieszkank Kobiernic.
.06.008 r.
Na ul. Szpitalnej kieruj cy toyot
coroll mieszkaniec Ustronia zjechał

9.06.008 r.
Kontrola osób handluj cych na
targowisku miejskim. Sprawdzano przestrzeganie regulaminu targowiska i przepisów sanitarnych. Kontrola nie wykazała
nieprawidłowo ci.
0.06.008 r.
Kontrola stanu technicznego
znaków drogowych na terenie
miasta. Sprawdzano równie ,
czy reklamy i plakaty wisz w
miejscach dozwolonych. Nie
wykazały nieprawidłowo ci.
0.06.008 r.
Kontrole porz dkowe na prywatnych posesjach w dzielnicy
Jaszowiec. Nie wykazały nieprawidłowo ci.
.06.008 r.
Szczegółowe kontrole umów na
wywóz mieci u osób, które rozwi zały umow z irmami prowadz cymi tak działalno ć.
.06.008 r.
Pomoc policji w zabezpieczeniu
miejsca wypadku drogowego
przy ul. Katowickiej.
.06.008 r.
Zabezpieczenie porz dku na

na przeciwległy pas ruchu i zderzył
si czołowo z fordem focusem kierowanym przez mieszkank Cieszyna.
Jak ustalono trakcie wykonywanych
czynno ci kierowca toyoty był
pijany. Wyniki bada alkometrem
wykazały 0,96 i 0,97 promila.
4.06.008 r.
Na skrzy owaniu ul. Katowickiej
i Wczasowej kieruj cy vw golfem
mieszkaniec Wisły wymuszał
pierwsze stwo wje d aj c na
skrzy owanie na czerwonym
wietle i doprowadził do kolizji
z audi A6 kierowanym przez
mieszka ca Ustronia.
(ar)

rynku podczas transmisji meczu
Polska – Austria.
4.06.008 r.
Zabezpieczenie wy cigu kolarskiego pod wzgl dem bezpiecze stwa oraz zabezpieczenie
imprez na rynku.
(ar)

20.30

co piątek muzyka na ywo
20.06 - Jazz według
Pawła Pieca

wietni muzycy jazzowi w ANGEL’S !

27.06 - Koncert piosenek
Agnieszki Osieckiej!

w wykonaniu Marty Gzowskiej- Sawickiej,
„ubrane” w jazzujące aran acje są „szkicem do portretu” legendarnej poetki. Na
scenie Marta Sawicka, a towarzyszyć jej
będą Zbyszek Bałdys - gitara jazzowa,
Eugeniusz „Gieno” Kubat - kontrabas
i Krzysztof Maciejowski – skrzypce.

WIeRSZe GWAR ZDObIóNe
Muzeum Ustro skie zaprasza na promocj tomiku wierszy
Jana Chmiela, pt. „Wiersze gwar zdobióne”, poł czon z koncertem zespołu „TRY-TON” ze Skoczowa. Promocja odb dzie si
w pi tek 27 czerwca o godz.
* 17.* *
CZANTORIA DlA TWOjeGO ZDROWIA
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Cieszynie
wraz z Cieszy skim Oddziałem Polskiego Komitetu Zwalczania
Raka w dniu 22 czerwca organizuje coroczn akcj ,,Czantoria
dla Twojego Zdrowia”. W roku 2008 prowadzona b dzie pod
hasłem ,,Młodo ć wolna od papierosa”. Spotykamy si na Czantorii (powy ej wyci gu) o godzinie 10.00. W czasie imprezy
b d prowadzone bezpłatne badania cukru we krwi, ci nienia,
oznaczanie poziomu tłuszczu w organizmie, spirometria, a tak e
gry i zabawy dla dzieci i dorosłych.
Zapraszamy Pa stwa do wzi cia udziału w/w imprezie plenerowej wraz z całymi rodzinami.

z powodu mierci
matki

składaj koledzy z pracy
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ekipa Mokate z godłem.

TERAZ POLSKA DLA MOKATE

Po raz czwarty Kapituła Polskiego Godła
Promocyjnego ,,TERAZ POLSKA’’ wyró niła Mokate. Tym razem presti owe

Godło przypadło w udziale herbatkom
,,Grza com’’; zbójnickiemu, liwkowemu i kozackiemu. Na uroczystej gali

DziaŁaJ lOkalNie

Ju od 1 czerwca Klub Propozycji przy Muzeum Marii Skalickiej (O/Muzeum Ustro skiego) realizuje kolejny projekt pn.
„Klub Propozycji w Ustroniu – klubem tysi ca inicjatyw”, a w nim
spotkania, wystawy, warsztaty artystyczne i gin cych zawodów.

9 czerwca, Godło odbierała pani prezes
Teresa Mokrysz. Odnosz c si do decyzji
Kapituły, powiedziała:
,,Od czterech pokole jeste my polsk
firm . Pozostali my ni , mimo i pi ć
z o miu irm Mokate ma dzi swe siedziby
poza granicami kraju. To wszystko sprawia, e idea Godła doskonale komponuje
si z tym, co Mokate realizuje na co dzie
- w praktyce. Jeste my w irmie dumni, e
kolejna seria produktów Mokate doczekała
si tak zaszczytnego dowodu uznania dla
wysokiej jako ci.” Gratulacje i yczenia
dalszych sukcesów skierował z okazji Godła równie prezydent RP Lech Kaczy ski –
w osobistym li cie adresowanym do prezesa zarz du Mokate S.A., Marka Tarnowskiego. Pisze tam m.in.: ,,Jestem przekonany, e biało-czerwone Godło umocni
renom Pa stwa irmy, której rozwój ju
dzisiaj jest potwierdzeniem sukcesu, jaki
odnosi nasz kraj.” Dodajmy, e gala,
transmitowana przez media, miała bardzo uroczysty charakter; podsumowaniu
wyników 18 ju edycji Konkursu TERAZ
POLSKA towarzyszył koncert galowy
w Teatrze Wielkim w Warszawie. Poprzednie wyró nienia Godłem dla Mokate obj ły: seri Cappuccino Mokate, czekolad
z witaminami oraz seri herbat ,,Babcia
Jagoda Poleca’’.

Jest to ju drugi projekt realizowany przy inansowym udziale
Polsko-Ameryka skiej Fundacji Wolno ci i Akademii Rozwoju
Filantropii w Polsce. Realizowany b dzie przez 6 miesi cy do
30 listopada 2008. W czerwcu na warsztatach artystycznych
powstało 80 prac uczniów ustro skich szkół, które poka emy
na letniej wystawie muzealnej pn. „Ustro na szkle malowany”
(wernisa 24.06.). W ramach cyklu „St d s moje korzenie”
(11 czerwca), historyk sztuki Dominik Konarzewski barwnie
zilustrował i opowiedział sag rodzinn artystycznego rodu
Konarzewskich. Rodu zwi zanego zarówno z „Bucznikiem” w
Istebnej, jak i z Ustroniem i Górnym l skiem. Z cyklu „Twórcza
obecno ć Polaków na Zaolziu” 25 czerwca go cić b dziemy dr
Józefa Szymeczka – prezesa Kongresu Polaków w Republice
Czeskiej. Równie w czerwcu prezentujemy dwie nowe wystawy r kodzieła artystycznego miejscowych twórców. S to „haft
Richelieu” Ewy B k z ustro skiego Manhatanu oraz „Ro liny
z naszych ł k i drewniane ptaki” autorstwa Krzysztofa Czadera
z Jaworza.
Warto przyj ć do nas, przyjrzeć si i wł czyć do naszej pracy. U nas ka dy znajdzie co ciekawego dla siebie. je li chcesz
podzielić si wra eniami z wakacji lub dalekiej podró y, pokazać swoj twórczo ć lub interesuj c kolekcj - przyjd ,
my ci w tym pomo emy. klub działa przez cały rok. U nas nie
b dziesz sam, spotkasz ciekawych ludzi, mo esz wzi ć udział
w warsztatach artystycznych i gin cych zawodów. Ch tnie
posłuchamy twojej rodzinnej sagi, starych opowie ci, legend
i historii, których jeszcze nie znamy.

„Drewniane ptaki” krzysztofa Czadera.
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Zdaniem
Burmistrza
O tegorocznym sezonie letnim mówi
burmistrz ireneusz Szarzec.

*

Nagrody wr czali i. Szarzec i D. kapołka.

Fot. w. Suchta

USTRO Ska wiOSNa
l ski Szpital Reumatologiczno – Rehabilitacyjny im. gen. J. Zi tka w Ustroniu
kolejny raz ogłosił konkurs plastyczny dla
dzieci szkół podstawowych Ustronia. Do
konkursu, pt. „Ustro ska Wiosna” zgłosiło
si 5 szkół. Pi kno miasta i jego okolic
zostało utrwalone w 437 pracach, które
zostały wyeksponowane w holu Szpitala.
Prace „małych” artystów cieszyły si
ogromnym zainteresowaniem pacjentów,
ch tnie oddaj cych na nie swoje głosy. 11
czerwca na terenie szpitala w sali im. prof.
Zbigniewa Gburka nast piło uroczyste
ogłoszenie wyników i wr czenie nagród.
Wydarzenie to u wietnił wyst p zespołu
„Gama 2”działaj cego pod kierownictwem Janusza liwki. Szpital go cił w

tym dniu równie burmistrza Ireneusza
Szarca. Pierwsze miejsce w konkursie
zaj ła: Eunika Bednarczyk (Szkoła Podstawowa Nr 6). Drugie miejsce przypadło
Klaudii Noco (Szkoła Podstawowa Nr 2).
Trzy trzecie miejsca przyznano: Justynie
Tomicy (Szkoła Podstawowa Nr 1), Klaudii Moje cik (Szkoła Podstawowa Nr 2)
i Karolinie Niedobie (Szkoła Podstawowa
Nr 2). W konkursie przewidziano równie
nagrod dla szkoły za najwi ksz ilo ć
zgłoszonych prac w stosunku do ogólnej
ilo ci uczniów. Nagrod t przyznano
Szkole Podstawowej Nr 3 w Ustroniu Polanie, która zgłosiła 79 prac stanowi cych
100 procent uczniów ucz szczaj cych do
tej szkoły.

Tulipanowiec ameryka ski. kwiatami ółtawo-zielonymi jest obsypane drzewo tulipanowca
ameryka skiego. w Ustroniu rosn trzy takie egzemplarze. Drzewa osi gaj wysoko ć ok.
20-30 m , a w okres kwitnienia wchodz dopiero po 20 latach. Nale do rodziny magnoliowatych. S tak e efektowne jesieni , gdy li cie ich przebarwiaj si na kolor pomara czowy.
To zdj cie wykonano w jednym z ogrodów przy ul. pi knej.
Fot. w. Suchta
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W miniony weekend dokonano uroczystego otwarcia sezonu uzdrowiskowego,
co było poł czone z otwarciem rynku.
Rozpocz ł si dla miasta czas intensywnych działa realizowanych zarówno
przez miasto i jego instytucje, jak te przez
inne podmioty. Na poprzedniej sesji Rady
Miasta przedstawiono stan przygotowa
miasta do sezonu. Kluczowym elementem
jest oddanie rynku do u ytku, a tym samym
co niedziel b d si tam mogły odbywać
ró ne koncerty, przy czym te wi ksze b d
miały miejsce w amiteatrze.
Z wi kszych imprez planujemy drug
edycj festiwalu Folk & Country, a na
zako czenie sezonu tradycyjne Ustro skie
Do ynki pod koniec sierpnia. Tak jak w latach ubiegłych do ynki poł czone zostan
z ustro skim torgiem i jarmarkiem. Przez
całe wakacje b d imprezy dla ró nych
odbiorców. Rozpocznie młodzie swoim
koncertem „No Name”, a potem cała gama
ró nych kabaretów, biesiad, wieczorów
muzycznych. B dzie koncert „Gdzie bija
ródła”, Mistrzostwa Polski w Podawaniu
Baraniny, b dzie Festiwal Ekumeniczny.
Sw ofert przygotowuje MDK „Pra akówka, prowadz cy w lecie amiteatr oraz
Muzeum Ustro skie ze swym oddziałem
„Zbiory Marii Skalickiej”. My l , e dla
ka dego znajdzie si w Ustroniu co , co
warto zobaczyć.
Imprezy kulturalne przeplatane b d
zawodami i turniejami sportowymi. Rozpocz li my w ostatni sobot maratonem kolarzy górskich, który na starcie
zgromadził prawie tysi c uczestników
z całej Polski. Chcemy, by Ustro był miejscem kojarz cym si z jazd na rowerze,
z biegami i zdrowym trybem ycia. Ju
w najbli szy weekend rowerowe zawody
downhillowe, marszobieg na Równic ,
a tak e Mi dzynarodowy Piłkarski Festiwal Młodzie y. Zaplanowany jest turniej
koszykówki na asfalcie „Beton” i maj cy
tak e swoj tradycj Romantyczny Bieg
Parami. Zapewne, tak jak w latach ubiegłych, tłumnie oblegana b dzie Beskidzka
Wystawa Psów Rasowych.
W tym roku po raz pierwszy odb d
si imprezy w ramach Beskidzkiej Pi tki,
czyli Istebnej, Wisły, Szczyrku, Brennej
i Ustronia. B d to spotkania, na których
gminy b d prezentować sw kultur ,
swe zespoły, co mo e stać si podwalin
bli szej współpracy w przyszło ci nie
tylko gmin, ale tak e wszystkich gestorów
zajmuj cych si turystyk .
Staramy si , by co roku było wi cej atrakcji, by przyjemnie i ciekawie
sp dzać czas. B d wi c imprezy du e
i kameralne, odbywaj ce si tradycyjnie
i po raz pierwszy, sportowe, kulturalne
i okoliczno ciowe.
Notował: (ws)

Gazeta Ustro ska 

ps. do monograii
Niegdysiejsze przygotowania
do sezonu letniego
Rozpocz ł si sezon letni, który co roku niesie ze sob nowe
wyzwania, aby zapewnić go ciom jak najlepsze warunki wypoczynku. Przypominamy, co 45 lat temu „Głos Ziemi Cieszy skiej” (nr 32 z 1963, s. 3) pisał na temat ówczesnych problemów
zwi zanych z aprowizacj naszego miasta: „Trzeba sobie zdawać
spraw z tego, e ju dzi Ustro liczy ok. 8.000 mieszka ców,
a w okresie sezonu przebywa tu co najmniej 15.000 przyjezdnych,
nie mówi c o uczestnikach licznych indywidualnych i zbiorowych
wycieczek. (...) Trudno wymagać od tej wielotysi cznej rzeszy
ludzkiej, by przywoziła ze sob kiełbas , bułki i herbat w butelce, a tymczasem ... jest to wła ciwie jedna z lepszych rad, jakiej
mo na udzielić przyje d aj cym tu. Przed wojn , kiedy z ró nych
wzgl dów, przede wszystkim jednak dlatego, e na racjonalny
wypoczynek pozwolić mogli sobie nieliczni, Ustro ani umywał
si do obecnej popularno ci, znajdowały si tu jednak 23 lokale
gastronomiczne. Dzi jest ich raptem 6. Czy mo na si wobec tego
dziwić, e w „Beskidzie”, czy „Parkowej” – e wymienimy tylko
przykładowo – trzeba czekać na obiad dosłownie godzinami. (...)
Całym problemem jest w Ustroniu pieczywo. Po pierwsze dlatego,
e cz sto s w ogóle braki, po drugie dlatego, e asortyment jest
w ski i po trzecie dlatego, gdy jego jako ć jest zła”. Te krytyczne
uwagi wyraził długoletni redaktor „Głosu” Robert Danel.
Tymczasem w latach 60. i 70. w sezonie letnim szacunkowo okrelano napływ weekendowiczów na około 15. 000 osób jednorazowo.
Bardzo popularne były wycieczki zakładowe z Górnego l ska. Jak
odnotował „Głos Ziemi Cieszy skiej” (nr 31 z 1965, s. 2) w pierwsz niedziel sierpnia 1965 r. z samej kopalni „Wesoła” przyjechało
autobusami na weekend do Ustronia ponad 1.000 osób.
O masowej popularno ci Ustronia, Wisły Brennej pisano nast puj co (GZC nr 28 z 1967, s. 2: „Ju w sobot po południu i w
niedziel kilometrowy sznur samochodów, autobusów i motocykli
ci gn ł z zadymionego l ska na Podbeskidzie. Uruchomiono
w tych dniach dodatkowe kursy autobusów i poci gów. (...) Wieczorem, kiedy amatorzy niedzielnego relaksu wracali do domów,
stoj c przy drodze Katowice – Wisła w Skoczowie nie chcieli my
wierzyć, e tyle osób zjechało na odpoczynek w pi kne Beskidy.
piew rozbawionych turystów zlewał si z rykiem samochodów
i warkotem motorów. Od godz. 17 do 20 w niedziel sun ła
bez przerwy kawalkada samochodów i autobusów. Niektórzy
mimo pó nej pory zatrzymywali si w pobliskich wioskach, aby
choć tylko na chwil zabawić si na stra ackich, czy ludowych
festynach. Potem zm czeni, ale u miechni ci wracali do swoich
domów, aby za tydzie przybyć tu ponownie”.
W rok pó niej pisano (GZC nr 21 z 1968, s. 1-2): „Zdaj c sobie
spraw z istniej cych braków postanowiono uruchomić mo li-
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wie jak najwi cej ruchomych punktów sprzeda y, które czynne
b d przede wszystkim w niedziele i wi ta. Istniej ce zakłady
gastronomiczne zostan równie cz ciowo odci one przez
jadłodajnie prywatne, które znakomicie zdaj egzamin. Niestety
ch tnych do wydawania jest ci gle jeszcze zbyt mało, mimo e
przypomnijmy – przygotowuj cy do 20 posiłków s zwolnieni
od jakiegokolwiek podatku, a Wydział Handlu Prezydium PRN
zabezpiecza przydziały mi sa i artykułów pochodzenia mi snego. (...) I wreszcie sprawa ostatnia: bezpiecze stwo turystów,
wczasowiczów i wycieczkowiczów. B dzie o nie dbać ratownik
GOPR przy wyci gu krzesełkowym, ratownik na basenie oraz
– miejmy nadziej – dostatecznie liczne ekipy ruchu drogowego
MO. Pomy lano te o oznakowaniu tablicami ostrzegawczymi
wszystkich miejsc, które mog być gro ne dla k pi cych si ”.
Zainteresowanych przygotowaniami do sezonu letniego i sprawami uzdrowiskowo-turystycznymi odsyłamy do drugiego tomu
monograii Ustronia, który jest jeszcze do nabycia w Muzeum
Ustro skim w cenie 50 zł.

19 czerwca 2008 r.

Kl. VII b. Rok Szk. 1962/63. Od lewej I rz d: Romek Gawlas,
Władek Siedloczek, Heniek Bujok, wychowawczyni klasy pani
Anna Błaszczyk – Gromnica, Bogusław Kowacz, Bolek Kubie ,
Bogdan Małysz. II rz d: Hanka Błaszczyk (Smerczak), Ola

Marglewska, Halina Cie lar (Chełchowska), Janka Siedloczek
(Kaspura), Danka Madzia, Basia Pod orny (Ditrich), Basia Staszek (Pawłowska), Jadzia Piko (Adamiec), Michasia Juraszek
(Urba ). III rz d: Irka Kierzek (Wójcik), Wanda Potoczek (Chowaniok), Ewa Lipowczan (Kr ołek), Ziuta Basałyka (Czaja),
Krysia Kozieł (Potocki), Janka Grudzie (Szkudlarek), Hela
Macura, Urszula Król (Kojma), Jola Lupinek, Lesia Słowi ska
(Pioskowik). IV rz d: Tadek Zawada, Heniek Gluza, Krysia
Stec ( muda), Ewa Hudzieczek (Gora), Andrzej lebioda, Jurek Bukowczan. Na fotograii brakuje Ryszarda Bulcewicza.
Zdj cie dostarczyli i opisali Jadwiga Korcz, Anna Smerczak
i Henryk Bujok.

Spotkanie klasowe po 45 latach.

19 czerwca 2008 r.
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Radni w paradzie.

Fot. w. Suchta

Dwa OTwaRCia

(dok. ze str. 1)
Na rynku Danuta Koenig witała go ci: Mamy w pami ci tocz ce si polemiki
starost powiatu cieszy skiego Czesła- i dyskusje o tym, jak rynek ma wygl dać.
wa Gluz , burmistrza Neukirchen-Vluyn Przyszedł jednak czas na podj cie konBernarda Boinga, burmistrza Hajdunanas kretnych decyzji. Dzi kuj równie tym,
Elesa Andrasa, przedstawicieli XI Dziel- którzy poprzez konstruktywn krytyk
nicy Budapesztu Gyul Bolazsa i Halin
spowodowali, e to miejsce wygl da w ten
Wesołek, przedstawicielk Pieszczan De- sposób. Mam gł bok nadziej , e b dzie
nis Bartosov , wicestarost Luhaczowic to miejsce spotka ustroniaków, go ci
Romana Lebloha, wójta Ustronia Morskie- naszego miasta i miejscem, do którego
go Stanisława Zieli skiego, starost Fren- ch tnie si wraca.
sztatu Stanisłava Hrabowsyego, dyrekcje
Głos zabrał równie burmistrz Ireneusz
i prezesów sanatoriów Malwa, Ró a, Szarzec, który powiedział:
Złocie , Elektron oraz Przedsi biorstwa - Realizuj c t inwestycj marzyli my
Uzdrowiskowego „Ustro ”, kuracjuszy, o tym, by takie chwile tu prze ywać, aby
go ci i mieszka ców. A witać było kogo, na rynku mogli spotykać si ludzie, bawić
bo rynek wypełnił si szczelnie przybyły- si i cieszyć z tego, e mog być razem.
mi na otwarcie sezonu i rynku.
My l , e ta dzisiejsza uroczysto ć i obecNast pnie wysłuchano hejnału miej- no ć pa stwa wiadczy o tym, e pomysł
skiego, a pie ni „Moje miasteczko” witała wszystkich DER „Równica”. Jak ju
wspomniałem otwarcie sezonu poł czono
z otwarciem rynku.
- Przypadł mi w udziale dzisiaj wyj tkowy
zaszczyt – mówił z tej okazji przewodnicz cy Rady Miasta Stanisław Malina.
– Przyszedł dzie , w którym otwieramy
rynek jako salon miasta Ustronia. Jest
to wydarzenie rzutuj ce na to, co w tym
miejscu b dzie si działo przez nast pne
lata. Jednak, by to co dzisiaj podziwiamy
mogło zaistnieć, potrzebny był kolejny
bieg zdarze przez ostatnich par lat.
Wszyscy jeszcze mamy w pami ci w tym
miejscu przystanek autobusowy. Ratusz
zupełnie inaczej wygl dał, wi c eby móc
dzisiejszy dzie po wi cić na otwarcie
tego miejsca, musiały nast pić kolejne prace inwestycyjne, które były realizowane w
przeci gu ostatnich prawie dziesi ciu lat.
Chc w tym miejscu podzi kować tym,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
si do realizacji tych wszystkich zada . przeci cie wst gi.
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ten udało si zrealizować. Rynek, który
ma słu yć dziesi tki, a mo e i setki lat,
b dzie na pewno wizytówk miasta oraz
miejscem integruj cym mieszka ców,
kuracjuszy, wczasowiczów. Dzi otwieraj c rynek inaugurujemy równie po raz
pierwszy w Ustroniu sezon uzdrowiskowy.
Cieszymy si z pa stwa obecno ci i zapraszamy na ten rynek nie tylko z okazji tak
wielkich i hucznych jak dzisiaj, ale i w dni
powszednie. My l , e ka dy znajdzie tu
co dla siebie – ukojenie, spokój, chwile
releksji, ale tak e zabawy i rado ci.
S. Malina i I. Szarzec oicjalnie przeci li
wst g i tym samym rynek, czyli salon
miasta, został otwarty.
Na płycie rynku, co zapewne wszyscy
mieszka cy ju zauwa yli, znajduj si
herby. Obok herbu Ustronia s to herby
naszych miast partnerskich. Odsłoni cia
tych tablic dokonali przedstawiciele poszczególnych miast.
Po wi cenia rynku dokonali duchowni:
proboszcz paraii katolickiej w. Klemensa
ks. Antoni Sapota i proboszcz paraii ewangelicko-augsburskiej ks. Piotr Wowry.
- Pragniemy przez Słowo Bo e i modlitw dokonać po wi cenia płyty rynku
w Ustroniu – mówił ks. P. Wowry, który
przytoczył słowa Psalmu 133, a nast pnie
powiedział:
- W j zyku greckim agora znaczy zgromadzenie, potem miejsce, na którym si
gromadzono, plac publiczny. Jak wiadomo Ate czycy uwielbiali si spotykać,
rozmawiać, a tak e słuchać innych. Tu na
płycie tego rynku, te spotykaj si ludzie.
Kiedy ten rynek został uko czony, stał si
miejscem spotka mieszka ców i turystów.
Oby na ka dym spocz ło Bo e błogosławie stwo. Niech b dzie to miejsce, gdzie
rodz si przyja nie i go ci Bo y pokój.
Modl c si ks. A. Sapota mówił:
- Spojrzyj Panie z miło ci na ten rynek
i obdarz go błogosławie stwem. Wysłuchaj
modlitw, które zanosimy do Ciebie wraz
z wszystkimi mieszka cami i naszymi go ćmi. Udziel im pokoju i rado ci w Duchu
wi tym. Wspomagaj ich we wszystkich
przedsi wzi ciach, bro ich przed wszelkim niebezpiecze stwem, zachowaj ich

Fot. w. Suchta
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po wi cenie.

od pokładania złudnej nadziei w dobrach
przemijaj cych i naucz ich zrozumienia,
e tylko Ty jeden jeste naszym celem
i dajesz ycie wieczne przez Chrystusa,
Pana naszego.
Wspólnie z duchownymi zmówiono
„Ojcze nasz”.
Gdy ju rynek otwarto i po wi cono,
przyst piono do otwarcia sezonu uzdrowiskowego, a dokonał tego były dyrektor
i współtwórca Przedsi biorstwa Uzdrowiskowego „Ustro ” Karol Grzybowski, który przypomniał w kilku słowach histori
uzdrowiska i lecznictwa uzdrowiskowego
w naszym mie cie mówi c m.in.:
- Lecznictwo uzdrowiskowe w Ustroniu
legitymuje si wielowiekow tradycj .
Mamy zapiski kronikarskie z pierwszej
połowy XVIII w. wzmiankuj ce obecno ć
kuracjuszy i obecno ć ludzi pragn cych
wypoczynku, którzy z powodu słabego zdrowia i słabo ci układu oddechowego szukali zdrowia w tutejszych górach. Jedynym rodkiem wzmacniaj cym
i leczniczym, tym który rozpocz ł histori
lecznictwa uzdrowiskowego była tzw.
entyca – serwatka z mleka owczego. Ten
okres trwał kilkadziesi t lat i nast pnie
po powstaniu wielkiego pieca hutniczego w 1757 r. został uzupełniony. u el
wielkopiecowy zacz to gasić w wodzie
i tak powstały wyci g stanowił ródło
wody mineralnej i był u ywany do k pieli. W 1802 r. otwarto pierwszy zakład
k pielowy, który istniał praktycznie do
roku 1897, kiedy to zlikwidowany został
wielki piec, a produkcja elaza przeniesiona została do Trzy ca. (...) Powstanie
budynku, istniej cego do dzi , datuje si
na rok 1901. Nast puje powolny rozwój
tej formy działalno ci leczniczej. Rocznie korzysta z leczenia 400-600 kuracjuszy oraz nawet do 1300 wczasowiczów
w roku 1928. Du e przyspieszenie i rozwój
bazy w Ustroniu datuje si na lata 60. a
do lat 90. Odkrycie i pozyskanie solanek
jodobromowych przyczyniło si do rozpowszechnienia leczenia. Id c tropem
19 czerwca 2008 r.
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potrzeb społecznych uruchomiono k piele,
zawijania borowinowe i szereg innych
nowoczesnych metod w leczeniu chorób
reumatycznych, jak równie konieczno ć
rehabilitacji stanów powypadkowych
w przemy le ci kim. Zostały zbudowane obiekty sanatoryjne, szpitalne, wypoczynkowe o ł cznej kubaturze 1.500.000
m 3 zlokalizowanych w 24 budynkach
sanatoryjnych, kilkudziesi ciu domach
wczasowych i hotelach. Ilo ć kuracjuszy
i pacjentów przyrasta z roku na rok i obecnie jeste my w stanie przyj ć co najmniej
30.000 kuracjuszy rocznie. Niezale nie
od tego z wypoczynku długoterminowego
korzysta drugie tyle wczasowiczów. (...)
Charakterystyczne tworzywa dla Ustronia
to przede wszystkim solanka jodobromowa o uznanym działaniu leczniczym,
nast pnie borowiny stosowane w pełnym
zakresie. Tajemnica wzrostu Ustronia to
nad anie za potrzebami zdrowotnymi
społecze stwa. Ustro w ostatnich latach
stał si zapleczem aglomeracji górno-

Turniej Miast partnerskich.

l skiej, tzn. górników, hutników i tych
wszystkich, których trudna praca działa
na zdrowie. Chciałbym od siebie zło yć
yczenia dobrego zdrowia, dobrego wypoczynku i wszelkiego powodzenia obecnym
tu kuracjuszom.
Punktualnie o godz. 16 K. Grzybowski
uroczy cie otworzył sezon uzdrowiskowy.
W imieniu miast partnerskich yczenia
z okazji otwarcia rynku i sezonu składał
wójt S. Zieli ski z Ustronia Morskiego, po
czym scen na rynku ponownie opanowała
dzieci ca Równica. Po niej wyst piła grupa disco i zespół hiphopowy z Pieszczan
oraz Sedmikvitek z Frensztatu. Rozegrano
te Turniej Miast Partnerskich. Na scenie
pojawiły si dru yny poszczegolnych
miast ze swymi najwa niejszymi przedstawicielami.
Pierwsz konkurencj Turnieju Miast
Partnerskich była szustaczka, czyli przesuwanie kula na pi ciometrowym stole.
Burmistrzowie musieli tak pu cić kufel
z jednego ko ca stołu, by si zatrzymał
w okre lonym polu na drugim ko cu. Po
szustaczce rywalizowano we wbijaniu
dwudziestocentymetrowych gwo dzi. Tu
sztafetowo po cztery osoby w dru ynie
wbijały gwo dzie w pie wierkowy.
Po dwóch konkurencjach zr czno ciowych wyst pił kwartet Szkoły Muzycznej
Weiner Leo z Budapesztu, po czym ponownie rywalizowały reprezentacje miast.
Trzeci konkurencj było zbiorowe chodzenie na nartach skokowych, za czwart
rozbijanie orzechów cepem. Tu nast piły
pewne trudno ci, bo cep nie zawsze wytrzymywał uderzenia w przeciwie stwie
do orzechów. W sumie zwyci ył Frensztat, który w Turnieju Miast Partnerskich
zast pił Luhaczowice.
Wystapił jeszcze zespół Rira Goes Shopping z Neukirchen-Vluyn, a na zako czenie kabaret Rafała Kmity. Wieczór na
rynku zako czył Teatr Ognia.
Uroczysto ci na rynku sponsorowali:
ywiec SA oraz Przedsi biorstwo Uzdrowiskowe „Ustro ”, sanatoria Malwa, Ró a,
Złocie , Elektron, irmy Ustronianka, Mokate, hotele Orlik, Wilga i Le nik.
Wojsław Suchta

Fot. w. Suchta
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abSOlweNCi giMNazJUM NR 1
klasa a
Wychowawca monika Gawlas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Jolanta
Dawid
Michał
Kinga
Iwona
Anna
Klaudia
D esika
Katarzyna
Magdalena
Agata
Natalia
Edyta
Sebastian
Jakub
Ariel
Łukasz
Leszek
Kamil
Natalia
Mateusz
Magdalena
Łukasz
Alicja
Grzegorz

Baca
Baranyai
Braszak
Chmiel
Chra cina
Czarny
Dytko
Górniok
Har a
Holeczek
Kawulok
Kolarczyk
Kostka
Madzia
Malec
Moskała
Nogowczyk
Pasterny
Pezda
Pilch
Pilch
Skurzy ska
Suchodolski
Szamsza
Wójcik

1
2
3
4
5
6
7
8

Mariusz
Jakub
Radosław
Aleksandra
Aneta
Julia
Katarzyna
Jakub

Bielesz
Cie lar
Cie lar
Cie lar
Czy
Dittrich
Groborz
Jakubek

klasa b
Wychowawca marek Walica

Dzieci dzieciom w amiteatrze.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Kamil
Łukasz
Agnieszka
Joanna
Karolina
Amanda
Alicja
Daria
Jerzy
Daria
Adam
Rafał
Marek
Jadwiga
Daria
Piotr
Sylwia
Dawid

Kaczmarzyk
Kobiela
Kozik
Kukuczka
Makarewicz
Mrzygłód
Niemczyk
Pod orska
Pod orski
Poloczek
Pruszkowski
Si kała
Sztwiertnia
Sztwiorok
Wardas
Zorychta
Zwierniak
Zwierniak

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

Kinga
B czek
Dominika
Bernacka
Ireneusz
Brodacz
Tomasz
Bukowczan
Piotr
Chra cina
Katarzyna
Cie lar
Karolina Anna Cie lar
Kacper
Gazurek
Szymon
Górniok
Agnieszka
Gre
Honorata
Hazuka
Jacek
Herczyk
Daniel
Hubczyk
Jan
Kaczmarek
Wacław
Kamycki
Alicja
Klus
Natalia
Leszczyna

klasa c
Wychowawca jolanta kami ska

Fot. a. Rokosz

Na MODeRNizaCJ
Rozmowa z emili Czembor
prezesem Towarzystwa Opieki Nad Niepełnosprawnymi

jak ocenia pani tegoroczn imprez ?
Tegoroczna impreza była w zasadzie
podobna do poprzedniej, ale tym razem
du ym powodzeniem cieszyła si loteria,
poniewa wszystkie losy były wygrane.
Było ich około 500, po za tym ciasta, które
pieczone s przez rodziców cieszyły si
ogromnym powodzeniem. Liczba tych
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ciast ro nie i st d dochód równie nam
si zwi ksza. Impreza nosi nazw „Dzieci
– Dzieciom, Dzieci – Rodzicom”, wi c
ju przy tym układzie chyba zostaniemy.
Du ym prze yciem jest wyst p naszych
dzieci z O rodka. W tym roku wyst powały dwie grupy, najmłodsi i najstarsi. Dla
nich jest to ogromne prze ycie. Wspomi-

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Daniel
Madzia
Radosław
Ogrocki
Szymon
Osiecki
Magda
Pinkas
Ilona
Pod orska
Michał
Poloczek
Agnieszka
Suchy
Martin Daniel liwka
Mateusz
liwka
Mateusz
Tomiczek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Zuzanna
Dominika
Karolina
Izabela
Kamil
Marek
Katarzyna
Agnieszka
Beata
Magdalena
Michał
Damian
Brygida
Tomasz
Wojciech
Jan
Gracjana
Michał
Klaudia
Dawid
Szymon
Klaudyna
Paulina
Łukasz

klasa d
Wychowawca Agnieszka kozik
Bojda
Brodacz
Brzuskiewicz
Demel
Dziadek
Figiel
Filipczak
Gajdzica
Gruszczyk
Hernik
Jaworski
Kohut
Konieczny
Kowala
Królikowski
Kulis
Kuziel
Linert
Macura
Miech
Muszer
Piechocka
Pliszczy ska
Schirmeisen

naj to potem bardzo długo. Przygotowali
układy taneczne, co wymagało od nich
du ego wysiłku.
Ile pieni ków udało si zebrać z poszczególnych atrakcji?
Z biletów zebrali my 3145,70 zł.,
z kawiarni 1111,80 zł., z loterii 2473 zł.
T kwot przeznaczymy na pewno na
modernizacj O rodka. Przez lata całe
starali my si tak poprowadzić t prac ,
eby zagwarantować stałe inansowanie.
W tym celu przeprowadzili my reorganizacj i wszyscy nasi nauczyciele s zatrudnieni
z kodeksu pracy, a nie z karty nauczyciela.
W tej chwili jeste my utrzymywani głównie
przez powiat. Finansowani jeste my przez
ró nego rodzaju programy, s to programy
celowe. Wszystkie sprawy dotycz ce modernizacji o rodka, zakupu sprz tu rehabilitacyjnego inansowane s ze rodków, które
zbierzemy w ci gu roku. Z tych rodków
doinansowali my samochód, wind , remont łazienek. Od kilku lat zbierali my
srodki na kolejn modernizacj i udało si
nam zadaszyć taras, gdzie urz dzili my sal
rehabilitacyjn . Jednak o rodek nasz si
rozwija, mamy coraz wi cej dzieci, robi si
ciasno, wi c musieli my przyspieszyć termin modernizacji i ju nie długo zadaszony
zostanie kolejny taras. Prace ju trwaj .
W du ym stopniu pomógł nam Urz d Miejski. B dziemy mieli dodatkowe dwie sale
i wymienionych kilka okien.
Rozmawiała: Anna Rokosz
19 czerwca 2008 r.

abSOlweNCi giMNazJUM NR 2
klasa  A
Wychowawca – katarzyna
Wojtyła

1.
Robert
2.
Dominika
3.
Michał
4.
Dawid
5.
Agnieszka
6.
Beata
7.
Radosław
8.
Anna
9.
Maria
10. Izabela
11. Karolina
12. Dariusz
13. Dorota
14. Grzegorz
15. Wojciech
16. Joanna
17. Paulina
18. Maksym
19. Kazimierz
20. Piotr
21. Witold
22. Dorota

Drobisz
Duraj
Gomola
Jaworski
Jo czyk
Kaczmarczyk
Kazimierowicz
Kozub
Kubok
Ku
Maciejczek
Małysz
Matejko
Matuszny
Misiuga
Nowak
Prottung
Rudnik
Sikora
Szostok
Szymanek
Twardzik

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Balcar
Bojarowska
Bujok
Cie ciała
Cie lar
Cie lar
Dudar

klasa  b
Wychowawca – Iwona brudna
Kinga
Katarzyna
Damian
Sylwia
Artur
Natalia
Monika

z. Ogórek

8.
Dominik
9.
Estera
10. Karolina
11. Piotr
12. Marcin
13. Dawid
14. Marta
15. Radosław
16. El bieta
17. Anna
18. Karol
19. Philipp
20. Piotr
21. Jakub
22. Joanna
23. Wojsław
24. Rafał

Goryczka
Holeksa
Janik
Juroszek
Kozioł
Molek
Niemiec
Niwi ski
Procner
Recman
Siero
Stalmach
Stanek
Stopyra
Tesarczyk
Wojtacha
Wo niak

1.
Emilia
2.
Damian
3.
Krzysztof
4.
Marcin
5.
Klaudia
6.
Jakub
7.
Małgorzata
8.
Ewelina
9.
Sylwester
10. Olgierd
11. Sławomir
12. Angelika
13. Agnieszka
14. Michał
15. Marcin
16. Sylwia

Brózda
Brzozowski
Ciemała
Drózd
Dutkowska
Gazda
Gre
Kawulok
Kluz
Kotowicz
Krzok
Maciejczek
Madzia
Madzia
Mendryla
Nowak

klasa  C
Wychowawca – edyta knopek

hUMOR w S

Grono przyjaciół naszego go cia i oczywi cie przyjaciół muzeum spotkało si
w maju w Muzeum Ustro skim, by posłuchać anegdot Zygmunta Ogórka pochodz cych z jego ksi ki pt. „Waga Anioła”.
- Z. Ogórek to prokurator Prokuratury
Apelacyjnej w Katowicach w stanie spoczynku. Zwi zany jest z s downictwem od
ponad 40 lat, ale jest te znanym literatem
– przedstawiła go cia dyrektor Muzeum
Lidia Szkaradnik.
Tu gło no i zdecydowanie Z. Ogórek
zaprotestował przeciwko nazywaniu go
literatem.
19 czerwca 2008 r.

Fot. a. Rokosz

Dzie

- Ksi ka jego została w szerokich kr gach
przyj ta bardzo pozytywnie i ciepło. Tytuł
„Waga anioła” wi e si z pewn anegdot .
Ksi ka nie jest nowo ci na rynku literackim. Ukazała si w 2003 r. i rozeszła si
bardzo szybko, szczególnie w rodowisku,
ale nie tylko. W 2005 r. uzyskała nagrod
ksi ki miesi ca. Czyta si j bardzo miło
i wła ciwie jednym tchem. Jest tak odskoczni od codzienno ci – tak opowiadała
o ksi ce Z. Ogórka L. Szkaradnik.
- Od czasu jak ksi ka moja została nagrodzona, ja przez trzy dni chodziłem dumny
jak paw. Uhonorowano mnie w Bibliotece

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Jacek
Bartosz
Magdalena
Marzena
Aleksandra
Barbara
Krzysztof

Pieknik
Pietruszka
Pilch
Roman
Stefka
Szlauer
Walu

klasa  D
Wychowawca – marzena malina
1.
Wioletta
2.
Sara
3.
Andrzej
4.
Wiktoria
5.
Katarzyna
6.
Patrycja
7.
Krystian
8.
Paweł
9.
Sebastian
10. Tomasz
11. Artur
12. Grzegorz
13. Adrian
14. Karolina
15. Kamila
16. Marcin
17. Dominik
18. Justyna
19. Patryk
20. Justyna
21. Martyna
22. Justyna
23. Paulina
24. Grzegorz
25. Urszula
26. Krzysztof

Biłko
Borys
Cie lar
Czanerle
Dudka
Gawlas
Goj
Heczko
Herzyk
Kajstura
Kajzar
Kalisz
Kami ski
Kryska
Mor oł
Nawrocki
Nowak
Odroniec
Pagieła
Pilch
Pokorska
Przyszlakowska
Skurzok
Szteler
Walczysko
Zwierniak

Narodowej w Warszawie w obecno ci ludzi
z pierwszych stron polskiej literatury. Ja si
tam czułem bardzo nieswojo, nie bardzo
wiedziałem, co z sob zrobić. Był to niesamowicie miły fakt, który przyczynił si
do tego, e zacz łem te anegdoty zbierać
- mówił autor. Na samym pocz tku zaznaczył, e jego ksi ka to nie zbiór kawałów
czy dowcipów, ale anegdot, czyli krótkich zabawnych opowiada zako czonych
dowcipn puent , no i przede wszystkim
mówi o faktach autentycznych.
Z. Ogórek twierdzi, e po reakcji słuchaj cych na anegdot , opowiadaj cy mo e si
zorientować w ich inteligencji. Je li reakcja
jest prawidłowa, to znaczy, e ich IQ jest
w porz dku. Je li reakcja jest nieprawidłowa, wtedy trzeba zmienić słuchaczy lub
anegdot . Tym artobliwym stwierdzeniem
rozpocz ł opowiadanie swoich anegdot.
Jedna z nich zwi zana była z s dzi , który
s dził kiedy spraw o ustalenie ojcostwa.
Powódka relacjonuj c przebieg randki,
na której zaszła w ci , opowiadała, jak
powód zacz ł ja roznami tniać.
Co to znaczy? - Dopytuje si s dzia. No
przecie s d wie – mówi za enowana kobieta. Na co usłyszała odpowied : S d nic
nie wie, s d jest stary i zd ył zapomnieć.
T i wiele innych ciekawych anegdot
mo na było usłyszeć w Muzeum Ustro skim. Wszystkich zainteresowanych tymi
miesznymi opowiastkami wzi tymi prosto
z ycia, odsyłam do ksi ki Z. Ogórka
„Waga Anioła”.
Anna Rokosz
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Jechano po szczytach beskidu l skiego.

Fot. w. Suchta

bikeMaRaTON w USTRONiU

W sobot 14 czerwca odbył si w Ustroniu bikemaraton, tzn. maraton na rowerach
górskich. Start i meta na stadionie Ku ni
Ustro . Do rywalizacji stan ło ponad
900 kolarzy górskich, w tym czołowi
zawodnicy w kraju. Jechano na Równic
sk d trasa rozgał ziała si na trzy p tle,
tzw. mini (19 km) – Ustro , Równica,
Lipowski Gro , arnowiec, Ustro , mega
(43 km) – Ustro , Równica, Orłowa, Trzy
Kopce, Brenna, Grabowa, Stary Gro ,
Brenna, Górki, arnowiec, Ustro i giga
(73 km) – trasa podobna jak mega tylko
dwa okr enia.
- Organizowane jest to w sposób wzorcowy - twierdzi Andrzej Nowi ski, prezes
Towarzystwa Promocji Ustronia, zapalony
rowerzysta górski, uczestnik maratonu. Na trasie s rozmieszczone w niebezpiecznych miejscach trzy karetki, s ratownicy
na motorach terenowych, którzy potrai
dojechać w par minut do ka dego miejsca
i zwie ć oiar wypadku do czekaj cej
karetki. To s lata do wiadcze przy organizacji podobnych zawodów.
Na starcie było troch zamieszania, nawet przerwano mecz juniorów Ku ni, bo
rowerzy ci nieco przeszkadzali. Ale skoro
ich tylu startuje, to trudno si dziwić. Ju
pierwszy podjazd na Równic asfaltow
drog rozerwał stawk kolarzy. Utworzyła
si czołówka, pozostali wje d ali na gór
z mniejszym lub wi kszym opó nieniem.
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Ró nice dochodziły do pół godziny. Ju
na tym pierwszym podje dzie niektórzy
musieli prowadzić rowery.
- Trasa, jak to w Ustroniu, bardzo fajna.
W porównaniu z innymi to trasa typowo
górska dla MTB. Wrocław, Zdzieszowice,
Gorce to trasy płaskie. A u nas typowa
trasa MTB. Dzi pogoda na rower idealna,
zaj łem 52 miejsce, z czego jestem zadowolony, a jechałem z synem Bartłomiejem
na trasie mega - twierdzi Andrzej Pilch
z Ustronia. Czołówka walczyła ze sob ,
inni patrzyli na swych rywali z zespołów.
- Generalnie nie miano zastrze e do
organizatorów, trasa, mimo e ci ka, te
wszystkim przypadła do gustu.
- Impreza w porz dku, tym bardziej, e
pogoda dopisała, a miał padać deszcz.
Trasa bardzo wymagaj ca technicznie,
ostre podjazdy, ale do tego jestem przyzwyczajony. Organizacja dobra i nie ma si
czego czepiać. Ci ko było na podjazdach.
Z siebie jestem zadowolony, pokonałem
koleg , który dotychczas mnie obje d ał.
Mamy swoj amatorsk dru yn Orange
Bike z Chorzowa i rywalizujemy. W Ustroniu bywam, jest tu czyste powietrze, a ze
l ska to blisko. Jedynie troch za du o
fotoradarów po drodze - mówi na mecie
Marcin Musik.
Kolarstwo górskie to drogi sport. Dla
pocz tkuj cych nawet zbyt drogi. Liczono
si wi c z ka d złotówk .

- Dopiero zaczynam i zajmuj odległe
miejsca, ale tu si liczy frajda dojechania do mety. Dopiero dowiaduj si , jak
i gdzie si je dzi. Ten maraton bardzo
mi si podobał. Drogi sport, kosztowny,
bo trzeba mieć wysokiej klasy rower,
a cz ci si szybko zu ywaj . Maratony s
w ró nych miejscach, a bior c pod uwag
obecn cen benzyny, jechanie gdzie dalej, to dodatkowy koszt. To jednak pasja
i wszystkiego nie mo na przeliczać na
pieni dze. Troch mam al do Ustronia, e
trzeba tu było płacić za parking dwa złote
za godzin . Przyjechać trzeba wcze niej,
potem jedzie si trzy godziny, po wy cigu trzeba si umyć, co zje ć, popatrzeć
na rozdanie medali, a to wszystko trwa
siedem godzin. To jest 14 zł., a s i inne
koszty i mnie to po kieszeni bije - mówi
Paweł Stanisławski z Chorzowa.
Startowały te dru yny. Ubrani w takie
same koszulki, nieraz przyje d ali całymi
rodzinami.
- Dru yna składa si z samych przyjaciół.
Do startów zach cił nas Jarek Prugar, bo
wcze niej je dzili my na rowerach na
wycieczki. Sam si urodził i wychował
w Jeleniej Górze i st d towarzystwo z tego
miasta, a tak e z Wałbrzycha, Wielunia,
migrodu, czyli terenów jego młodo ci
oraz obecnych terenów gdzie pracuje,
a pracuje pod Warszaw . St d wszyscy
przyjaciele spod Warszawy te si zała19 czerwca 2008 r.

pali. Ale bywa, e w naszych barwach
wyst puje zaprzyja niony Ukrainiec.
ci gamy wszystkich, których kochamy.
Wszyscy pracujemy zawodowo, mamy
swoje lata i dlatego przekrój wiekowy
od najmłodszego do najstarszego. Obsadzamy wszystkie grupy wiekowe. Grupa
nazywa si „Ale jazda” i to mój pomysł.
W Ustroniu jeste my po raz drugi i jest
to bardzo ci ki wy cig, ale ładne tereny
i przyjedziemy tu za rok - mówi Jarosław
Kurek z Nadarzyna.
Startowały te kobiety.
- Trasa fajna, ale ci ka. cie ki kamieniste i po czterech godzinach dawało si
to we znaki. My l , e za rok tu znowu
przyjad - mówi doktorantka AWF.
A. Nowi ski podsumowuj c zawody
powiedział:
- Pogoda idealna, taka jak w zeszłym
roku. Przede wszystkim wa ne eby nie
lało i było w miar chłodno. Upał nie jest
korzystny. W tym roku przyjechało mniej
uczestników, bo niektórzy wystraszyli si
po do wiadczeniach zeszłorocznych. To
nauczka dla wszystkich. Jest to koncepcja
opracowania tras, które były trudne, ludzie
jechali długo i niektórzy docierali na met
bardzo zm czeni. Dodatkowo swoje zrobiły deszcze padaj ce w zeszłym tygodniu,
a drogi le ne s rozryte po wyr bach i nie
da si doprowadzić cie ek le nych do takiego stanu, eby kolarze mogli swobodnie
je dzić. My l jednak, e Puchar Polski
dał nam bardzo du o i chyba uda nam
si w Ustroniu stworzyć co , co b dzie
klasykiem w maratonach górskich. Generalnie o maratonie w Ustroniu wszyscy
wypowiadaj si w samych superlatywach.
Gdy b dzie podsumowanie całego cyklu,
zobaczymy jakie b d notowania i postaramy si zrobić co lepszego.
Organizator Adam Orczykowski tak
podsumowuje maraton w Ustroniu:
- Wystartowało około 900 osób. Trzy
długo ci tras, pogoda nam dopisała. Oczywi cie wypadki si zdarzaj , bo to jest

Szybko utworzyła si czołówka.
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Sponsor zapewnił masa ystów.

sport, maraton górski i kilku ludzi odwiedziło szpital, ale na 900 osób cztery
wypadki - tak bywa. Jest to Puchar Polski,
wystartował Marek Gali ski, czyli cisła
czołówka, a jest to jedna z trudniejszych
tras w naszych dwunastu edycjach. Problemy rozwi zujemy na bie co, od o miu
lat robimy maratony i z reguły nic nas nie
zaskakuje. Najprawdopodobniej za rok
znowu b dziemy w Ustroniu. Nasz cykl
wydłu ył si do dwunastu imprez i to
zmniejsza frekwencj , bo ludzie wybieraj
maratony bli ej miejsca zamieszkania.
Jest grupa je d ca na wszystkie imprezy, ale jest to około 100-200 osób. eby
wystartować w takiej imprezie wystarczy
mieć rower i kask. Niektórzy je dzili
rekreacyjnie, wystartowali i przejechali
tras , nawet dzieci maj c po dziewi ć lat.
To wy cig dla wszystkich. Prawdopodobnie w Krakowie b dzie jechała grupa

Fot. w. Suchta

Fot. w. Suchta

dla niedowidz cych i niewidomych na
tandemach. Nasze zało enie jest proste
- robimy imprez dla ka dego, kto ma rower i kask. Mo emy nie dopu cić jedynie
kogo kto nie ma kasku. Ka dy startuje na
swoj odpowiedzialno ć. Je eli kto chce
wystartować na składaku, to w Ustroniu
trasy nie przejedzie. Trasa w Ustroniu jest
selektywna, dziewi ć kilometrów podjazdu na pocz tku robi swoje, ale gdy startuje
dziewi ćset osób, tak musi być.
Na stadionie Ku ni wr czano najlepszym puchary i nagrody. Zwyci zców
dekorowała zast pca burmistrza Jolanta
Krajewska-Gojny. A dekorowanych było
sporo, gdy prowadzono klasyfikacj
kobiet i m czyzn na trzech dystansach
i dodatkowo w kategoriach wiekowych,
była klasyikacja dru ynowa, akademicka
i specjalna dla fotografów.
Na poszczególnych trasach zwyci yli:
mini – Joanna Czerwi ska (57 min. 53
sek.), Marek Alchimowicz (42,59), mega
– Petra Milova-Wewidra (2 godz. 21 min.),
Piotr Brzóska (1,42), giga – Agnieszka Gulczy ska (4,31), Bogdan Czarnota (3,29).
Wyniki ustroniaków: Trasa mini: Jerzy Lipowczan (0:58:39:29) 15 miejsce
w kategorii M2, Andrzej Nowi ski (1:00:10)
5 miejsce w M5, Jan Turo (1:02:18) 6
miejsce w M5, Rafał Bara ski (1:04:50)
28 w M3, Bartłomiej Luber (1:12:32) 24
w M1, Andrzej M drek (1:17:06) 11 w M5,
Ewa Nowi ska (1:19:01) 2 w K4, Martyna
Tschuk (1:23:02) 11 w K2, Paweł Halama
(1:33:56) 37 w M4.
Trasa mega: Andrzej Pilch (02:32:34:26)
52 miejsce w kategorii M3, Bartłomiej
Pilch (02:39:44:81) 27 w M1, Tadeusz
Spilok (02:50:05:70) 16 w M5, Tomasz
Nowak (02:56:00:14) 102 w M3, Bartosz
Tochowicz (03:11:36:29) 120 w M3, Przemysław Sikora (03:18:27:27) 138 w M2,
Adolf Garncarz (03:23:53:07) 28 w M5.
Najlepsza ustronianka Ewa Nowi ska
i najlepszy ustroniak Jerzy Lipowczan
otrzymali nagrody specjalne ufundowane
przez prezesa Przedsi biorstwa Uzdrowiskowego „Ustro ”.
Wojsław Suchta
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ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia,
policja, stra¿ miejska
MieJsKA BiBLiOTeKA PUBLicznA im. J. Wantu³y
Rynek 4, tel. 854-23-40.
Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek: 8.00-15.00, roda: 12.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypo yczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00.
czyTeLniA OgóLnA ORAz WyPO yczALniA dLA dzieci i MłOdzie y
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 ksią ek tzw. „Cieszyniana”, starodruki, druki bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
- ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny eński
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
- oraz - „Walka o niepodległo ć w czasie II wojny wiatowej (1939-1945)”. (AK, PSZ na Zachodzie,
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich
.

galeria „Pod Jodłą”:

- „Haft richelieu Ewy Bąk z ustrońskiego Manhatanu”
- „Ro liny z naszych łąk i drewniane ptaki” Krzysztofa Czadera
KLUB PROPOzycJi: - klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi lud mi
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.

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 - 10.0012.00 sala nr 2
zwi¹zek inwalidów Wojennych RP i zwi¹zek By³ych WiêŸniów Politycznych Hitlerowskich
Wiêzieñ i Obozów Koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2
Ko³o nr 2 w Ustroniu - œroda 10.00-12.00
sala nr 2
œwiatowy zwi¹zek ¯o³nierzy AK - pi¹tek 10.00-12.00
estrada Ludowa czantoria i Ma³a czantoria - wtorek 17.30-20.00
zespó³ Wokalny „Ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.
sTOWARzyszenie POMOcy dzieciOM i ROdzinie”MO nA 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, roda 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) r. - godz. 13.00-16.00,
sP 3 (kl. i-iii) czw. - godz. 12.30-15.30, (kl. iV-Vi) r. - 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) r. - godz. 12.30-15.30.
WieTLicA ROdOWisKOWA dLA dzieci i MłOdzie y W HeRMAnicAcH
• poniedziałek (16 - 19) pomoc w nauce oraz zajęcia z informatyki
• wtorek (16 - 18) zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
• roda (16 - 18) - I i III w miesiącu to zajęcia z logopedą, II i IV to zajęcia z psychologiem. natomiast
w godzinach 18 - 19, w zale no ci od osoby prowadzącej zajęcia (psycholog lub logopeda i pedagog
rodziny) istnieje mo liwo ć konsultacji rodziców z danym specjalistą.
• czwartek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
• piątek (16 - 19) - j. niemiecki oraz pomoc w nauce, a tak e 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.
sTRA MieJsKA UsTROñ
Rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy: darmowy 986.

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 „PRA AKóWKA”
ul. daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec nowoczesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - 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 TRze WOœci
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.
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Ma oretki z koprzywnicy.

Fot. w. Suchta

19 czerwca 2008 r.

SObOTy z beSkiDzk 5
Gminy Beskidzkiej 5 (Brenna, Istebna, Szczyrk, Ustro i Wisła)
zapraszaj do udziału w cyklu imprez „Soboty z Beskidzk 5”: 21
czerwca – Brenna, godz. 15.00, Amiteatr, 28 czerwca – Ustro ,
godz. 14.00, Rynek; 5 lipca – Wisła, godz. 14.00, Rynek; 12 lipca.
– Istebna, godz. 17.00, Amiteatr pod Skoczni ; 19 lipca, Szczyrk,
godz. 17.00, Amiteatr „Skalite”. W programie znajd si mi dzy
innymi: wyst py zespołów artystycznych, pokazy lotów ptaków
drapie nych, konkursy i zabawy dla publiczno ci, prezentacja
lokalnych produktów. Wst p na wszystkie imprezy jest wolny!
W konkursach przewidziano atrakcyjne nagrody!

TONN Dzi kUJe

Imprez ”Dzieci - Dziecim, Dzieci - Rodzicom” sponsorowali:
„Ustronianka”, „Canea MarekMazurek”, „In bud”, Zakład Ku niczy „Grelowski”, „Artchem”, „Smakosz”, „Proinbud”, Kwiaciarnia „Stokrotka”, Koej Linowa „Czantoria”, „Kosta”, Zakład
Pogrzebowy Leszk Kubie , „Tedex”, „Dromena”, Le ny Park
Niespodzianek”, Hurtownia Ogrodnicza „Skalnik”, „Park Linowy
na Równicy”, Hurtownia Kwiatów „Muszer”, Szkółka Ogrodnicza
„Abram”, „Opitmal”, Hurtownia Ogrodnicza „Madej”, Zakład Fotograiczny „Fuji”, Grota Solna na Zawodziu, „Oaza”, „Zbójnicka
Chata”, „Figle Migle”, Sklep Zoologiczno-W dkarski „Ara”.

Ludkowie mili

Kibicujecie te naszym na EURO? Mie łoto doista zadziwiły
ty bioło-czyrwóne fany na autach. Nejprzód my lałach, e to
jaki korpus dyplómatyczny, czy ki licho. Dziepro potym ech sie
skapła, e to zapaly cy piłki no nej kibicujóm. Zdało by sie, e
je to zajynci dlo chłopów, nale dyć wszystki role tak sie pomiyszały, tó te ech w pamiyntnóm niedziele siadła przed to pudło
i łoglóndałach mecz.
Tak sie dziwałach na ty tłumy Poloków na stadiónie, na to ich
za arte kibicowani za naszóm dru ynóm i zdało mi sie, e nasi
rodacy byli tak zjednoczóni łostatni roz na pogrzebie Papiy a.
Inszo waga spraw, ale isto niejednymu taki my li prziszły do głowy,
e na codziy nie umiymy sie porozumieć, dziepro jak je wa no
sprawa, co nas jednoczy, to czujymy te wspólnote.
Mecz z Niymcami mi sie nie podoboł – tako mało widowiskowo
szarpanina. I nie chyciłabych sie ani pisaniny na tyn temat, bo
có mo e baba wiedzieć ło piłce? Ale jak Polok pumóg Niymcóm
wygrać, to nie wydzier ałach i a ech se szpatnie prziklyła.
Tó co ło tym my licie? W narodowej reprezyntacji Niymców
gro Polok i strzylo na ich korzy ć dwie bramki. Szwaby grały
przeciw naszym, ale Polok jim pumóg wygrać. Dyby nie to, to
mo ne byłby remis. Inszo rzecz, e tyn Podolski isto ni mo sie tu
co pokazować, póki emocje po tych mistrzostwach nie opadnóm.
Dyć by mu na pewno kibice prziłotali. Dziwałach sie jakóm mioł
mine jak strzelił te piyrszóm bramke. Jak na strzelca bramki, to
doista niewyra nóm. Chycił sie za głowe i dłógo jóm dzier oł,
jakby to co sie stało ni mógło sie tam pomie cić. Ni ma sie co
dziwić. Z Austrióm my zremisowali, tó czy wierzicie, e sie stanie
cud i wy dymy z grupy?
Ale e nie samymi meczami człowiek yje, a gor baba, tó
chyciłach sie biglowanio szat na łotwarci rynku, bo snoci trzeja
i w szumnej łoblyczce. A jo naszła po moji starce przeszumne
jedwobne szaty. Całe modre, jyny kragiel i man ety sóm biołe,
heklowane. Kapke ju sóm przez mole pogryzióne, ale weznym se
ku tymu biołóm strzykowanóm hacke na pleca. A, e móm bioły
kłobuk, strzewiki i taszke tó se poparadujym miyndzy ludziami.
Muszym przeca godnie reprezyntować tyn Ustró .
jewka

HANDel PODCZAS DO yNek
W zwi zku z organizowaniem Do ynek w dniu
4 sierpnia 008 /niedziela/,podmioty prowadz ce
punkty handlowo-gastronomiczne, mog składać
wnioski na handel w Parku kuracyjnym, w terminie do 6 sierpnia 008 r. w Urz dzie miasta Ustro ,
pok., tel. 0 8 94.
POZIOmO: ) niedopałki, 4) kłuj ca w ogrodzie, 6) ksi dz
w cerkwi, 8) król futbolu, 9) z jagodami w lesie, 0) pierwotniak, ) cieszy ska droga, ) Florian dla bliskich, ) syn
Zeusa, 4) pie operowa, ) mieszkanka Etiopii, 6) imi
carów, ) miejsce naprawy statków, 8) otwieraj alfabet,
9) statek Noego, 0) izba szkolna.

kRzy ówka kRzy ówka kRzy ówka
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

PIONOWO: ) przeróbka utworu, ) przewozi rop ,
) podwórkowa zabawa, 4) ucieczka w popłochu, ) cyrkowa
estrada, 6) graj cy zegar, ) dziadkowie, rodzice, dzieci,
) iglaste gał zki na olejek, ) pralka j wyparła,
4) Armia Krajowa.
Rozwi zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi zania
oczekujemy do 27 czerwca.

Rozwi zanie Krzy ówki z nr 23

DZIeCI DZIeCIOm

Nagrod w wysoko ci 30 zł otrzymuje: józef Heczko,
ul. M. Reja 7. Zapraszamy do redakcji.

19 czerwca 2008 r.
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DOwCip pO aNgielSkU

W czwartek 12 czerwca 2008 roku w auli Gimnazjum nr 1
w Ustroniu odbył si ju po raz szósty konkurs na najlepszy
dowcip w j zyku angielskim prezentowany w formie skeczu „The
Best Jokes In English“ . Konkurs ten od trzech lat ma charakter
imprezy mi dzyszkolnej, a tego roku stał si konkursem mi dzynarodowym! Z naszego zaproszenia skorzystało 14 uczniów
z zaprzyja nionej szkoły w Karwinie-Zakladni Skola Delnicka

Nowa pracownia w ZSP.

Fot. A. Rokosz

NOwe pRaCOwNie

Ostatnio dwie ustro skie szkoły wzbogaciły si o pracownie
komputerowe. Jedn otrzymał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
a drug Gimnazjum nr 1. ZSP otrzymał 19 wysokiej jako ci
komputerów, serwer, laptop, projektor multimedialny, 2 drukarki
laserowe, 2 skanery. Warto ć tej pracowni oszacowano na około
75 tys. zł. Natomiast G-1 otrzymało 10 komputerów, serwer,
laptop, projektor multimedialny, drukark i skaner. Pracownie
te przyznane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach projektu pt. „Pracownie komputerowe dla szkół”
współinansowanego przez Uni Europejsk . Projekt ma na celu
zach cenie uczniów, nauczycieli oraz społeczno ci lokalne do
kształcenia si , pomóc w realizacji zada szkoły, spowodowanie,
e nauczyciele cz ciej b d wykorzystywać laptop i projektor
multimedialny na swoich lekcjach, nie tylko informatyki, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzie y bez wzgl du na
miejsce zamieszkania i status maj tkowy, wspieranie integracji
młodzie y w zakresie ró nic kulturowych, sprawno ci izycznej
intelektualnej. Obie szkoły mog si pochwalić bogat baz
komputerow . Jest to dobra wiadomo ć dla wszystkich uczniów,
którzy zamierzaj od wrze nia zacz ć nauk w tych szkołach.
Dla fascynatów komputera Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Ustroniu otworzył nowy kierunek - technik informatyk.
Anna Rokosz

Gazeta Ustro ska 6

pod opiek Heleny Pekała. Oprócz go ci z zagranicy pojawili si
po raz pierwszy uczniowie z gimnazjum w D bowcu, których
do konkursu przygotowała Aneta Macura-Chrz szcz oraz, ju po
raz drugi, uczniowie ze Skoczowa pod opiek Urszuli Kozieł.
Ł cznie w konkursie wzi ło udział 37 uczniów z 4 szkół. Jury, w
skład którego wchodziły: Urszula Broda oraz Monika Kawulok
- nauczycielki j zyka angielskiego w LO im. M. Kopernika w Cieczynie, a tak e Renata Polok, nauczycielka j zyka angielskiego
w LO im . A. Osuchowskiego w Cieszynie, przyznało nast puj ce
miejsca: I m-ce zdobył skecz pt.:“Kimmy & Kelly“ przygotowany
przez justyn Warmuzi sk i mart kubowicz z Gim. nr 1
w Ustroniu, II m-ce zdobyła scenka pt.: „What’s your surname?“,
któr przedstawiły uczennice ze Skoczowa Anna jaworska,
katarzyna Czapla i klaudia bojda, III m-ce zaj ł skecz pt.:“At
the Restaurant“ zaprezentowany przez uczniów z Gim. nr 1
z Ustronia: Agnieszk Gajdzic , Zuzann bojd , klaudyn
Piechock , Wojtka królikowskiego, michała linerta oraz Łukasza Schirmeisena. Jury przyznało równie cztery wyró nienia:
dla Ariela Pod orskeigo i Piotra bła owskiego z Gim. nr 1 za
skecz pt.:“ Looking for a job“, dla estery Wali oraz Artura
kalety z D bowca za scenk pt.: „The reception“, dla karoliny
makarewicz, katarzyny Groborz i Piotra Zorychty z Gim nr
1 w Ustroniu za skecz pt.: „Hippies, housewives and watering
holes’, oraz dla uczniów z Karwiny: Radki Rzepeckiej, Sabiny
Trochtovej, Dominiki Hanuskovej, lenki Frolovej, Tanasa
Vlachopulos, martina Grácy oraz martina Duraja za scenk
pt.: „ A Cat and a Mouse‘. Gratulujemy zwyci zcom i dzi kujemy wszystkim uczestnikom za wkład pracy, pomysłowo ć oraz
poczucie humoru. Liczymy na dobr zabaw ju w przyszłym
roku!
Nauczycielka j zyka angielskiego
Gimnazjum nr 1 w Ustroniu Agnieszka kozik

SZUKAMY DOMU!

Zostali my podrzuceni razem z mam w pudełku koło jednego
z domów w Ustroniu. Dotychczasowy wła ciciel nie miał adnych
skrupułów, zapakował nas jak przedmioty i wywiózł. Mieli my
jednak szcz cie, bo osoba, która nas znalazła okazała nam serce.
Niestety nie mo e nas wszystkich zatrzymać (kocurek i 3 koteczki)
i dlatego ogłaszamy si w Gazecie Ustro skiej. Informacje na nasz
temat mo na uzyskać pod numerem telefonu 604 481 738 mi dzy
11-t a 12-t . P.S. Nasza mama ju znalazła swój dom.
19 czerwca 2008 r.

Bardzo dobrze wystartowały dru yny
dziewcz t i chłopców Gimnazjum nr 2
w inałach wojewódzkich szkół gimnazjalnych w siatkówce pla owej, które odbyły
si 11 czerwca w D browie Górniczej.
Obie dru yny z G-2 reprezentowały powiat
cieszy ski. Dziewcz ta aneta Hulbój
i Karolina Janik trenowane przez Zbigniewa Gruszczyka zaj ły 5 miejsce. W decyduj cym meczu o wej cie do najlepszej
czwórki przegrały na przewagi z Wodzisławiem. W ród dziewcz t rywalizowały
24 zespoły.
Chłopcy Piotr Juroszek i Radosław
Niwi ski trenowani przez Sławomira
Krakowczyka zaj li w stawce 25 zespołów
7 miejsce, pechowo przegrywaj c pierwszy mecz.
- Miejsca zaj te przez nasze zespoły s
wysokie w tak mocnej konkurencji na
l sku, a jest to najmocniejszy okr g
w siatkówce pla owej – mówi Z. Gruszczyk. - W Ustroniu siatkówka pla owa
praktycznie nie istniała do czasu powstania
boiska, a grali my jak równy z równym
z takimi o rodkami jak D browa Górnicza,
Mysłowice, Rybnik, Jastrz bie, Cz stochowa, Katowice. Wypdali my znakomicie
i jest to najwi kszy sukces sportowy w dyscyplinach przewidzianych kalendarzem
wojewódzkim rozgrywek gimnazjalnych.
Nie liczyli my na tak wysokie miejsca,
ale apetyt ro nie w miar jedzenia. Dziewczyny mogły wej c do czwórki i walczyć
o medal. Były tam reprezentantki Polski,
mistrzynie Polski z zeszłego roku w kategoriach młodzie owych. Poziom bardzo
wysoki, a turniej wietnie zorganizowany.
Na sze ciu boiskach grało pi ćdziesi t zespołów. Grali my systemem brazylijskim,
do dwóch przegranych. Traili my na mocne zespoły i udało si wygrać trzy pierwsze
spotkania. Jestem bardzo zadowolony
z tego sukcesu, a jest to ukoronowanie
pracy w ostatnim okresie.

*

*

*

12 i 13 czerwca na boisku przy Szkole
Podstawowej nr 2 rozegrano Turniej Siatkówki Pla owej o Puchar Prezesa Towarzystwa Rekreacyjno-Sporowego „Siła”.
W czwartek grali chłopcy w wieku gimnazjalnym. Startowały dwuosobowe dru yny
z Cieszyna, Wisły, Ko czyc Wielkich,
Skoczowa i Ustronia. W sumie 8 zespołów.
W meczu o trzecie miejsce Michał Borawski i Tomasz Kłapsia ze Skoczowa, pokonali ustro sk par Damian Bujok i Robert
Skrzypczak. W inale para ustro ska Piotr
Juroszek i Radosław Niwi ski uległa zespołowo cieszy sko-zebrzydowickiemu
Jakub Wanat i Rafał Kukuczka.
Po turnieju trener ustro skich dru yn
Sławomir Krakowczyk powiedział:
- Para, z któr moi chłopcy grali w inale,
nie jest par z jednej szkoły. Chciałem, by
grała mocna para, a jeden ze zwyci zców
w zeszłym roku, był pi ty na mistrzostwach Polski młodzików. Nie jest adnym
wstydem z nimi przegrać. Mo e spodziewałem si bardziej wyrównanej gry, a inał
był jednostronny. Ale te moja para była po
ci kim półinale wygranym na przewagi.
W sumie z turnieju jestem zadowolony, ale
gdy si organizuje turniej i puchar prezesa
wyje d a z Ustronia, to do ko ca zadowo19 czerwca 2008 r.

Mecz inałowy chłopców.

Fot. w. Suchta

bezkONkUReNCyJNe

lonym być nie mo na. Chłopcy ju swoje
w tym roku zrobili, wygrali powiat i zaj li
siódme miejsce w województwie. W przyszłym roku b d kadetami i mo e powalcz
w mistrzostwach l ska.
13 czerwca w pi tek grały gimnazjalistki. Mimo, e pi tek i trzynastego, rozgrywki przebiegały sprawni, choc cały
czas straszyła ci ka, ciemna chmura
nad Czantori . O klas wszystkie inne
dwójki przewy szały aneta Hulbój
i Karolina Janik z G-2 w Ustroniu. Wygrywały wszystkie mecze gładko i mogłoby
si wydawać, e bez wysiłku. Kolejne
miejsca zaj ły: drugie - Małgorzata Płusa
i Joanna Gibiec z Cieszyna, trzecie – Estera
Holeksa i Agnieszka Kossakowska z G-2
w Ustroniu, czwarte – Barbara Sikora
i Justyna Neniczka z D bowca. Szczególnie
cenne jest trzecie miejsce kombinowanej
dru yny z G-2, co podkre lał Z. Gruszczyk,
który o turnieju powiedział:

zwyci ski duet dziewcz t.

- W kategorii dziewcz t i chłopców wyst piło po osiem zespołów. Grali my systemem brazylijskim. Na turniej dziewcz t
przyjechały ciekawe pary z Cieszyna, Skoczowa i D bowca, czyli z miejscowo ci,
gdzie siatkówka dziewcz ca jest trenowana
na dobrym poziomie. W inale spotkały si
pary, które w inale powiatowym te grały
ze sob i tam te wygrała para z Ustronia.
Te dziewcz ta w ostatnim okresie zrobiły
znaczny post p. Dziewczyny zadowolone, cenne nagrody zostały rozdane. Para
z Ustronia zdecydowanie najlepsza. Było
natomiast pi ć par, z których ka da mogła
grać w półinale.
Dyplomy najlepszym wr czał prezes
TRS „Siła” Andrzej Georg, za cenne
nagrody cztery zwyci skie zespoły wybierały same. Tureniej s dziowali Andrzej
Nowotarski i Krzysztof Szlagowski. Dla
uczestników serwowano gor ce kiełbaski
i napoje.
Wojsław Suchta

Fot. w. Suchta
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Festiwal młodzie y „No name”, rynek.
Wakacje z „Pra akówk ” - warsztaty
teatralne, sala widowiskowa.
Spotkanie z dr józefem Szymeczkiem,
prezesem kongresu Polaków w Republice Czeskiej, Zbiory Marii Skalickiej.

21.6
godz. 16.00
23 -27.6 godz. 10.00-13.00
25.6
godz. 17.00

SPORT

22.06

godz. 10.00

kINO

Ubogi krewny...

Fot. w. Suchta
pomiar. tel. 728-340-518, 33854-22-57.

Promocja okien PCV F.H. „Besta”
Ustro , ul. Skoczowska 47e, 033854-53-98.

Naprawa komputerów z mo liwo ci dojazdu do domu. 0-517488-760.

Przyjm do pracy instalatora
w bran y sanitarnej. 0-509-940503.

Pokój do wynaj cia. 033-85471-37.

Prywatne po yczki pod zastaw
nieruchomo ci. Na dowolny cel,
wypłata w 48h, 20% rocznie.
Równie dla zadłu onych. Bez
za wiadcze . Centrum Finansowe
0801 011 569, 032 423 0 422.
Zatrudni sprzedawc w sklepie odzie owym – studenta lub
rencist . 0-516-069-808, CV
– ania_b2@yahoo.es
Do sprzeda y okularów przeciwsłonecznych przyjm . 033-85429-09, 0-506-059-035.
Najta sze w regionie łupanie drewna opałowego. 033-852-81-12.
KOMANDOR-Ustro , ul. Rynek
3a - szafy, garderoby, zabudowy
wn k z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko...Zamów bezpłatny

Muzeum Ustro skie pilnie poszukuje szafy metalowej. 033854-29-96.
Sprzedam szaf 3-cz ciow
i półkotapczan z nadstawk ,
2 fotele, stolik okoliczno ciowy.
0-660-727-621.

AUTOklImA

jU W USTRONIU
Klimatyzacja, napełnianie,
odgrzybianie, naprawa,
serwis.
meCHANIkA POjAZDOWA
leSZek k kOl
KRóTKIE TERMINy

Ustro , ul. Skoczowska 9,
tel. 0608-4-64

marszobieg na Równic , start ul. Sanatoryjna, zapisy 1 godz. przed startem.

20-26.6 godz.19.00

20- 22.6 23- 25.6 26- 28.6 -

pod Najad
Na Szlaku
Venus

lejDIS, komedia, 15 lat, Polska.

ul. 3 Maja 13
ul. 3 Maja 46
ul. gra y skiego 2

tel. 854-24-59
tel. 854-14-73
tel. 858-71-31

wieczorem dy ur rozpoczyna si z chwil zamkni cia ostatniej apteki.

dziesi ć lat temu
W rod , 17 czerwca, uczniowie ósmych klas ustro skich podstawówek po egnali si ze szkołami. We wszystkich placówkach
zorganizowano tzw. komersy, które odbywały si na terenie szkół.
Jedynie absolwenci Szkoły Podstawowej nr 6 w Nierodzimiu
wi towali w lokalu „Baldi”. Dla jednego z uczestników zabawy
wieczór sko czył si tragicznie. Wypadek miał miejsce 17 czerwca około 23.45 – 23.50. Było to potr cenie pieszego, kierowca
odjechał z miejsca zdarzenia. Pieszy, który zgin ł w wypadku
nie był znany policji, nie miał przy sobie adnych dokumentów.
Cały czwartek 18 czerwca próbowano ustalić to samo ć chłopca.
W pi tek, 19 czerwca na komisariat policji w Ustroniu zgłosili si
rodzice informuj c, e syn uczestniczył w komersie absolwentów
klas ósmych w lokalu „Baldi” w Nierodzimiu i nie wrócił do
domu. Tego samego dnia w godzinach rannych, w prosektorium
cieszy skiego Szpitala l skiego nast piło okazanie zwłok i rodzice rozpoznali swojego czternastoletniego syna.

*

*

*

*

*

*

18 czerwca odbyła si ostatnia sesja Rady Miejskiej kadencji
1994 – 1998 r. Choć sesja miała uroczysty charakter, a odbyła
si w „Mazowszu” na Jaszowcu, radni podj li szereg uchwał,
nie obyło si te bez dyskusji. Dopiero , gdy wszystkie uchwały
podj to i wyczerpano cały porz dek obrad, był czas na uroczyste
po egnanie. Przewodnicz cy RM Franciszek Korcz dzi kował ka demu radnemu osobi cie, wszyscy radni otrzymali te pami tkowe
dyplomy. Pó niej spotkano si przy ognisku, gdzie na zako czenie
od piewano „Ojcowski dom” i „Szumi jawor, szumi”

... nie załapał si na k piel.

Gazeta Ustro ska 8

Fot. w. Suchta

Rozmowa z Janin Ociepk , dyrektork OWL „Wilga”:
Czy nie obawia si pani, e „piramidy” zaczn z czasem tracić
go ci na rzecz małych pensjonatów?
Nie obawiam si , bo jest to sprawa standardu, jako ci usług,
a w tym jeste my coraz lepsi.
Wymagania go ci s coraz wi ksze, jak sobie radzicie?
Dobrze, mamy wiele pozytywnych ocen potwierdzonych przez
coraz wi ksz rzesz stałych go ci.
Co maj wasi go cie w pokojach?
Wszystko – luksusowe sanitariaty, radio, telewizor, telefon.
Jak „Wilga” si reklamuje?
Radio, prasa i oczywi cie autoreklama.
(ar)
19 czerwca 2008 r.

FELIETON
Tak sobie my l

koniec roku szkolnego
Od pewnego czasu chodzi za mn krótkie francuskie zdanie: „L’ecole est ini”.
I wci budzi si we mnie obawa, e co
jest nie tak, e to zdanie zawiera jaki
bł d, e co w nim pomyliłem. I mog
za to otrzymać ocen niedostateczn …
Na szcz cie to ju nie ma istotnego znaczenia. Kiedy , miało. Gdy zdawałem na
maturze egzamin z j zyka francuskiego.
Było to ju jednak bardzo dawno temu.
I ten egzamin zdałem. I ju nie mam si
czego bać nawet je li popełniłem bł d…
Jest tak, bo dla mnie „l’ecole est ini”,
to znaczy w dosłownym tłumaczeniu
„szkoła si sko czyła”, a faktycznie znaczy, e nadszedł koniec roku. Dla mnie
faktycznie „szkoła si sko czyła”, chocia
mój zwi zek ze szkoł trwał kilkadziesi t lat. I przez lata całe uczestniczyłem
w uroczysto ciach na zako czenie roku. I to
w ró nym charakterze; kolejno jako ucze ,
nauczyciel, ojciec moich ucz cych si
w szkole synów, wykładowca na wy szej
uczelni, czy zaproszony go ć. Dobrze
jeszcze pami tam to napi cie, wzrusze-

FELIETON
W kr gu ilozoicznej
releksji (8)
1. Wielu czytelników „Gazety Ustro skiej” nami tnie ledzi przez ostatnie dni
piłkarskie zmagania. Zaznaczyć wi c
trzeba, i masowe zainteresowanie widowiskami sportowymi, pobudzaj cymi
ludzk ciekawo ć, zwróciło ju uwag ilozofów w staro ytnej Grecji. Arystoteles
z aprobat stwierdzał, i wiele po wi camy „dla samego widowiska, nawet gdyby
nic z tego nie wynikało (samo bowiem
ogl danie jest wi cej warte ni du a suma
pieni dzy)”. I w kontek cie zainteresowania widowiskami Arystoteles wyja nia, e
zadaniem ilozofa jest „ogl danie wiata”
ukierunkowane na poznanie natury rzeczy
i prawdy. Poznawcze ogl danie wiata
– w przekonaniu ilozofów – „cenimy ponad wszystkie rzeczy, które nam wydaj
si po yteczne”.
2. Mecze piłki no nej mog stanowić
wdzi czny temat dla filozoficznej releksji. Lepiej mo na bowiem zrozumieć
ludzkie widzenie wiata i przekonania
ywione przez ludzi, je li uwa nie obserwuje si prze ywanie i komentowanie
tego, co dzieje si na stadionie.
3. „Dopóki piłka w grze....” – powiada
si cz stokroć, i dodaje si , e wówczas
„jeszcze wszystko jest mo liwe”. Mecz
piłkarski jawi si wi c jako wiat otwartych mo liwo ci. Nic nie jest przes dzone
19 czerwca 2008 r.

nie, rado ci i smutki, które towarzysz
tej uroczysto ci. Zako czenie roku to
podsumowanie całorocznej pracy; rado ć
dla wyró nionych i wszystkich, którzy
otrzymali promocj do nast pnej klasy czy
wiadectwo uko czenia szkoły; smutek dla
tych, którzy zmarnowali rok i b d musieli
w nast pnym roku chodzić do tej samej
klasy. To czas wa ny dla społeczno ci
szkolnej; nauczyciele i uczniowie ubieraj
si od wi tnie, pani dyrektor wyst puje
w nowej sukni a nawet znajomy dyrektor
jest w garniturze i pod krawatem…
„L’ecole est ini” – tak szkoła si sko czyła, ale tylko dla niektórych. Po wakacyjnej przerwie zabraknie w szkole tych,
którzy j w tym roku sko czyli, a pewnie
zabraknie tak e nauczycieli, którzy jak to
si zwykle mówi przeszli „na zasłu on
emerytur ”. Ale to francuskie okre lenie
jest przesadzone. To nie szkoła si ko czy,
ale tylko ko czy si kolejny rok szkolny.
Po wakacyjnej przerwie znowu zapełni
si szkolne sale i korytarze.
Zazwyczaj tak bywa, e po okresie
przerwy nasz zwi zek ze szkoł , nieraz
z t sam , do której sami chodzili my,
zostaje odnowiony. Do szkoły posyłamy
swoje dzieci i przychodzimy do szkoły
jako rodzice uczniów. A potem do szkoły
chodz nasze wnuki. I znowu czujemy
si ze szkoł zwi zani. I choć z daleka
uczestniczymy w yciu szkoły i znowu
wa ne jest dla nas kolejne zako czenie

roku szkolnego, i znowu niecierpliwie,
z nadziej i obaw czekamy na kolejne
wiadectwo szkolne. Chocia nie jest to ju
nasze wiadectwo, ale jest to wiadectwo
naszych dzieci czy wnuków. Zastanawiamy si jak ich nagrodzić za całoroczny
szkolny trud i dobre wiadectwo.
W ko cu jednak naprawd ko czy si
nam szkoła. Tracimy z ni wszelki zwi zek. Szkoła jest ju tylko wspomnieniem.
Inna rzecz, e znam wiele osób, którym
do ć cz sto ni si szkoła. ni si im,
e zostali nagle wyrwani do odpowiedzi
i m cz si przestraszeni brakiem odpowiedniej wiedzy, a wreszcie budz si
i z zadowoleniem stwierdzaj , e to był
tylko sen… Znam nauczycieli, b d cych
od lat na emeryturze, którym ni si , e
spó nili si na lekcje czy te nie zd yli
si do niej przygotować… Tak ju jest,
e czas nauki szkolnej pozostawia trwałe
lady w naszej pami ci. I choć nie mamy
ju zwi zku ze szkoł , to wci pami tamy o ko cu kolejnego roku szkolnego
i w jakim sensie jest on dla nas wa ny.
Tak jest i w naszym przypadku. Ostatnio
podsłuchałem rozmow babci (czyli mojej
ony) z wnuczk . Na pytanie babci, jak
tam w szkole; wnuczka odpowiedziała:
„Dobrze. I niedługo sko czy si rok szkolny i zaraz przyjedziemy do was.” Jak to
dobrze, e rok szkolny si ko czy i znowu
b dziemy mieć u siebie nasz ukochan
wnuczk .
jerzy bór

z góry. Nie jest to tylko gra pozorów, ale
s to rzeczywiste zmagania o zwyci stwo.
Rozstrzygni cia maj zapa ć jedynie tu
i teraz. Nikt wcze niej nie zna wyniku,
gdy nie został on uprzednio ustalony.
Dlatego, e na serio ywi si przekonanie
o meczu jako o wiecie otwartych mo liwo ci, to z tym wi kszym oburzeniem
przyjmuje si informacje o „kupionych”
i „drukowanych” meczach, gdzie w realnej grze nie była piłka, tylko pieni dze,
za które ustalono wynik.
4. Mecz to tak e gra o nadziej , e mimo
zbiegu złych okoliczno ci i popełnionych
bł dów, mo e si jeszcze wydarzyć podana sytuacja i mo e pa ć upragniona
– przez jedn ze stron – bramka. Dlatego
nie przes dza si przedwcze nie ostatecznego wyniku. Nadzieja pozostaje do
ostatnich sekund, bo i wówczas mo e si
ona spełnić. Mecz wi c uskrzydla, choć
przegrana – przy nadmiernych emocjach
– mo e tym bardziej uziemić.
5. Nale y – mimo współczesnej marketingowej machiny reklamy – pami tać
o tym, co powinno być najwa niejsze
w ka dym uczciwym meczu: indywidualne umiej tno ci piłkarzy, którzy stanowi
zarazem zespolon dru yn , i ich wspólna
determinacja, aby mistrzowsko rozegrać
dany mecz, jako ich „mecz ycia”. Wówczas to ujawnia si pi kno piłki no nej,
które jedni widz wyra niej od innych
i ulegaj urokowi tego pi kna. Choć – co
wysoce niebezpieczne – jego miło nicy
mog te być nim za lepieni.
6. Nasuwa si te uwaga dotycz ca
konkurencji, zmagania si dwóch dru yn
o zwyci stwo. Je li graj c mecz z lepszymi od siebie, gramy dzi ki temu o wiele

lepiej ni gdyby my grali ze słabszymi,
to ma to sw samoistn warto ć, nawet
gdy przegramy. Bo osi gn li my o wiele
wy sz jako ć meczu. Dzi ki silnemu
przeciwnikowi zdobyli my si na lepsz
gr , ucz c si od niego po danej klasy.
Liczyć si powinna przede wszystkim
jako ć meczu. A zapewnia j mocna
konkurencja, która wymusza lepsz gr ,
je li mecz postrzega si jako wiat otwartych mo liwo ci i ywi si nadziej
na zwyci stwo.
7. Onegdaj, gdy Józef Tischner napisał
– wa n w polskich dziejach – „Etyk
solidarno ci”, to – w ilozoicznej dyskusji
nad jej tre ci – padł te zarzut, e zbytnio
propaguje ona „roztapianie si ” jednostki
w zbiorowo ci; e jednostka w imi solidarno ci osłabia sw autonomi . A wielu
ludzi wykazuje przecie siln tendencj
ucieczki w anonimowy tłum. Ta releksja
przypomina si , gdy obserwuje si ludzi
zatracaj cych si w zbiorowo ci kibiców
i ulegaj cych zbiorowym emocjom. Choć
po dane jest wspólne prze ywanie piłkarskiego wi ta, gdy ł czy ono z sob
ludzi, to trzeba wystrzegać si ucieczki
w anonimowy tłum.
8. Piłce no nej towarzysz tak e do ć
irytuj ce komentarze, które pozoruj rzeczow argumentacj , natomiast s bliskie
„wró eniu z fusów”. Sporo napuszonego
gdybania i bezmy lnego bajdurzenia,
zamiast deklarowanej „taktycznej analizy
pola walki”. Ale tak ju – niestety – jest
w wi kszo ci dziedzin ycia budz cych
masowe zainteresowanie, e łatwo o rozgadanych pozornych znawców, którzy s
– o zgrozo – wi cie przekonani, e maj
co do powiedzenia. marek Rembierz
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przed meczem gratulowano piłkarzom Rekordu awansu.

Fot. w. Suchta

wakaCyJNy FUTbOl
ku nia Ustro - Rekord bielsko-biała :6 (:4)
Ostatni mecz w lidze okr gowej Ku ni
z Rekordem, rozpocz ł si w rodzinnej atmosferze. Prezes Ku ni Zbigniew
Szczotka gratulował prezesowi Rekordu
Januszowi Szymurze awansu do czwartej
ligi. Zawodnikom Rekordu gratulowali
zawodnicy Ku ni.
Potem było ju bez sentymentów, choć
był to mecz raczej wakacyjny. Zawodnicy
si szanowali, nie było zło liwych fauli,
wi c s dzia Tomasz Dudka nie miał wiele
pracy. A e Rekord awansował i jest druyn lepsz , tote strzelił wi cej bramek.
Pocz tkowo Ku nia nawet atakowała, ale
ju w 8 minucie traci pierwszego gola.
Potem kolejne bramki padaj w 20, 21
i 29 minucie. Ku nia nieco si przebudziła,
ładnego gola strzela Robert Haratyk. Ale
ju po dwóch minutach strzela kolejnego
gola Rekord. Przed przerw jeszcze celnie
do bramki Rekordu traia Dawid Kiełczewski. Druga połowa nieco senna z jedn
bramk Rekordu. Ku nia traciła bramki
po bł dach w obronie, gdy to nie potraiła
znale ć recepty na szybkie rozgrywanie
piłki przez przeciwników.
Po meczu powiedzieli:
Trener Rekordu Piotr ku : - Wakacyjny futbol. Cieszymy si z awansu do
czwartej ligi. Pierwszy raz wygrali my
w Ustroniu. Pami tam, e jako beniaminek
przegrali my tu zdecydowanie 3:0, potem
w drugim meczu dystans si skrócił, a grali my pó no w Barbórk , i przegrali my
1:0, poprzedni mecz zremisowali my 1:1,
a dzi wygrana. Spokojnie prowadzimy
zespół, co sezon przychodzi jeden-dwóch
zawodników, poza tym dobrze pracuje-

my z młodzie . Ten zespół, moim zdaniem mo e grać w okolicach 10 miejsca
w czwartej lidze. Niestety mamy niskich
stoperów i tu trzeba wzmocnie . W rod
gramy testowy mecz z Podbeskidziem i wtedy
zobaczymy. U nas owocuje przede wszystkim
to, e do wszystkiego podchodzimy spokojnie. Teraz b dziemy mieli dodatkowo boisko
ze sztuczn traw . Ta dru yna to zawodnicy
chc cy i ć do przodu, przychodz trzy razy
w tygodniu na trening, nie ma problemu z frekwencj . Dobrze, gdy zbior si tacy ludzie.
A Ku nia ma kilku młodych interesuj cych
zawodników.

Trener Ku ni krzysztof Sornat: - Mo na powiedzieć, e była to wakacyjna piłka,
niemniej jednak nie wypada u siebie tracić
sze ciu bramek. Jest to odbicie tego, na
jakim etapie jeste my w ostatniej fazie
rozgrywek. Przegrywaj c dwoma bramkami nie jeste my w stanie podj ć walki.
Utrzymali my si w lidze okr gowej, ale
pozostaje du y niedosyt. B dziemy musieli szczerze porozmawiać z piłkarzami
przed kolejn rund rozgrywek. Trzeba
dru yn wstrz sn ć. Gdyby to tak miało
wygl dać w nast pnym sezonie, to praca
mija si z celem. Na razie mamy dru yn
z zawodnikami mog cymi grać pi tna cie
minut dobrze, a potem okazuje si , e to
dla nich jeszcze za gł boka woda. Boisko
pokazuje, e trzeba jeszcze czasu i cierpliwo ci, kiedy ci chłopcy zaczn faktycznie
grać w piłk . S momenty w meczach, gdy
widać, ze piłka nam ładnie chodzi, dobrze
rozgrywaj , ale to cały czas za mało, bo to
tylko fragmenty meczów.
Wojsław Suchta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

BTS Rekord Bielsko-Biała
65
LKS Zapora Porąbka
59
TS Czarni-Góral ywiec
59
MRKS Czechowice-dziedzice
58
LKS Pasjonat dankowice
51
LKS drzewiarz Jasienica
46
TS Mieszko-Piast Cieszyn
45
TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała 43
GKS Morcinek Kaczyce
40
RKS Cukrownik Chybie
37
LKS Sokół Zabrzeg
37
KS Spójnia Landek
37
Ks Ku nia Ustroń
35
LKS Radziechowy
27
LKS Bestwina
25
LKS Podhalanka Milówka
8

78:33
80:35
62:23
65:29
52:32
48:42
40:40
63:45
41:40
54:57
53:62
54:54
45:74
38:74
24:59
19:117

wiele SyTUaCJi
Tempo Pu ców - Nierodzim : (:)
Dru yna z Nierodzimia swój ostatni
mecz w tej rundzie rozgrywek o mistrzostwa klasy „A” grała w Pu cowie. Był to
mecz z wieloma sytuacjami z obu stron.
Jak twierdz niektórzy sprawiedliwy wynik powinien wynosić 8:8. Na du ym
boisku grano praktycznie bez linii pomocy.
Pierwsz bramk dla Nierodzimia strzałem
z dystansu zdobywa Janusz Ihas. Ten sam
zawodnik podwy sza na 2:0 strzałem
z k ta pod nogami bramkarza. Na pi ć minut przed ko cem pierwszej połowy strzela
Tempo. O ile pierwsza połowa wyra nie
nale ała do Nierodzimia, i było wiele tzw.
setek, to w drugiej przewa ał Pu ców, ale
te był bardzo nieskuteczny. Był to mecz
zmarnowanych sytuacji.
(ws)

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

LKS Błyskawica drogomy l
KS Wisła Ustronianka
LKS Tempo Puńców
LKS Wisła Strumień
LKS Błyskawica Kończyce Wielkie
LKS Victoria Ha lach
LKS Orzeł Zabłocie
LKS Beskid Brenna
LKS Lutnia Zamarski
LKS Ochaby 96
KKS Spójnia Zebrzydowice
Ks nierodzim
LKS Kończyce Małe
LKS Wi lica

58 73:28
57 89:33
52 74:40
49 69:29
41 62:50
39 48:51
38 56:53
31 35:38
28 45:53
27 22:76
27 35:56
27 41:66
24 26:53
20 45:94

Tygodnik Rady Miejskiej. Redaguje Zespół. Redaktor Naczelny: Wojsław Suchta. Rada Programowa: Olga kisiała, bogusława
Ro nowicz, Stefan bałdys, józef Zahraj. Adres redakcji: 4-40 Ustro , Rynek 4 (budynek byłej ilii liceum), na półpi trze.
Tel. 84-4-6, e-mail: gazeta@ustron.pl Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania, dokonywania skrótów i zmiany tytułów
w nadsyłanych materiałach. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie redakcji, w dni
powszednie, w godz. 8.00-16.00. Redakcja nie ponosi odpowiedzialno ci za tre ć ogłosze i reklam. Skład: Gazeta Ustro ska;
Druk: bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 33 4965219.
Indeks nr 359912. Numer zamkni to 16.06.2008 r.. Termin zamkni cia kolejnego numeru: 23.06.2008 r.

Gazeta Ustro ska 0

19 czerwca 2008 r.

