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RAJD 
Vwidnicki

w upały ochłody szukamy na stawie kajakowym.                                      Fot. w. Suchta

uchwalono
OPERAT

układ  Stołów
Jaki bCdzie ten letni sezon?
MyWlC, ce bCdzie dobry. Jeceli chodzi o obłocenie, to mamy juc 
zarezerwowany cały lipiec i sierpieM. Po za tym jest duco atrakcji 
w Ustroniu, otwarto nowy rynek, jest Extreeme Park na Równicy, 
mocna zaproponować naszym goWciom coW do zwiedzania, coW 
kulturalnego w amiteatrze, w muzeum. Ogólnie myWlC, ce to 
bCdzie udany sezon, najwacniejsze, ceby pogoda dopisała.
Jacy goWcie zjecdcaj> do pani oWrodka?
Jest trochC goWci zagranicznych, ale w tym roku bardzo duco 
turystów zjechało z północy. Oprócz tego mamy goWci z całej 
Polski, no i oczywiWcie Vl>zacy zjechali bardzo licznie.
Co OWrodek Wczasowo - Wypoczynkowy „Gwarek” moce 
zaproponować swoim goWciom?

Rozmowa z dyrektorem OWrodka Wczasowo - Wypoczyn-
kowego „Gwarek” w Ustroniu Jaszowcu, Barbar> RaMd>. 

(dok. na str. 2)

26 czerwca odbyła siC 22. sesja Rady Miasta. Obrady prowadził 
przewodnicz>cy RM Stanisław Malina.

BEZPIECZELSTWO
Radnym przedstawiono informacjC policji i stracy miejskiej  

o bezpieczeMstwie w mieWcie.
W zwi>zku z przedstawion> informacj> Bogusława Rocnowicz 

zwróciła uwagC na niektóre miejsca, gdzie gromadz> siC uczniowie 
w okreWlonych porach. CzCsto wi>ce siC to z wagarami, paleniem 
papierosów, dewastacj> mienia. Ten problem był sygnalizowany, 
niestety nie znalazł siC w opracowaniu przekazanym radnym. 
Komendant Stracy Miejskiej Jacek Tarnawiecki odpowiadał, ce 
patrolowane s> te miejsca, czyli za Pracakówk> i Park Kuracyjny 
w godzinach 13-14. Raz na gor>cym uczynku przyłapano ucz-

(dok. na str. 4)
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W Beskidzkiej Grupie GOPR 
od pocz>tku aktywnie działa 
Sekcja Operacyjna „Cieszyn”. 
Skupia kilkudziesiCciu ratow-
ników z cieszyMskiego powiatu 
oraz kilka osób ze Vl>ska. 
 
Zameczek na Zadnim Groniu 
w WiWle Czarnem, wybudo-
wany na pocz>tku lat 30 ubie-
głego wieku dla prezydenta 
Ignacego MoWcickiego, znowu 
pełni reprezentacyjn> funkcjC. 

Za prezydentury Aleksandra 
KwaWniewskiego zabytkowy 
obiekt odzyskał dawn> Wwiet-
noWć. Na jesieM spodziewana 
jest pierwsza wizyta w WiWle 
obecnego prezydenta Lecha 
KaczyMskiego.
 
Po wydobywaniu wapienia 
pozostały kamieniołomy. 
NajwiCksze znajduj> siC na 
Jasieniowej Górze, Buczy-
nie, Chełmie oraz w Lesznej 
Górnej. 
 
Ponad 30 lat temu odprawio-
na została pierwsza msza Ww.  
w katolickim koWciele w Mar-
klowicach Górnych. Od dzie-
siCciu lat istnieje we wsi sa-

modzielna paraia obejmuj>ca 
równiec czCWć Zebrzydowic.

W wiWlaMskim parku znajduje 
siC pomnik Vl>zaczki, autor-
stwa Artura Cienciały. WczeW-
niej na tym miejscu stał po-
mnik `ródeł Wisły, odsłoniCty  
w 1938 roku z okazji VwiCta 
Gór. Do imprezy tej nawi>zuje 
TydzieM Kultury Beskidzkiej, 
który tego lata WwiCtować bC-
dzie swoje 45-lecie.
    
W Muzeum Vl>ska CieszyM-
skiego jest sala poWwiCcona 
twórczoWci Andrzeja Szew-
czyka – miejscowego artysty, 
zmarłego siedem lat temu. 
Prezentowanych jest kilka-

dziesi>t rócnych kompozycji: 
od płaskorzeab po malarstwo 
akrylowe.

Gimnazjum Polskie w Cze-
skim Cieszynie działa od 1949 
r. Przed obchodami „złotego ju-
bileuszu” szkoła wzbogaciła siC 
o nowe funkcjonalne skrzydło. 
UwagC zwraca jego nowoczes-
ny wygl>d. Za rok tej zasłuco-
nej placówce stuknie 60 lat.

Na terenie powiatu cieszyM-
skiego jest ponad 120 pomni-
ków przyrody. To najczCWciej 
bardzo stare drzewa. Imponu-
j>ca jest aleja dCbowa w Chy-
biu przy której roWnie ponad 
200 drzew.             (nik)  

*    *    *

*    *    * 

*    *    * 
*    *    * 

układ  Stołów

B. RaMda.                                                       Fot. a. Rokosz

*    *    *

*    *    *

Rócnica jest tylko wtedy, jak nie ma Wniegu. Bo jak ludzie 
przyjecdcaj>, to takce na narty. Mamy tu naprzeciwko wyci>g 
Palenica, jednak jest to stok południowy, wiCc gdy nie ma Wniegu 
zbyt wiele, tak jak tej zimy, to raczej nie ma szans na narty. Tak 
wiCc jeWli jest Wnieg, to sezon jest taki sam jak letni. Jak nie ma 
Wniegu to jest juc gorzej.
A co na przykład z wrzeWniem, paadziernikiem?
S> to miesi>ce bardzo obłocone ze wzglCdu na duc> iloWć konfe-
rencji, kursów. Przyjecdcaj> z reguły grupy szkoleniowe.
Ile posiadacie takich sal konferencyjnych?
Mamy trzy sale duce, salC kinow> na sto, a nawet sto piCćdziesi>t 
osób. Kolejna sala pomieWci od osiemdziesiCciu do stu osób. Zale-
cy to od układu stołów. Trzecia jest mniejsza, dwudziestoosobowa. 
Jeszcze mamy tak> całkiem malutk> na jedenaWcie osób. Przydaje 
siC na zebrania zarz>du lub coW podobnego. Czasem przy ducych 
konferencjach dyrektorzy musz> podj>ć jak>W decyzjC, wtedy 
korzystaj> z tej sali.
Czy zauwacyła pani obnicenie iloWci turystów zza granicy 
wschodniej po naszym wejWciu do strefy Schengen?
Powiem tak, rzeczywiWcie liczba turystów zza wschodniej gra-
nicy zmniejszyła siC, natomiast s> grupy zorganizowane, które 
przyjecdcaj> mimo wszystko. Załatwienie wizy nie jest chyba 
jakimW problemem, skoro przyjecdcaj>, ale nie jest to taka iloWć 
jak kiedyW.
A jakie macie potrzeby, które mógłby załatwić Urz>d Miejski?
Taka główn> potrzeb> jest na pewno załatwienie jakiegoW do-
datkowego transportu publicznego, poniewac goWcie siC skarc>, 
ce nie ma tu mocliwoWci dojechania. Jest to piCta Achillesa 
wszystkich oWrodków w tym rejonie. MCczy nas to, dlatego 
myWlC, ce to by było takim priorytetem, ceby mimo wszystko 
Urz>d Miejski postarał siC na przykład o doinansowanie takiego 
transportu, zakupił kilka mniejszych minibusów. Jeadziłyby one 
pCtl> Jaszowiec- Zawodzie - Centrum. Ludzie ci>gle siC pytaj> 
o jakiW transport publiczny, a autobusy jecdc> raz na jakiW czas. 
Osoby, które maj> samochód nie narzekaj>, natomiast reszta tak. 
To jest dla nas naprawdC ducy problem, tym bardziej, ce dolina 
Jaszowca jest trochC na uboczu, do centrum jest daleko, nikt na 
piechotC nie pójdzie, szczególnie, gdy jest to osoba starsza i jest 
upał. MyWlC, ce dobrym posuniCciem byłaby wymiana nawierzch-
ni drogi ulicy Turystycznej. Słyszałam, ce Urz>d Miasta ma to  
w planach. Byłoby to dobre posuniCcie, bo centrum jest juc za-
dbane, a myWmy zostali na uboczu. Dobrze byłoby, ceby zadbano 
bardziej o czystoWć. W centrum jest to szybciej robione. Jak przy-
jecdcaj> do nas turyWci, to słyszy siC, ce tu nie posprz>tane, tam 
trawa nie jest skoszona. Warto by nad tym pomyWleć.
Jak siC reklamujecie?
Reklamujemy siC bardzo duco przez Internet, zrobiliWmy ilm 
na temat naszego OWrodka Wypoczynkowo – Szkoleniowego 
„Gwarek”, który zamierzamy emitować w Telewizji Katowice. 
Do koMca miesi>ca powinniWmy to załatwić. Reklamujemy siC 
takce na targach turystycznych promuj>cych UstroM. Najlepsza 
reklama to ta bezpoWrednia, jak ktoW od nas wyjedzie zadowolony, 
to przekazuje informacjC o nas znajomym.
DziCkujC za rozmowC.                   Rozmawiała: Anna Rokosz 

GoWcie maj> pełne wycywienie, kawiarniC, s> organizowane 
wieczorki taneczne przy muzyce, mocna siC pobawić wieczorami, 
mamy gabinet kosmetyczny, saunC, solarium, fotel z masacem, 
siłowniC, grilla, bilarda, stoły tenisa stołowego, jest basen odkryty  
z ogrzewan> wod>. Na cyczenie goWci organizujemy wycieczki 
objazdowe, imprezy plenerowe. Z reguły goWcie chCtnie z tego 
korzystaj>, np. zwiedzanie browaru bywiec. Dopasowujemy siC 
do indywidualnych potrzeb. Organizujemy wycieczkC nawet, jeWli 
jest tylko kilka osób chCtnych.
Jak wygl>da standardowy pokój?
Pokój dwuosobowy ma łazienkC, telewizor, telefon. Kacdy ma 
balkon z widokiem na stronC południow>, wiCc cały czas jest 
tam słoMce, mocna siC poopalać. Pokoje s> naprawdC bardzo 
przyjemne i po remoncie.
Czy zatrudniacie masacystC, lekarza?
Mamy tutaj masacystów, jest mocliwoWć skorzystania z tej usłu-
gi w kacdej chwili. Mocna zamówić sobie masac całego ciała. 
Natomiast lekarz jest, ce tak powiem, pod telefonem. JeWli jest 
taka potrzeba, wtedy przyjecdca. JeWli chodzi o OWW „Gwarek” 
goWcie właWciwie wszystko maj> zapewnione.
A co chcielibyWcie zmienić, by jeszcze bardziej uprzyjemnić 
przyjecdcaj>cym pobyt tutaj?
beby podwycszyć standard chciałabym jeszcze, cebyWmy 
mieli na całym oWrodku podł>czenie do Internetu. Mamy ta-
kie podł>czenie w salach konferencyjnych, wykładowych, 
chcielibyWmy, ceby w kacdym pokoju był dostCp do Internetu.  
W przyszłoWci chcielibyWmy takce zrobić salon odnowy biologicz-
nej, a basen przykryć i zrobić całosezonowy. Jest to w planach, 
ale troszeczkC bardziej odległych.
Jak wygl>da obłocenie oWrodka w sezonie zimowym?

(dok. ze str. 1)

*    *    * 
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20.30 

co piątek muzyka na Mywo

��.06.�008 r.
Na ul. Kojzara kieruj>cy KIA 
mieszkaniec Ustronia nie zacho-
wał ostrocnoWci podczas cofania  
i uderzył w seicento.
��.06.�008 r.
Na ul. Szerokiej zatrzymano 
mieszkaMca Skoczowa kieruj>cego  
w stanie nietrzeawym motorowe-
rem. Wynik badania alkomatem to 
0,81 promila.
�4.06.�008 r.
Na ul. Kwiatowej zatrzymano 
mieszkaMca Ustronia kieruj>cego 
motorowerem w stanie nietrzea-
wym. Wynik badania alkomatem 
to 2,75 promila.
�6.06.�008 r.
Na skrzycowaniu ul. Katowi-
ckiej z ul. Akacjow> kieruj>cy vw 
mieszkaniec Ustronia wymuszał 
pierwszeMstwo przejazdu i dopro-
wadził do kolizji z renault traic 
kierowanym przez mieszkaMca 
Istebnej.
�7.06.�008 r.
Na ul. Katowickiej zatrzymano 

�4.06.�008 r.
Interweniowano na os. Manhatan 
w sprawie zakłócania porz>dku 
publicznego przez nietrzeawego 
mieszkaMca. OsobC tC zatrzymano  
i przewieziono na komisariat poli-
cji w Ustroniu.
�5.06.�008 r.
Trzech kierowców ukarano man-
datem za wjazd samochodem na 
teren zielony nad rzek> Wisł>.
�6.06.�008 r.
W trakcie patrolu na terenie miasta 
zauwacono, ce w wyniku silnych 
wiatrów w nocy ze Wrody na 
czwartek zwaliły siC dwa drzewa. 
Powiadomiono o tym fakcie odpo-
wiedzialne słucby.
�7.06.�008 r.
Po otrzymniu zgłoszenia interwe-
niowano na ul. Partyzantów, gdzie 
kierowca pozostawił samochód 
w poprzek chodnika bezpoWred-

mieszkaMca Skoczowa kieruj>cego 
w stanie nietrzeawym rowerem. 
Badanie alkomatem wykazało 
2,62 promila.
�7.06.�008 r.
Na ul. Katowickiej II kieruj>cy ia-
tem palio mieszkaniec Jaworzynki 
najechał na tył poprzedzaj>cego 
go audi A4.
�7.06.�008 r.
Na ul. CieszyMskiej kieruj>cy 
skod> felici> mieszkaniec Ustronia 
nieprawidłowo skrCcił i uderzył  
w alfC romeo.
�8.06.�008 r.
Na skrzycowaniu ul. Katowickiej 
z ul. Szerok> kieruj>ca oplem 
cors> mieszkanka Katowic wy-
muszała pierwszeMstwo przejazdu 
i doprowadziła do kolizji z toyot> 
yaris kierowan> przez mieszkaMca 
Gdyni.
�9.06.�008 r.
Na ul. Katowickiej II kieruj>cy 
oplem astr> mieszkaniec Zabrza 
nie dostosował prCdkoWci do wa-
runków drogowych i uderzył  
w opla astrC kierowanego przez 
mieszkankC bor.                     (ar)

nio przy przejWciu dla pieszych. 
Kierowc> samochodu okazała siC 
mieszkanka Rybnika. Ukarano j> 
mandatem w wysokoWci 300 zł.
�7.06.�008 r.
Zlecono zabranie do schroni-
ska dla zwierz>t w Cieszynie 
psa bł>kaj>cego siC w okolicach 
jednego z domów wczasowych  
w dzielnicy Jaszowiec.
�8.06.�008 r.
Nałocono mandat w wysoko-
Wci 200 zł jednej z mieszkanek 
ul. Kuaniczej za brak nalecytej 
opieki nad psem. Sprawa dotyczy 
zdarzenia z 20.06. Pies, którego 
właWcicielk> była ta osoba, pogryzł 
jednego z mieszkaMców naszego 
miasta.                                   (ar)

BETOn �008
6 lipca odbCdzie siC XVI Otwarty Turniej Koszykówki 

„Beton”. Zawody zostan> rozegrane na boisku przy SP 2  
w Ustroniu (ul.DaszyMskiego). BCd> mecze, konkurs wsadów do 
kosza, konkurs rzutów „za trzy”, muzyka na cywo. Wpisowe 40 
zł  przy zgłoszeniu do 5 lipca, 60 zł w dniu zawodów. Drucyny 
(3-5 zawodników) nalecy zgłaszać telefonicznie 033-857-93-28 
lub mailem do 5 lipca na adres: beton@ustron.pl. Główna nagroda 
wynosi 1000 euro.

4.07 -  Górale & ANG-ole 

             Jam Session 
  

BRODYWAY nA MAnhATTAnIE 
Rada Zbójnicka Gromady Górali na Vl>sku CieszyMskim z/s 

w Ustroniu przy wsparciu „Angels Pub” w Ustroniu - informuje, 
ce w dniu 4 lipca 2008 r. o godz. 18  w VwiCto NiepodległoWci 
Stanów Zjednoczonych organizuje w Ustroniu na Rynku happe-
ning pt.: BRODYWAY na Manhattanie Angole i Gorole, czyli 
cud mniemany. W programie: Józef Broda - USM-sy (Ulubione 
Sygnały Moje – Sygnały góralskie na trombicie),  odsłoniCcie 
tablicy BRODYWAY sManhatan - projekt Zbigniew Niemiec- 
Zbójnik Graik – wykonanie „Rzeaba” Zbigniew, Grzegorz Krzy-
stek, „Rola górali w gospodarce USA” – dr Andrzej Wojcieszek 
- NajpotCcniejszy Zbójnik, „American dream –góralski sen” – dr 
Marek Rembierz – Gazda Filozof – Doktor nieobadany,  Andrzej 
Gruszczyk – Góral leWny z Gorców o prowieniencji Vl>skiej  
z piosenkami autorskimi oraz piosenk> Chodím po Brodwai,  
Gorcanie z Niedawiedzia w Gorcach – absolutna niespodzianka,  
„Torka” z niesamowitym Kazo NCdz> Urbasiem – Góralskie 
bluesy,  Karolina KidoM - ANGEL’S Band – Łukasz Piechota  
i  Józef Broda – ZakoMczenie happeningu. Nad całoWci> czuwać 
bCd>: Jan Sztefek - Wielki Zbójnik oraz Korneliusz Kapołka - 
Zbójnik, Gazda Jurysta, Wielki chor>cy trombity, Góral spiski etc. 
Zapraszam do wziCcia udziału w happeningu.          Jan Sztefek

11.07 -  Magda Gołębiowska 

            Trio

Pierwszy koncert wokalistki 
w ANGEL’S!

Serdeczne podziCkowania za okazane współczucie, 
złocone wieMce i kwiaty oraz liczny udział 

w uroczystoWci pogrzebowej 
kochanej Mamy 

Wp. Marty Gruszczyk 
pracownikom samorz>dowym miasta UstroM, 
dyrektorom ustroMskich szkół, nauczycielom 

i pracownikom SP � i Gimnazjum nr � w Ustroniu, 
przyjaciołom i znajomym składa 

syn z rodzin> 

*    *    *

nA  VlUBnYM  kOBIERCU  STAnBlI:
Agnieszka Glenc z Gaszowic i Dominik Tomiczek z Ustronia 

Beata Chwastek z Ustronia i Łukasz Troszok z Ustronia *    *    *

Serdeczne podziCkowania 
za okazane współczucie, złocone wieMce i kwiaty 

oraz udział w uroczystoWci pogrzebowej 
Wp. Józefa kohuta 

pracownikom: Sanatorium Elektron, sklepu Carrefour 
i kuani Grelowski oraz wszystkim uczestnikom 

pogrzebu składaj> 
cona i córki z rodzinami

begnamy 
Wp. Józefa nowaka 

naszego wspaniałego przyjaciela, długoletniego pracownika, 
wychowawcC wielu młodych pokoleM. PodziwialiWmy Go za 

otwartoWć, serdecznoWć i zaangacowanie  
w pracy z młodziec>. Za swoj> sumienn> pracC otrzymał 

wiele odznaczeM, miCdzy innymi Złoty krzyc za Zasługi dla 
ZhP. Był komendantem hufca ZhP. Zapisał siC w naszej  

pamiCci jako człowiek ciekawy Wwiata, wesoły, zawsze skory 
do pomocy. Takim go zapamiCtamy.

Urz>d Miasta UstroM informuje, 
ce w dniu �5 czerwca �008 r. na tablicy ogłoszeM został 

wywieszony na okres �� dni wykaz nieruchomoWci: 
- przeznaczonych do dziercawy, najmu na okres do 

trzech lat niezabudowanych i zabudowanych obiektami 
nie zwi>zanymi trwale z gruntem, a stanowi>cych włas-
noWć osób prawnych, izycznych i jednostek nie posiada-
j>cych osobowoWci prawnej. 

WIECZORY 
MUZYCZnE
6 lipca, w niedzielC o godz. 

18, rozpoczynaj> siC „Wie-
czory muzyczne na rynku”. 
Jako pierwszy wyst>pi Silesian 
Sond graj>cy muzykC reggae. 
WstCp na imprezC jest bez-
płatny. Wieczory muzyczne 
odbywać siC bCd> w kolejne 
niedziele w lipcu i sierpniu.
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nia dewastuj>cego mienie i sprawa traiła do s>du rodzinnego.  
S. Malina zwrócił uwagC na to, ce juc samo pojawianie siC patroli 
odnosi poc>dany skutek. B. Rocnowicz zaproponowała spotkanie, 
by ustalić skuteczne formy przeciwdziałania nagannym zacho-
waniom młodziecy.

S. Malina wyraził natomiast zadowolenie z poprawiaj>cego 
siC stanu bezpieczeMstwa w mieWcie, na co wskazuj> statysty-
ki. Dobrze układa siC współpraca z policj>. Obecny na sesji 
zastCpca komendanta komisariatu policji w Ustroniu Mirosław 
Lipka dziCkował za wsparcie inansowe. DziCki temu komisariat  
w Ustroniu jest w porównaniu z innymi komisariatami dobrze 
wyposacony.

ZMIAnY  W  BUDbECIE
Skarbnik miasta Maria Komadowska zaproponowała zmiany  

w budcecie miasta. Budcet zwiCkszy siC o 59.900 zł z czego 
5.000 zł przeznaczone zostanie na dodatkowe patrole policji, 
natomiast 54.900 zł, które wpłynCły jako darowizna z przezna-
czeniem na wykonanie planów miejscowych, na wykonanie tych 
planów zostan> przeznaczone. Natomiast po stronie wydatków 
budcetu miasta M. Komadowska zaproponowała zmniejszenie 
o 196.000 zł wydatków biec>cych i równoczesne zwiCkszenie  
o 196.000 zł wydatków inwestycyjnych w zwi>zku z karosacem 
samochodu OSP Polana - 100.000 zł, wykonaniem wejWcia ewa-
kuacyjnego w OSP Lipowiec - 70.000 zł, wykonaniem radiowego 
uruchamiania syren w OSP Lipowiec - 6.000 zł, zakupem pieca 
do OSP Nierodzim - 20.000 zł.

Pozytywn> opiniC o zmianach w budcecie wyraziła przewodni-
cz>ca Komisji Budcetu Olga Kisiała dodaj>c, ce 6 godzin dodat-
kowego patrolu w lipcu i sierpniu, kosztować bCdzie jednorazowo 
240 zł. W sumie da to kwotC 5000 zł. Takie patrole sprawdzaj> 
siC w innych miastach. Radni jednogłoWnie podjCli uchwałC  
o zmianach w budcecie.

DZIERbAWY
W informacji przekazanej radnym czytamy:
W zwi>zku z wejWciem w cycie z dniem 22.10.2007 r. nowelizacji 

ustawy o gospodarce nieruchomoWciami miedzy innymi do art. 
35 - gminy s> zobowi>zane do sporz>dzenia wykazów nierucho-
moWci przeznaczonych do dziercawy b>da najmu na okres 21 
dni na tablicach ogłoszeM, a ponadto informacje o wywieszeniu 
tego wykazu podaje siC na stronach internetowych i w prasie 
lokalnej. Do zawarcia kolejnej umowy, której przedmiotem jest 
ta sama nieruchomoWć niezbCdna jest uchwała rady miasta, do 
czasu okreWlenia zasad przeznaczenia nieruchomoWci stanowi>cej 
własnoWci gminy do oddania w dziercawC lub najem na okres 
oznaczony do 3 lat. 

Pierwsza uchwała dotyczyła dziercawy parkingu na ul. Równica 
prowadzonego przez irmC Ustronex. Jak informował naczelnik 
Andrzej SiemiMski droga i parkingi na Równicy to miejsca trudne 
do organizacji ruchu, szczególnie w pogodne weekendy. Chodzi 
o zapewnienie płynnej obsługi, co irmie Ustronex siC udaje  
i w zwi>zku z tym projekt uchwały o przedłuceniu dziercawy. 
Pozytywn> opiniC o tej uchwale wyraził przewodnicz>cy Komisji 
Architektury Piotr Markuzel, przy czym zaznaczył, ze zdaniem 
komisji powinno siC przy zawieraniu nowej umowy wynegocjo-
wać cenC za dziercawC o 10% wycsz>. Radni podjCli uchwałC.

Kolejna uchwała dotyczyła zwolnienia z obowi>zku przetargo-
wego trybu zawarcia umowy dziercawy na okres do 3 lat nieru-
chomoWci w Polanie z przeznaczeniem na parking. Dziercawc> 
ma być oWrodek narciarski Nartowisko. Radni podjCli stosown> 
uchwałC. 

Trzecia uchwała dotycz>ca dziercaw dotyczyła 24 nieruchomo-
Wci w Ustroniu, a dziercawionych od miasta  na garace, ogródki 
przydomowe, działalnoWć handlow> i gastronomiczn>, pole na-
miotowe, teren na którym odbywa siC nauka jazdy. Tu tec radni 
podjCli uchwałC.

OPERAT
Radni uchwalili operat uzdrowiskowy. Burmistrz Ireneusz 

Szarzec informował, ce ustawa z 2005 r. nakłada na uzdrowiska 

koniecznoWć aktualizowania operatów uzdrowiskowych i statu-
tów. Celem operatu jest potwierdzenie walorów uzdrowiskowych. 
UstroM jako jedna z pierwszych gmin uzdrowiskowych ma operat 
przygotowany. Nasze miasto spełnia wiCkszoWci wymaganych 
warunków. NastCpny krok to decyzja ministra zdrowia otwiera-
j>ca drogC do uchwalenia nowego statutu uzdrowiska. Burmistrz 
wyraził nadzieje, ce taki statut uda siC uchwalić juc jesieni> tego 
roku. By lepiej czytelników zorientować w treWci operatu ponicej 
publikujemy spis treWci:

1.    Nazwa gminy  
2.    OkreWlenie obszaru
3.    Opis zagospodarowania przestrzennego
3.1.    Ogólna charakterystyka miasta uzdrowiska UstroM
3.1.1.  Dane ogólne i połocenie
3.1.2.  Rys historyczny
3.1.3.  Zabytki architektury
3.1.4.  Rzeaba terenu
3.1.5.  Warunki wodne 
3.1.6.  Budowa geologiczna
3.1.7.  Warunki hydrologiczne
3.1.8.  Gleby
3.1.9.  Melioracje
3.1.10. Warunki klimatyczne 
3.1.11. Zasoby naturalne 
3.1.12. Ochrona przyrody
3.1.13. Turystyka i rekreacja 
3.1.14. Uwarunkowania demograiczne
3.2.   Opis zagospodarowania przestrzennego obszaru,  

z uwzglCdnieniem poszczególnych stref ochronnych 
3.2.1.  Uwarunkowanie komunikacyjne miasta
3.2.2.  DziałalnoWć gospodarcza, usługi
3.2.3.  Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne 
4.     OkreWlenie projektowanych stref ochronnych        
5.     Opis właWciwoWci leczniczych naturalnych surowców 

leczniczych i właWciwoWci klimatu
5.1.   Opis właWciwoWci leczniczych naturalnych surowców 

leczniczych
5.2.    Opis właWciwoWci leczniczych klimatu
6.    Vwiadectwa potwierdzaj>ce właWciwoWci lecznicze na-

turalnych surowców i właWciwoWci lecznicze klimatu 
7.    Informacje na temat działaj>cych zakładów lecznictwa 

uzdrowiskowego oraz urz>dzeM lecznictwa uzdrowiskowego 
8.    Wskazanie kierunków leczniczych i przeciwwskazaM dla 

przyszłego uzdrowiska   
9.     Opis istniej>cych obszarów i terenów górniczych 
10.  Informacje o infrastrukturze technicznej oraz o mog>-

cych wyst>pić zagroceniach ekologicznych
10.1.    Infrastruktura techniczna
10.1.1. Zaopatrzenie w wodC
10.1.2. Sieć wodno-kanalizacyjna
10.1.3. Oczyszczalnia Wcieków 
10.1.4. Gospodarka odpadami
10.2.   Obszary, na których mog> wyst>pić zagrocenia ekologiczne
10.2.1. Zagrocenia powodziowe i zalewowe
10.2.2. Zagrocenia osuwiskowe
11.  Informacje o stanie czystoWci powietrza oraz natCceniu 

hałasu.
kOnIEC  ZWI=ZkU

PodjCto uchwałC o postawieniu w stan likwidacji Zwi>z-
ku Komunalnego Ziemi CieszyMskiej. I. Szarzec wyjaWniał, 
ce od kilku lat toczy siC z wojewod> dyskusja o zapisach  
w statucie. Wedle najnowszej interpretacji gminy mog> two-
rzyć zwi>zki, by wykonywać pewne zadania, przy czym te 
zadania w całoWci musz> przekazać zwi>zkowi. JeWli wiCc 
zwi>zek komunalny organizowałby imprezC kulturaln>, to 
musiałby być organizatorem wszystkich imprez kulturalnych 
w gminach. W zwi>zku z tym zarz>d ZKZC postanowił po-
stawić Zwi>zek w stan likwidacji. Dodatkowo członkiem 
ZKZC nie mogło być starostwo powiatowe, a przeciec bardzo 
wiele działaM podejmowanych przez ZKZC krzycowało siC  
z działaniami starostwa powiatowego. Kontynuacj> współpra-
cy cieszyMskich gmin bCdzie stowarzyszenie, w skład którego 
bCdzie mógł wejWć powiat. Prawdopodobnie stowarzyszenie 
gmin ziemi cieszyMskiej powołane zostanie jeszcze w tym 
roku.                     Wojsław Suchta 

uchwalono
OPERAT

(dok. ze str. 1)
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o Miejskiej informacji turystycznej 
mówi burmistrz ireneusz Szarzec.

*    *    *

Zdaniem 
Burmistrza

ostra młodziecowa muzyka.       Fot. w. Suchta           

Wacnym elementem rynku po mo-
dernizacji jest nowy budynek Miej-
skiej Informacji Turystycznej. Taka 
informacja funkcjonowała dotychczas  
w Ustroniu w podobnej formule, ale warto  
w sezonie powiedzieć parC słów o za-
kresie jej działalnoWci. Prowadzona jest 
przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju 
Ustronia. Stowarzyszenie prowadzi dwa 
takie punkty – jeden centralny na rynku  
i drugi w budynku zakładu przyrodoleczni-
czego na Zawodziu. Oba punkty Wwiadcz> 
usługi dla goWci, kuracjuszy, turystów, ale 
tec dla mieszkaMców Ustronia. Przede 
wszystkim zajmuj> siC informowaniem  
o wolnych miejscach noclegowych  
w hotelach, pensjonatach, o szlakach, 
trasach spacerowych, itp. Słucy do tego 
pełna gama materiałów, takich jak mapy, 
przewodniki, foldery. MIT prowadzi tec 
pełny zakres informacji o imprezach kul-
turalnych, sportowych i rekreacyjnych 
odbywaj>cych siC w Ustroniu. Zwi>zana  
z tym jest takce sprzedac biletów, przy 
czym nalecy zaznaczyć, ce na zdecydowa-
n> wiCkszoWć imprez w Ustroniu jest wstCp 
wolny. Bilety sprzedawane s> przede 
wszystkim na imprezy komercyjne orga-
nizowane przez podmioty nie zwi>zane  
z miastem, a dziercawi>ce amiteatr. 

Bardzo ciekaw> działalnoWci> MIT, 
takce dla mieszkaMców, jest mocliwoWć 
nabywania biletów autokarowych i lotni-
czych na trasy miCdzynarodowe. Planuj>c 
wyjazd zagraniczny mocna skorzystać  
z usług MIT. Prowadzone s> takce usługi 
zwi>zane z mał> poligrai>. Mocna sko-
rzystać z kserokopiarki, zalaminować lub 
oprawić dokumenty. 

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju 
Ustronia wł>cza siC w organizacjC szeregu 
imprez w Ustroniu, st>d w MIT mocna 
uzyskać bardzo szczegółowe informacje 
np. o jesiennej czasówce rowerowej na 
RównicC. Mocna zasiCgn>ć informacji  
o mocliwoWciach organizacji imprez, prze-
wozach autokarowych i rócnych innych 
atrakcjach. MIT i Stowarzyszenie wł>cza 
siC w szereg przedsiCwziCć w Ustroniu 
i w zwi>zku z tym mocna siC takce in-
formować siC o współpracy z instytucja-
mi organizuj>cymi imprezy kulturalne  
i sportowe.

Poza tym mocna w MIT załatwić szereg 
drobnych spraw, funkcjonuje kantor wy-
miany walut, mocna korzystać z Internetu. 
Nie zawsze wiemy, gdzie mocna nabyć 
lagC paMstwow>, a tak> sprzedac prowadzi 
MIT na rynku.

Maj>c to wszystko na uwadze chciałbym 
zaprosić wszystkich do korzystania z usług 
MIT, a przy najblicszej wizycie na rynku 
warto wst>pić i zobaczyć, co oferuje ten 
punkt.                                 Notował: (ws)

W sobotC 21 czerwca ustroMska mło-
dziec miała okazjC, by wspólnie rozpocz>ć 
upragnione wakacje. Młodziecowa Rada 
Miasta zorganizowała II Festiwal Twór-
czoWci Młodziecy „No Name”. Honorowy 
patronat obj>ł nad nim burmistrz miasta 
Ireneusz Szarzec. 

Punktualnie o godzinie 15 przybyłych 
na rynek gor>co powitali prowadz>cy: 
Agnieszka Kozieł i Arkadiusz GrzeWkie-
wicz. Jako pierwszy na scenie zaprezen-
tował siC katowicki zespół Nienerwowo 
powstał, pod koniec 2004 r. Ich muzyka 
nie zamyka siC na schematach gatunko-
wych. Najłatwiej ich styl okreWlić jako 
rock psychodeliczny. Kolejni wykonawcy 
– Sleepwalkers – zagrali prawie u siebie, 
gdyc jego członkowie pochodz> ze Sko-
czowa i Górek Wielkich. Załocyli zespół 
we wrzeWniu ubiegłego roku, a juc ciesz> 
siC spor> i ci>gle rosn>c> popularnoWci>, 
o czym moce Wwiadczyć liczba ostatnio 
zagranych koncertów. Ich repertuar to 
mieszanka coverów z własnymi utwo-
rami. Melodyjne, rockowe klimaty ła-
two wpadaj> w ucho. Podczas festiwalu 
ustroMsko – wiWlaMska kapela – Pogodny 
bniwiarz – miała swój debiut. Formacja ta 
powstała pod koniec ubiegłego roku. Jej 
perkusista gra takce w zespole Radogost, 
a wokalistC mocna usłyszeć w Negation. 
NastCpnie na scenie wyst>piła Syme-
tria z JastrzCbia. Powstała w 2005 roku,  
w obecnym składzie gra juc od 2 lat. Ener-
gia, któr> dostarczyli słuchaczom, była 
zawarta w spokojnych, emocjonalnych 

balladach, jak równiec w cywiołowych, 
zdecydowanie szybszych kawałkach. Po 
dawce rockowego grania przyszedł czas na 
zmianC klimatu. Licznie zgromadzeni pod 
scen> fani pokrCcili biodrami przy reggae 
w wykonaniu Silesian Sound, czyli stałych 
bywalców ustroMskich imprez młodzieco-
wych. Po nich wyst>piła gwiazda festi-
walu – zespół Akurat z Bielska - Białej. 
Był to juc ich drugi koncert w Ustroniu, 
odk>d stali siC kapel> znan> na cał> PolskC  
(i nie tylko). Choć zagrali w zmienionym 
składzie – bez wokalisty Tomka Kłaptocza  
i z nowym bCbniarzem – zostali bardzo 
gor>co przyjCci przez tłum młodych ludzi, 
który zapełnił rynek. Młodziec bawi>ca 
siC pod scen> skakała i razem z zespołem 
Wpiewała wszystkie utwory. Nie zabrakło 
takce niespodzianek, czyli nowych piose-
nek z kolejnej, juc czwartej płyty zespołu 
– ukace siC ona jesieni>. 

Młodziecowa Rada Miasta dziCkuje 
wszystkim, dziCki którym udało siC zor-
ganizować festiwal, a s> to: Urz>d Mia-
sta UstroM, Miejski Dom Kultury „Pra-
cakówka”, Agencja Ochrony „Mondial 
– Pol”, Henryk Kania, Tomasz Brachaczek 
i Karczma Góralska, Hurtownia Warzyw 
i Owoców „Beskid Fruit 2”, piekarnia  
i cukiernia „Bethlejem”, Wytwórnia Natu-
ralnych Wód Mineralnych „Ustronianka”, 
Hurtownia „Smakosz”, firma „Pierrot”, 
Zakład Poligraii Reklamowej pana Piotra 
Zwiasa. Przewodnicz>ca Młodziecowej 
                Rady Miasta Agnieszka kozieł

no naMe FeStiwal

*    *    * 
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W okresie powojennym kilkakrotnie przeprowadzano reorgani-
zacjC administracji terenowej, co wi>zało siC ze zmianami granic 
Ustronia. Podajemy zatem nieco informacji na temat okolicznoWci 
tych dawnych decyzji, gdyc przykładowo Lipowiec dwukrotnie 
ł>czono z Ustroniem, choć wWród radnych były głosy, ce wiejska 
dzielnica moce utrudniać uzyskanie praw miejskich, o które sta-
rano siC wielokrotnie, co widoczne jest w protokołach gminnych 
od pierwszych dni uzyskania wolnoWci.

 11 czerwca 1945 r. na sesji burmistrzów i wójtów powiatu 
cieszyMskiego zaprezentowano przedstawicielom miast i gmin 
rz>dowy plan reorganizacji administracji terenowej i samorz>dów 
oraz powołania tzw. gmin zbiorowych. OdnoWnie do Ustronia 
zaplanowano utworzenie takiej jednostki wraz ze wsiami Herma-
nice i Lipowiec, które miały stać siC gromadami, posiadaj>cymi 
rady gromadzkie i sołtysów. Pod koniec sierpnia wójt Ustronia 
Franciszek Zawada dokonał protokolarnego przejCcia gromady 
Lipowiec, co Rada Gminna zatwierdziła 28 wrzeWnia. 

Natomiast Gromadzka Rada Narodowa w Nierodzimiu, której 
przewodniczył Jan Mrógała, na zebraniu 24 paadziernika 1945 r. 
jednomyWlnie ustanowiła przył>czenie wioski do gminy zbiorowej 
w Skoczowie. Jej sołtysem był wówczas Jan Gawlas, a od lipca 
1946 r. Paweł MitrCga; członkiem Rady Gminnej w Skoczowie 
został zaW obrany Bonifacy Górniok

W 1950 r., gdy po raz kolejny podjCto starania o uzyskanie praw 
miejskich radni Ustronia zadecydowali, ce Lipowiec ze wzglCdu 
na swój typowo wiejski charakter nie wejdzie w przyszłe granice 
miejscowoWci, co znalazło wyraz w stosownej uchwale. Jednak 
24 lutego 1954 r. weszła w cycie uchwała Rady PaMstwa i Rady 

ps. do monograii

ZMIENNE GRANICE

Ministrów w sprawie nowego podziału administracyjnego, na 
mocy której powstawały nowe gromady, a organami władzy 
były w nich gromadzkie rady narodowe. Reforma mogła ozna-
czać usamodzielnienie Lipowca, ewentualnoWć odł>czenia siC 
Hermanic, a nawet oderwania czCWci ustroMskich dzielnic i stwo-
rzenia osobnych jednostek. MocliwoWci podziału terytorialnego 
omawiano w trakcie nadzwyczajnej sesji na pocz>tku marca tego 
roku, proponuj>c liczne rozwi>zania. Powołano kilkuosobow> 
KomisjC Podziału Administracyjnego. Jedna z propozycji mówiła 
o podziale na UstroM Dolny i UstroM Górny, jak juc miało miejsce 
w dawnych wiekach. Postulowano tec przył>czenie do Ustronia 
Tokarni, Obłaaca, Równi, sk>d dzieci chodziły do ustroMskich 
szkół, do czego jednak nie doszło. WiCkszoWć radnych uznała, ce 
ogólne warunki nie pozwalaj> Hermanicom na oddzielne funk-
cjonowanie, czego równiec nie oczekiwali tamtejsi mieszkaMcy. 
Uznano wiCc za najwłaWciwsze poł>czenie Ustronia z Hermani-
cami i nadanie obu czCWciom charakteru miasta oraz wydzielenie 
gromady Lipowiec.

Od 1 stycznia 1955 r. do 31 grudnia 1972 r. funkcjonowała Gro-
madzka Rada Narodowa z siedzib> w Nierodzimiu, w skład której 
wchodziły ponadto Bładnice i Lipowiec. Jej obrady odbywały 
siC co najmniej raz na dwa miesi>ce, Prezydium zaW zbierało siC 
co dwa tygodnie. Przez 13 lat GRN przewodniczył mieszkaniec 
Bładnic, Jan Hutyra, a przez cały okres jej istnienia, czyli 18 lat, 
sekretarzem była ustronianka Zuzanna Kubica. Siedziba biura 
znajdowała siC w budynku Józefa Pindora w Nierodzimiu (obecnie 
restauracja „Gazdówka”).

1 stycznia 1973 r. powrócił Lipowiec, bCd>cy terenem wiejskim 
do Ustronia. Skorzystał on takce na inwestycjach centralnych, 
zwi>zanych z budow> dzielnicy leczniczej na Zawodziu, m.in. 
podł>czaj>c siC juc w 1970 r. do budowanego gazoci>gu. Podobnie 
stało siC z przył>czonym wtedy po raz pierwszy Nierodzimiem, 
gdzie podstawowy etap gazyikacji zakoMczono w 1973 r.

Zainteresowanych powojennymi dziejami naszej miejscowoWci 
odsyłamy do drugiego tomu monograii Ustronia, który jest jesz-
cze do nabycia w Muzeum UstroMskim w cenie 50 zł.

iV FeStiwal 
EKUMENICZNY

Tegoroczny Festiwal Ekumeniczny rozpocznie siC wernisacem 
wystawy w Muzeum UstroMskim, a zakoMczy siC uroczystoWci> 
Ww. Jakuba  Apostoła w koWciele ewangelicko – augsburskim.

CzCWć festiwalu przy koWciele katolickim pw. Vw. Klemensa 
rozpocznie siC 13 lipca uroczystoWci> odpustow> ku czci Opatrz-
noWci Bocej. O godzinie 12 zostanie odprawiona uroczysta suma 
odpustowa, której bCdzie przewodniczył oraz kazanie wygłosi 
ks. neoprezbiter Michał Kałuziak. W czasie mszy Ww. bCdzie 
Wpiewał paraialny chór „Ave” pod dyrekcj> Alicji Adamczyk.  
W poniedziałek 14 lipca o godzinie 19  w Czytelni Katolickiej im. 
Jerzego Nowaka nast>pi otwarcie wystawy zatytułowanej „Dzia-
łalnoWć misyjna na terenie Etiopii i Mali”, która bCdzie czynna do 
koMca lipca. W czasie wernisacu wystawy wyst>pi chór „Gorol” 
z Jabłonkowa pod dyrekcj>  Katarzyny Siwiec.

W WrodC 16 lipca o godzinie 19 w Czytelni Katolickiej 
odbCdzie siC spotkanie z misjonarzem pracuj>cym w Chaco  
w Argentynie, ks. Zbigniewem Koziołem pochodz>cym z Ustro-
nia, a od 23 lat pracuj>cym na misjach.

W pi>tek 18 lipca o godzinie 19  w Czytelni Katolickiej wysłu-
chamy wykładu prof. dr hab. Dariusza Kuboka na temat: „Pogl>dy 
Klemensa Rzymskiego a tradycja grecka”.

MyWlC, ce zarówno czCWć zaproponowana przez paraiC kato-
lick>, jak i cały Festiwal Ekumeniczny, przyniesie ubogacenie 
naszych serc oraz wzmocnienie naszej wiary – czego z całego 
serca wszystkim cyczC i zapraszam na powycsze spotkania.

                                                                   ks. Antoni Sapota

IV Festiwal Ekumeniczny w Ustroniu
5 lipca (sobota) godz. 16 Muzeum UstroMskie – wernisac wy-

stawy „Jan Herma -  Rzeaba”.  Wystawa czynna od 5 do 23 lipca 
w godzinach otwarcia muzeum. 

               �� lipca (niedziela) godz. ��
KoWciół katolicki pw. Ww. Klemensa. UroczystoWć odpu-
stowa ku czci OpatrznoWci Bocej. Suma odpustowa, której 
przewodniczył bCdzie i kazanie wygłosi ks. neorezbiter 
Michał Kałuziak. Vpiewał bCdzie chór paraialny „Ave” 
pod dyrekcj> Alilcji Adamczyk.

�4 lipca (poniedziałek) godz. �9
Czytelnia Katolicka. Otwarcie wystawy „DziałalnoWć misyjna 
w Etiopii i Mali”. Wystawa czynna do 31 lipca.  WystCp chó-
ru „Gorol” z Jabłonkowa pod dyrekcj>  Katarzyny Siwiec.

�6 lipca (Wroda) godz. �9 

Czytelnia Katolicka. Spotkanie z misjonarzem, z Chaco 
w Argentynie pochodz>cym z Ustronia, ks. Zbigniewem  
Koziołem.

�8 lipca (pi>tek) godz. �9 
Czytelnia Katolicka. Wykład prof. dr hab. Dariusza Kubo-
ka -„ Pogl>dy Klemensa Rzymskiego a tradycja grecka”. 
ChrzeWcijaMskie Stowarzyszenie Ekumeniczne.

�0 lipca (niedziela) godz. �7 
Amfiteatr w Ustroniu. Koncert Prawosławnego Chóru  
„OKTOICH” pod dyrekcj> ks. Grzegorza Cebulskiego. 
Paraia Ewangelicko –Augsburska w Ustroniu w roku 2008  
obchodzi jubileusz 225 – lecia.

Dni Jakubowe �4 – �6 lipca �008 r.
�4 lipca  (czwartek)  koncert Chóru „Cantate” z BB
�5 lipca  (pi>tek)       koncert Chóru z WCgier.
�6 lipca  (sobota)      koncert Tomasza bółtko.
�7 lipca  (niedziela)  Uroczyste naboceMstwo. 
      kazania wygłosz>: 
ks. Waldemar Szajthauer z Wisły,  ks. Marcin Brzóska 
ze VwiCtochłowic.
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Na zdjFciu z czerwca 1970 r. uwieczniono przedszko-
laków z placówki nr 1. U dołu od lewej stoj>: Magdalena 

11 czerwca w sali widowiskowej MDK „Pracakówka”, odbył 
siC koncert absolwentów z okazji zakoMczenie roku szkolnego. 
Zanim jednak absolwenci otrzymali dyplomy odbyło siC zebranie, 
na którym wybierano członków zarz>du Towarzystwa Kształcenia 
Artystycznego. Przeczytano roczne sprawozdanie inansowe. 
Prezes TKA Witold PotkaMski poinformował zebranych absolwen-
tów o zmianie na stanowisku kierownika Ogniska Muzycznego. 
Pełni>ca tC funkcjC do tej pory Agnieszka Tront odchodzi na urlop 
macierzyMski, a zast>pi j> Aleksandra Pruszydło. Na koniec W. 
PotkaMski zwrócił siC z proWb> do rodziców, by czCWciej i tłum-
niej przychodzili kibicować swoim pociechom oraz ceby zadbali  
o odpowiedni strój dla dziecka na koncert. 

 Popisy absolwentów obserwowali dumni rodzice, którzy doWć 
licznie zjawili siC tego popołudnia. Koncert poprowadziły Anna 
Cholewa i Dorota Twardzik. Absolwentami Ogniska Muzycznego 
w roku szkolnym 2007/2008 zostali: Anna Cholewa (skrzypce), 
Kamil Chwastek (keyboard), Dorota Twardzik (let), Barbara 
Gawełek (keyboard), Piotr KamiMski (keyboard).                 (ar)

KONCERT
Popis gry na skrzypcach.            Fot. a. Rokosz

Zielonka, Przemysław Korcz, Karina Ocoł, Lilianna Helwig, Ma-
rek Wójcik, Magdalena Lupinek, Dariusz Gaudy, Anna Gwozdz, 
Wioletta D>browska, Monika Nowak, II rz>d: dyr. przedszkola 
Anna Raszka, Damian Drózd, Małgorzata LubiMska, Janusz 
Łukosz, Łukasz Pietrzykowski, Barbara Potocka, Kazimiera Bob-
kiewicz, NN, Mariusz Chwastek, Agata Brudny, Marek Kawulok, 
Grzegorz Kocyan, III rz>d: Grzegorz Halama, Jan Bukowczan, 
Arkadiusz Kubok, Zbigniew Gogółka i wychowawczyni Gra-
cyna Zagała. FotograiC udostCpniła i opisała obecna na zdjCciu 
Magdalena Piechowiak. 

SEnTYMEnTAlnE  SPOTkAnIE 
Muzeum UstroMskie zaprasza na sentymentalne spotkanie pt. 

„W krCgu dzieciMstwa”, które odbCdzie siC w pi>tek 11 lipca  
o godz. 17.00. W programie: wystawa dawnych zabawek  
i ubiorów dzieciCcych, wspomnienia ustroniaków, prezentacja 
multimedialna starych fotograii.
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Z aRBuZeM i tRuSkawk=

Przedszkola czas juc min>ł nam 
                          i jest tak jakoW smutno.

Tymi słowami kolejna grupa dzieci z Us-
tronia- Polany pocegnała przedszkole. Zostały 
wspomnienia wspólnych zabaw i tCtni>cych 
gwarem sal przedszkolnych. Przegl>daj>c 
zdjCcia z cycia przedszkola dzieci z radoWci> 
wspominały wspólne wyjazdy, wystCpy, przed-
stawienia oraz liczne imprezy okolicznoWciowe, 
które mogły odbyć siC dziCki rodzicom i spon-
sorom. begnaj>c kolejny rok szkolny 2007\ 08 
serdecznie dziCkujemy:

panu Jackowi Donhoeffherowi za uroczy-
stoWć „Mikołajkow>” z piCknymi prezentami 
dla dzieci i ciepłym przyjCciem w hotelu 
„Alexado”. PaMstwu Piotrowi i Barbarze Glu-
zom- za goWcinne przyjCcie w Dobce z okazji 
„Dnia Dziecka”. Szczególne podziCkowanie 
składamy panu Andrzejowi Frankowi za ksero-
graf, dziCki któremu kopiujemy tony obrazków 
dla dzieci i redagujemy na miejscu pisemka 
dla przedszkolaków. DziCkujemy wszystkim 
rodzicom za całoroczn>, serdeczn> współpracC. 
Małym absolwentom cyczymy sukcesów  
w szkole.Wesołych wakacji!                            (jh)

koniec  Roku w P-3

Taki właWnie był wernisac wystawy 
prac uczniów ustroMskich szkół, który 
miał miejsce 24 czerwca, jako pokłosie 
warsztatów artystycznych pn. „UstroM na 
szkle malowany”. Inspiracj> były bajecznie 
kolorowe obrazki zaolziaMskiego twórcy 
Antoniego Szpyrca, który od dawna ma-
luje na szkle swój ukochany Jabłonków. 
Inicjatorem i realizatorem warsztatów był 
Klub Propozycji działaj>cy przy Muzeum 
Marii Skalickiej w Ustroniu. Cudownie 
było goWcić na warsztatach 80 młodych 
artystów, którzy z zapałem i fantazj> wy-
malowali na szkle wielobarwny UstroM.  
I tak np. Urz>d Miasta malowany był raz po-
Wród  drzew na szczycie zielonej góry oWwiet-
lonej wesołym słoneczkiem. Innym razem  
z czerwon>, spiczast> dachówk> nawi>zu-
j>c> do ustroMskich piramid. Nawet nasz 
szary i nieco smutny z zewn>trz budynek 
Muzeum Marii Skalickiej, pokazano w 

fantastycznych rócowo-ioletowo-srebrnych 
barwach. Ac serce siC raduje. Te  Wliczne 
wesołe prace mocna ogl>dać do wrzeWnia 
na letniej wystawie w Muzeum Marii Ska-
lickiej. Mocna tec przeWledzić towarzysz>c> 
jej wystawC fotograiczn>, która pokazuje 
przebieg tego kolorowego wydarzenia.  
Warsztaty prowadził niestrudzony Dariusz 
Gierdal, który jak zwykle spisał siC na me-
dal. Zawsze uWmiechniCty, pogodny, pełen 
zapału i serca dla dzieci,   znajduj>cy dla nich 
czas nie tylko w szkole na lekcjach plastyki, 
ale takce i czCsto  poza ni>. Cieszymy siC, ce  
z naszego zaproszenia  skorzystały takce 
dzieci ze Stowarzyszenia „Mocna Inaczej”. 
Z tej grupy dwoje dzieci  - Dagmara blik 
(kl.4 SP2) i Dawid JoMczyk (kl.1 SP2) 
otrzymało dyplomy uznania. Dodatkowo D. 
JoMczyk jako najmłodszy uczestnik warszta-
tów otrzymał  nagrodC specjaln> w postaci 
albumu „Polskie parki narodowe”. 

Nagrody, wyrócnienia i dyplomy roz-
dawała dzieciom wiceburmistrz Jolanta 
Krajewska-Gojny. WWród nagrodzonych 
znaleali siC:  I. miejsca: Tomek Macie-
jowski (kl.5 SP3) i Dawid Kupka (kl.6 
SP1). II. miejsca : Patryk Ryszka (kl.5b 
SP1), Natalia Kubica (kl.5a SP1), Sandra 
Holona (kl.6a SP1) i Ania Cyc (kl.4 SP3).  
III. miejsca:  Mateusz Kohut (kl.5 SP3), 
Dawid Herda (kl.5a SP1), Agata Sadlik 
(kl.5 SP1) oraz Adam Kaczmarek (kl.5 
SP1). Wyrócnienia uzyskali: Ada Broda 
(kl.6a SP1), Andrzej Szalbot (kl.6b SP1), 
Janek  Tarnowski (kl.6 SP1) oraz Moni-
ka Paszek (kl.6 SP1). Dyplomy uznania 
otrzymali: JaW Wiecha (kl.4 SP3), Dagmara 
Niemczyk (kl.4 SP3), Julia Chrzanowiecka 
(kl.4 SP3), Michalina Gluza (kl.6 SP1), 
Justyna Tomica (kl.6a SP1), Kinga KrCce-
lok (kl.6 SP1), Klaudia Brudny (kl.6 SP3), 
Marta Fr>ckowiak (kl.6a SP1), Dawid JoM-
czyk (kl.1 SP2), Dagmara blik (kl.4 SP2),  
a takce  Michał Kunat (kl.4 SP3). Wernisac 
uWwietniła gr> na keyboardzie Paulinka 
Kania z klasy 4 SP1.

Warsztaty artystyczne „UstroM na szkle 
malowany”  realizowane były w projekcie 
pn. „Klub Propozycji  w Ustroniu – klubem 
tysi>ca inicjatyw”, w ramach programu 
„Działaj Lokalnie VI” współinansowa-
nego przez Polsko-AmerykaMsk>  Fun-
dacjC WolnoWci oraz AkademiC Rozwoju 
Filantropii w Polsce.  Irena Maliborska 

Mali artyWci z drewnianymi ptakami krzysztofa czadera.                  

agata Sadlik, klasa Va SP-1, 3 nagroda.               

absolwenci przedszkola.                                                                         



3 lipca 2008 r.   Gazeta UstroMska   9

 W sobotnie popołudnie 28 czerwca na 
ustroMskim rynku goWciła „Beskidzka 5” 
czyli porozumienie Istebnej, Szczyrku, 
Brennej, Wisły i Ustronia. Co sobotC 
„Beskidzka 5” organizuje koncert w innym 
mieWcie. WczeWniej byliWmy w Brennej,  
w najblicszy weekend bCdziemy w WiWle. 
W Ustroniu koncert prowadzili Aneta Le-
gierska i Zdzisław Brachaczek. Na scenie 
zjawili siC przedstawiciele gmin, czyli 
wójcina Danuta Rabin z Istebnej, wójcina 
Iwona Szarek z Brennej, sekretarz miasta 
Monika MuW ze Szczyrku, wiceburmistrz 
Jan CieWlar z Wisły i burmistrz Ireneusz 
Szarzec z Ustronia. Wszyscy myWleli, ce 
bCd> koncert otwierać, tymczasem za-
proponowano im liczenie pieniCdzy i to 
bardzo drobnych pieniCdzy. Prawie wszy-
scy wykazali siC idealnym obliczeniem, 
jedynie coW nie wyszło wiceburmistrzowi 

Wisły, który stwierdził, ce od liczenia 
pieniCdzy to w WiWle jest skarbnik. Kacdy 
z licz>cych miał 4,99 zł. Jako nagrodC 
otrzymali po jednym groszu na szczCWcie, 
tak by było równo 5 zł, no bo to była „be-
skidzka pi>tka”.

Na scenie wyst>piły zespoły Gibczoki  
z Wisły, Zwyrtni z Koniakowa, Zbójnicy 
ze Szczyrku, a na zakoMczenie Izabela 
Zwias z Ustronia. MiCdzy koncertami 
odbywały siC konkursy dla dorosłych i dla 
dzieci. Nagrody były cenne – od biletów 
do LeWnego Parku Niespodzianek po  noc-
legi w hotelach. Wszystkim towarzyszyły 
Ustroniaczki, a tego dnia przez rynek prze-
winCło siC, skromnie licz>c, kilkaset osób. 
Jedni przychodzili, inni odchodzili, a cały 
koncert trwał ponad 4 godziny. Na rynku 
widzieliWmy tec starostC cieszyMskiego 
Czesława GluzC.           Wojsław Suchta

ZaBawa  Z  Pi=tk=

15 czerwca w koWciele na Zawodziu 
odbyła siC msza WwiCta, któr> odprawili 
ksi>dz kanonik Leopold Zielasko, ksi>dz 
dziekan Tadeusz Serwotka oraz dwaj ksiC-
ca zaproszeni goWcinnie z tej okazji. Msza 
była odprawiona w intencji wszystkich 
sympatyków i ofiarodawców Fundacji 
VwiCtego Antoniego zarówno cyj>cych 
jak i zmarłych. Wierni, którzy tłumnie 
przybyli do koWcioła, mogli po mszy za-
opatrzyć siC w chleb Ww. Antoniego. Wielu 
z nich przyjechało specjalnie na tC okazjCz 
daleka. Byli tec tacy, którzy rokrocznie 
przyjecdcaj> specjalnie na tC mszC. Mimo 
ducej liczby uczestników mszy, chleba 
wystarczyło dla wszystkich. Przywieziono 
1000 bochenków i prawie wszystkie roz-
dano. MszC odprawiono z okazji dnia Ww. 
Antoniego. VwiCty ten mimo swego krót-
kiego cycia, wiele doWwiadczył, cecho-
wała go niesamowita charyzma. KiedyW 
pracował w kuchni i tak siC zdarzało, ce 
czCsto wynosił z niej chleb, który potem 
rozdawał biednym. Chleb rozdawany  
w koWciele na Zawodziu jest tak> pami>tk> 
tych wydarzeM, symbolizuje bezgraniczne 
umiłowanie człowieka, szczególnie cho-
rego, biednego, chCć bezinteresownego 
pomagania kacdemu potrzebujacemu. 
TC misjC we wspaniały sposób realizuje 
Fundacja Vwietego Antoniego, która juc 
od wielu lat pomaga mieszkaMcom Ustro-
nia, zapewni>jac darmowe obiady dla 
80 osób, organizuj>c dzieciom z rodzin 
dysfunkcyjnych wyjazdy na kolonie.  
4 lipca 32-osobowa grupa dzieci wyjedzie 
na dwa tygodnie do Kołobrzegu. Taka 
pomoc, zdaniem Tadeusza BrowiMskiego 
prezesa Fundacji jest niezbCdna, gdyc 
nasze społeczeMstwo ciagle uboceje, coraz 
trudniej ludziom wycyć ze skromnej renty 
czy emerytury, a cywnoWć i atrykuły pierw-
szej potrzeby ci>gle drocej>. Twierdzi, ce 
juc tylko jedna czwarta korzystajacych 
z pomocy Fundacji to ludzie dotkniCci 
chorob> alkoholow>, reszta to zwyczajni 
emeryci i renciWci, którym po 30 latach 
pracy nie starcza pieniCdzy na cycie. 
Ludzie, którymi opiekuje siC Fundacja,  
w dalszym ci>gu wł>czaj> siC w akcjC 
dbania o czystoWć ulic naszego miasta. Po-
moc mieszkaMcom Ustronia to tylko czCWć 
działalnoWci jak> prowadzi Fundacja. 
Oprócz tego pomaga tec potrzebuj>cym 
na Ukrainie i Białorusi wysyłaj>c paczki  
z atrykułami pierwszej potrzeby. Współ-
pracuje miCdzy innymi z Klasztorem 
Sióstr VwiCtej Jadwigi w Słucku, który 
opiekuje siC rodzinami i dziecmi wyma-
gaj>cymi pomocy, głównie materialnej, 
ale nie tylko. Siostry Jadwicanki staraj> 
siC zapewnić cyj>cym w Słucku dzieciom 
namiastkC prawdziwego domu, którego 
czCsto nie maj>. PrzyjCły na przykład 
pod swój dach nastoletni> dziewczyn-
kC, zapweniły dom, opiekC, której nie 
dała jej rodzina. DziW dziewczyna ta 
jest studentk> i powoli układa sobie cy-
cie. Słuckie dzieci bardzo duco czasu 
spCdzaj> z siostrami, które staraj> siC 
nie tylko o posiłek dla nich, ale takce 
organizuj> im czas.                          (ar) 

1000  chleBów

liczenie kasy.                                                                                        Fot.  w. Suchta

Zwyrtni z koniakowa.                                                                                        Fot.  w. Suchta
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MieJSkA BiBLiOTekA PUBLiczNA  im. J. Wantu³y 

Rynek 4, tel. 854-23-40. 

czyTeLNiA OGóLNA ORAz WyPOLyczALNiA dLA dzieci i MłOdzieLy
poniedzia³ek: 12.00 - 18.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 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 ksiąMek tzw. „Cieszy-    
niana”, starodruki, druki  bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
-     ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny Meński 
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
-   oraz - „Walka o niepodległoAć w czasie II wojny Awiatowej (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”   
- „RoAliny z naszych łąk i drewniane ptaki” Krzysztofa Czadera
kLUB PROPOzycJi: -  klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludKmi 

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 „PRALAkóWkA” 

ul. daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec nowo-
czesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.

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

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”MOLNA iNAczeJ”W USTRONiU 
- Oœrodek Pracy z dzieæmi i M³odzie¿¹ „Mo¿na inaczej”, ul. Rynek 4,
 od poniedzia³ku do pi¹tku 10.00-18.00
-  biura Stowarzyszenia:  poniedzia³ek 17.00-18.00
- centrum Wolontariatu: poniedzia³ek 14.00-18.00, Aroda 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) Ar. - godz. 13.00-16.00, 
SP 3 (kl. i-iii) czw. - godz. 12.30-15.30, (kl. iV-Vi) Ar. - 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) Ar. - godz. 12.30-15.30.
@WieTLicA @ROdOWiSkOWA dLA dzieci i MłOdzieLy W HeRMANicAcH
•    poniedziałek (16 - 19) pomoc w nauce oraz zajęcia z informatyki
•    wtorek (16 - 18) zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
•    Aroda (16 - 18) - I i III w miesiącu to zajęcia z logopedą, II i IV to zajęcia z psychologiem. natomiast 
w godzinach 18 - 19, w zaleMnoAci od osoby prowadzącej zajęcia (psycholog lub logopeda i pedagog 
rodziny) istnieje moMliwoAć konsultacji rodziców z danym specjalistą.
•    czwartek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
•    piątek (16 - 19) - j. niemiecki oraz pomoc w nauce, a takMe 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.
STRAL 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, Aroda: 12.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypoMyczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00.

weekendowy tłok na ul. GracyMskiego.                      Fot. w. Suchta
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kRZybówka   kRZybówka   kRZybówka
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

Jako sie mocie ludeczkowie

POZIOMO: �) jeszcze szumi> na Czantorii, 4) czar, po-
wab, 6) instrument Wojskiego, 8) dzielił Kargula i Pawla-
ka, 9) stoisko odpustowe, �0) chroni bCben pralki, ��) nota 
w dzienniku, ��) sielankowy utwór, ��) bambosze, �4) 
wietrzna choroba, �5) japoMskie auto, �6) odgłos wiatru, 
�7) inaczej tatarak, �8) koreaMskie auto, �9) misa na zupC 
(wspak), �0) brat Abla.

PIOnOWO: �) kolega blacharza, �) fechtuje biał> broni>, 
�) wacny organ ludzki, 4) popularne imiC mCskie, 5) wiC-
zienna iranka, 6) wypasana na ł>kach, 7) pan o wytwor-
nych manierach, ��) obycie towarzyskie, ��) uczeM szkoły 
wojskowej.

Rozwi>zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi>zania 
oczekujemy do 11 lipca.

    Rozwi>zanie Krzycówki z nr 25
SZkOlnA lABA

NagrodC w wysokoWci 30 zł otrzymuje: Urszula konieczna  
ul. JaWminowa 32. Zapraszamy do redakcji.  

Siadłach se łoto przi skrowku kołocza z rybialami i na hónym 
zrobiłach se prasówke, bo człowiek fórt mo jakómsik robote, tóc 
doista nielza ani w spokoju gazety poczytać. A gor teraz jak sóm 
ferie. Jo juc móm wnuka „na karku”, tóc staróm sie mu dogodzać 
i dobrze kustować, ale ponikiedy je dociyrny. Fórt sie ło cosik 
pyto i kapke juc mie dopaluje. Ale dyć je u mnie roz za czas, tóc 
staróm sie mieć jak nejwiyncyj ciyrpliwoWci, dyć przeca móm tec 
moc miłoWci. LatoW mi sie podarziły modre keleruby, tóc jich hónym 
ucywóm coby nie przerosły i nie stały sie drzynite. Warzym kele-
rubiónke aji dwa razy na tydziyM, coby synek jako łodcył po tym 
miastowym kustowaniu. Kapke krziwi nosym, ale mo głód i jy.

A dzisio poszeł z mojim starym i szwagrym na ryby, tóc móm 
kapke wolnego. Jo se rada w niedziele siednym w zogródce przi 
dómowym wypieku – łoto buchcie, abo kołoczu i aspóM mało 
niewiela dowiym sie ło tym Wwiecie. Łoto było podsumowani tego 
naszego kibicowanio na Euro. Jak to strasznucnie moc Polocy 
telewizorów nakupili, isto coby lepi widzieć jako nasi przegrywali. 
A wiela piwska przed ty telewizory nowe i stare kibice se nabyli 
i wycłopali, to sie doista nie chce wierzić. 

Czytocie tec ponikiedy tóm „Angore”? Tam sóm doprowdy 
ciekawe artykuły i jo jóm czytóm jako to prawióm łod deski do 
deski jak jyno móm kapke wolnego. Moja cera dycki rozmaite 
gazety kupuje, a jak juc poczyto, to jo robiym prasówke. Łostatnio 
fajnie pisali ło stulatkach i kapinke młodszych. Jedyn matuzalem 
w Brazylii dziepro jak docył setki, to sie zapisoł do szkoły na 
kurs pisanio i czytanio, bo był analfabetóm, inszy mioł powycyj 
siedymdziesióntki i dziepro wtedy zaliczył nejwycszy szczyt Wwia-
ta. A jakosi „młodo”para we Francji wziyła Wlub dziepro po 58 
rokach narzeczyMstwa. Wiela tam w tym je prowdy, a wiela dziyn-
nikarskigo bajanio, to sie ani nie dowiym, ale sama widzym, ce 
ponikierzi osimdziesiyMciolatkowie, łoto baji w Ustróniu, majóm 
wiyncyj kóndycji jako niejedyn młody. Czego cyczym wszystkim 
emerytóm i tym starszym, co roki do setki juc mogóm na palcach 
jednej rynki porachować i tym młodszym, co dziepro zaczynajóm 
stac emerycki.                                                                     Jewka

Urz>d Miasta UstroM informuje, 
ce Regionalny Zarz>d Gospodarki Wodnej w Gli-
wicach powiadomił tutejszy Urz>d, ic w zwi>zku 
z powtarzaj>cymi siC przypadkami rozbiórki bu-
dowli regulacyjnych z kamienia i betonu na rze-
kach i potokach Ustronia, ostrzega mieszkaMców 
oraz urlopowiczów, ic taka działalnoWć powoduje 
niszczenie brzegów i podmywanie stopni wodnych. 
Stanowi to bezpoWrednie zagrocenie dla bezpie-
czeMstwa osób korzystaj>cych z wypoczynku nad 
brzegami rzek i potoków.
JednoczeWnie Regionalny Zarz>d Gospodarki Wod-
nej w Gliwicach informuje, ce proceder dewastacji 
urz>dzeM regulacyjnych zgodnie z Prawem Wod-
nym art. �9� (Ustawa z dnia �8.07.�00�r.) podlega 
karze pozbawienia wolnoWci lub grzywny.

SPROSTOWAnIE
W poprzednim numerze Gazety UstroMskiej pojawił siC bł>d  

z winy redakcji. W nekrologu błCdnie podano imiC zmarłego 
Józefa Nowaka.  Za pomyłkC przepraszamy.

Terapia Awiatłem Bioptron stosowana w szpitalach i klinikach w Polsce.
INFORMUJEMY

o otwarciu nowego punktu bezpłatnych naAwietlań.
Osoby oczekujące w długich kolejkach do naAwietlań mogą teraz skorzystać  

z bezpłatnych zabiegów. Leczenie i wspomaganie leczenia:
bóli kręgosłupa, stawów, mięAni, wszelkich urazów i powikłań po oparzeniach,
ran pooperacyjnych, owrzodzeń, odleMyn (rany uciskowe), układu odpornoA-
ciowego i jego wzmacnianie, układu krwionoAnego (Mylaki), stanów depresyj-

nych, trądziku i zmian skórnych oraz wielu innych schorzeń.
Ustroń, Rynek 3a (czynne 16:00 - 20:00), Tel. 693525008 lub 695 892 008.
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Rozpocz>ł siC sezon wakacyjny i przybywa ciekawych imprez  
w ustroMskim amiteatrze. W sobotC, 28 czerwca, na scenie wyst>-
pili dwaj znani miCdzy innymi z takich programów, jak, „Szansa 
na sukces”, „Droga do gwiazd” i „Jaka to melodia?” artyWci. Mowa 
tu o Jarosławie Weberze i Grzegorzu Wilku. Impreza pod nazw> 
„Gitariada z Markiem Sierockim”, przyci>gnCła do amiteatru 
spor> grupC ludzi, którzy wypełnili prawie wszystkie miejsca na 
widowni. Impreza okazała siC naprawdC udana. J. Weber i G. Wilk 
stanCli na wysokoWci zadania i rozbawili, a właWciwie rozkołysali i 
roztaMczyli spor> czCWć widowni, Wpiewaj>c na scenie stare dobre 
przeboje. PublicznoWć bardzo szybko zaczCła Wpiewać wspólnie  
z artystami, klaskać do rytmu. Niektórym nogi same chodziły pod 
krzesłem, przy piosenkach Beatlesów czy Czesława Niemena, a przy 
takich szlagierach jak „Anna Maria” Czerwonych Gitar i „Diana” 
Paula Anki, wspomnienia same przenosiły słuchaj>cych w cudow-
ne lata młodoWci. Było fajnie. Dzieci szalały pod scen>, a czasami  
i na niej, wiCc mamy i babcie mogły zapomnieć na chwilC o obo-
wi>zkach i poczuć siC jak na imprezie. Po koncercie poprosiłam 
Grzegorza Wilka i Jarosława Webera o kilka słów. 
Czy spCdzacie wakacje w górach?
J.W.: Ja w góry tak, chCtnie, ale nie w tym roku. W tym roku 
góry zamieniłem na morze, tam bCdC spCdzał wakacje. 
G.W.: LubiC góry, ale spacery po takich górkach zostawiC sobie 
na po szeWćdziesi>tce, interesuje minie ostre chodzenie po górach. 
Podejrzewam, ce do Ustronia nie zawitam przez najblicsze lata 
na wakacje.
A narty, lubicie jeadzić?
J.W.: Ja siC dopiero uczC, moja cona doWć dobrze jeadzi, ale mi 
jeszcze do niej daleko. 
G.W.: Tak, jecdcC na nartach, w tym roku udało mi siC wyjechać 
razem z Hirkiem Wron> na narty w Alpy, zjecdcałem nawet czar-
nymi trasami. To dla mnie sukces. To, co mnie mCczy w polskich 
górach, to to, ce wiCcej siC stoi w kolejce do wyci>gu, nic zjecdca 
i jeszcze siC za to płaci jakieW straszne kwoty. To s> jakieW carty. 
beby nie było tak czarno, polskie góry tec s> piCkne, ale gdy siC 
po nich depta, a nie zjecdca.
Taka praca jak dzisiaj to jest frajda, czy sposób zarabiania 
na cycie?
G.W.: MyWlC, ce jedno i drugie. I sposób na cycie i przyjemnoWć. 
My siC realizujemy w rócny sposób. 
J.W.: Muzyka jest tak> szerok> dziedzin>. Lubimy i tego typu 
wystCpy, one tec nam coW daj>, ucz> kontaktu z publicznoWci>, 
ucz> właWciwego zachowania siC w rócnych sytuacjach. Muzyka 
jest dla nas na pewno przyjemnoWci>.
G.W.: No i to jest błogosławieMstwo, przynajmniej ja tak uwacam, 
ce mocemy robić to, co lubimy. W Polsce przeprowadzanych jest 
wiele castingów, znam wiele osób, dla których szczytem marzeM 
jest zagranie w kapeli chałturniczej na weselu. My dostaliWmy 

tC szansC od losu, by wystCpować przed publicznoWci>, czasem 
bardzo wymagaj>c>, bo nie jest łatwo zainteresować publicz-
noWć, kiedy na przykład tak jak dzisiaj, na scenie oprócz nas nie 
ma nikogo. Nie kacdy to potrai. My potraimy siC odnaleać, 
strach nas juc nie paralicuje. Inne formy muzykowania s> nam  
o tyle blicsze, ce bardziej cywe, taki wystCp jak dzisiaj jest dla 
nas form> trudniejsz>, choć wygl>da na łatwiejsz>. JesteWmy 
sami na scenie i musimy zrobić wszystko, ceby ludzie chcieli 
siC z nami pobawić. 
JesteWcie rozpoznawalni, wyst>piliWcie w programach telewi-
zyjnych, sława to dla was przyjemnoWć czy kłopot?
J.W.: Nie jest tak ale, jesteWmy rozpoznawalni, ale tabuny pisz-
cz>cych dziewcz>t za nami nie biegaj>.
G.W.: WiCcej jest plusów, zdarza siC czasem, ce ludzie szeptaj> 
na nasz widok, pokazuj> nas palcem, ale jak ktoW podejdzie  
i powie: fajnie Wpiewasz, lubiC ciC słuchać, ta piosenka pomogła 
mi to Wwiat od razu robi siC bardzo kolorowy. Dostajemy tec listy, 
maile, to na pewno jest miłe.
J.W.: Nie mamy takich kłopotów jak The Rolling Stones 
(Wmiech).
G.W.: Jeszcze mocemy stan>ć w kolejce po chleb i mleko i nikt 
siC na nas nie patrzy jakoW szczególnie. Czasem rozpoznawalnoWć 
ułatwia nam cycie. Ludzie zwracaj> siC do nas z sympati>, któr> 
nie wypada wzgardzić.
J.W.: Ja jednak muszC powiedzieć tutaj o Grzesiu, ce jest to czło-
wiek twardo st>paj>cy po ziemi, woda sodowa nigdy nie uderzyła 
mu do głowy i nie wykorzystuje takich sytuacji. Robimy to, co 
robimy, a tak poza tym jesteWmy normalnymi chłopakami, jakimi 
byliWmy zanim to siC zaczCło.
G.W.: I nawet stoimy w kolejce po obiad w stołówce Telewizji 
Polskiej, inni tego nie robi>, bo s> gwiazdami (Wmiech). Wiele 
osób uwaca, ce jesteWmy naiwni nie wykorzystuj>c tego.
J.W.: Jest tec tak, ce wiele osób nie znaj>c nas postrzega nas 
bardzo mylnie.
Czy wy macie swojego bloga?
G.W.: A co to jest  blog?
J.W.: Bloga mocesz prowadzić w internecie i pisać tam swoje 
przemyWlenia.
G.W.: Akurat tak siC składa, ce ani Jarek, ani ja nie mamy czasu, 
by surfować po internecie, wpisywać siC, mailować, korespon-
dować.
J.W.: W ogóle apelujemy o odejWcie od komputerów, powrót do 
ksi>cek, spacerów, jazdy na nartach, pływania kajakiem.
G.W.: Komputery OK, ale pół godziny dziennie. S> ludzie, którzy 
bez przerwy siedz> przy komputerze i zadrCczaj> nas cał> mas> 
maili, chc> siC z nami zaprzyjaanić przez internet, ale to siC nigdy 
nie uda. My mamy bardzo niewiele czasu prywatnie. Człowiek so-
bie myWli, ce przyjecdcamy na koncert, zagramy półtorej godziny 
i mamy wolne. Nikt nie liczy, ce musimy tu jechać szeWć godzin, 
przez które nie siedzimy z naszymi znajomymi czy bliskimi, 
siedzimy po prostu w samochodzie. Jak zostanie wynaleziony 
teleporter to moce zasi>dziemy przed komputerem. 
DziCkujC za rozmowC.            Anna Rokosz

noGi SaMe chodZiły

G. wilk i J. weber.                            Fot. a. Rokosz 

Vpiewać kacdy moce...            Fot. a. Rokosz
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��.07.�008 -  pi>tek  -  godz. �9.oo   
 • Zespół TkZ 
 • The  Medley
 • Carrantouhill  
 • Bob Bales  (Irlandia)    

��.07.�008  -  sobota  -  godz. �7.�o 
 • Salake
 • kasia Bochenek & Black horse  
 • Grasscountry Drive   (Słowacja/Czechy)   
 • Paweł B>czkowski     
 • Tomasz Szwed      
 • Grupa Furmana     
 • Wayne law (Australia)    

 Restauracja hotelu UstroM - godz. ��.oo 
WESTERn -BAl z udziałem  WhISkEY  RIVER  

(zaproszenia do nabycia w  Recepcji Hotelu)

��.07.�008  -  niedziela  -   godz.  �7.�o 
 • la Pasion
 • hambawenach   
 • Tomasz koczko a Orkestr (Czechy) 
 • Peter & The Rowers  (Słowacja)  
 • Tam Tam Orchestra  (Czechy)   

    http://www.country.ustron.pl/

Rewelacyjn> letni> wy-
stawC „Motywy botaniczne” 
w mistrzowskiej wycinance 
Marty Goł>b (Kraków) i Do-
roty KCdzior (Łóda) proponu-
je PaMstwu Klub Propozycji 
przy Muzeum Marii Skalickiej  
w Ustroniu Brzegach (ul. 3 
Maja 68). Te zachwycaj>ce  
arcydzieła z papieru, białe  
i kolorowe, o acurowej koron-
kowej fakturze, nadzwyczaj  
kunsztownie wykonane, moc-
na bCdzie ogl>dać codziennie 
w godzinach 11-16. na wer-
nisac zapraszamy w sobotC 
5 lipca o godz. �8.00.

Motywy 
BOTANICZNE

W ubiegłym roku pierw-
sza edycja Festiwalu podzie-
liła krytyków muzycznych, 
dziennikarzy i widzów. 
ZdaM na temat imprezy było 
tyle, ile jej wykonawców.

Po doWwiadczeniach i prze- 
myWleniach z organizacji 
pierwszego  Festiwalu ,Sto-
warzyszenie Silesia Folk  
&  C oun t ry  z a p ra sz a  
w dniach 11-13 lipca do 
amfiteatru na trzydnio-
w>  wesoł>, sympatyczn> 
imprezC z dobr> muzyk>  
i miCdzynarodow> obsad>. 
Pi>tek i niedziela s> dniami 
otwartymi dla wszystkich 
chCtnych, w sobotC bilet 
kosztować bCdzie 10 zł. 
Barwnie, kolorowo i tanecz-
nie zapowiada siC ten drugi 
weekend lipca w Ustroniu,  
a ce pogodC organizatorzy 
zamówili juc dawno, po-
zostaje tylko przybyć do 
amiteatru w miłym towa-
rzystwie.

Wszystkich szczegółów 
dowiedz> siC PaMstwo ze 
strony internetowej:

www.country.ustron.pl 

Zapraszamy!! 
W imieniu Stowarzysze-

nia Silesia Folk & Country        
       Barbara nawrotek 

           - bmijewska

ZAPROSZEnIE
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www.ustron.pl
 kUlTURA

5.7 godz. 18.00  Biesiada z zespołem „Szlagiermaszy- 
         na”, amiteatr.        
6.7 godz. 16.00  „Pomsta”- msical oparty na kanwie 

         „Zemsty” A. Fredry, amiteatr.  
6.7 godz. 18.00  Wieczór muzyczny na rynku, rynek.           

     kInO 

4-10.7.  godz. 17.00  Wyspa dinozaura, bajka animowana, 
          b/o.
4-10.7. godz.18.30  Indiana Jones i królestwo krysztalowej  
    20.30  Czaszki, przygodowy, 12 lat, USA.        

                              

                                                                          

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

Tanio sprzedam fotel rozkładany 
dwuosobowy, grzejniki elektryczne 
olejowe. 0-609-249-728.

Firma Zepter Medical Biotron 
zatrudni w formie sprzedawców  
w terenie w gabinecie naWwietlaM.  
0-693-525-008. 

Oddam szczeniaki. 33-854-12-90, 
0-600-218-451. 

Tanio sprzedam nowe płyty grzej-
nikowe typu panel o wymiarach 
0,6 x 1,2 – 9szt, 0,6 x 0,9 – 2 szt, 
0,6 x 0,6 – 4 szt. 033-854-74-68, 
wieczorem. 

ZatrudniC kierowcC kat. B (bus). 
033-854-33-27.

Pokój do wynajCcia. 033-854-
71-37.

dziesiCć  lat  temu
Placowanie optymalne ...                                             Fot. w. Suchta

*    *    *

... chyba jeszcze przed nami.                  Fot. w. Suchta

*    *    *

2 - 4.7    - elba ul. cieszyMska 2  tel. 854-21-02
5 - 7.7    - „111” ul. Skoczowska 111 tel. 854-24-89
8 - 10.7  - centrum ul. daszyMskiego 8 tel. 854-57-76  
wieczorem dycur rozpoczyna siC z chwil> zamkniCcia ostatniej apteki.

 Przez piCć dni trwały w Ustroniu Kolarskie Szosowe Mi-
strzostwa Polski. RozpoczCły siC 1 lipca zmaganiami w kate-
gorii „master”, czyli kolarzy amatorów podzielonych na grupy 
wiekowe. NastCpnego dnia kolarze przenieWli siC do Skoczowa, 
gdzie na drodze szybkiego ruchu miCdzy Skoczowem a Strumie-
niem, rozegrano jazdC na czas. Oicjalnie mistrzostwa Polski 
otwarto w pi>tek, 3 lipca, a uczynił to wicewojewoda Grzegorz 
Figura. Póaniej G. Figura, prezes PZKol Wojciech Walkiewicz, 
prezes Fundacji Eurosport Ryszard Szurkowski i dyrektor Szpi-
tala Uzdrowiskowego Zdzisław Pokorny dekorowali najlepszych  
w „czasówce”. Na podium stanCli: kobiety – 1. Dorota Czynszom, 
2. Bogumiła Matusiak, 3. Monika Kotek; „orlicy” – 1. Sebastian 
Wolski, 2. Marcin Sapa, 3. Tomasz LeWniak; „elita” – 1. Piotr 
Przydział, 2. Bernard Bocian, 3. Andrzej Spytkowski („orlicy” to 
kolarze do 23 roku cycia, „elita” to zawodowcy).

 W sobotC 27 czerwca w auli Filii Uniwersytetu Vl>skiego  
w Cieszynie, odbył siC uroczysty jubileuszowy koncert  Estrady 
Ludowej „Czantoria”, zorganizowany w 10 rocznicC powstania 
zespołu. Wieczór poprowadzili Danuta Koenig i Władysław Ma-
cura. PublicznoWć dopisała nie tylko pod wzglCdem frekwencji, 
ale takce swym cywym, spontanicznym udziałem w koncercie. Nie 
potrzebowała wielu słów zachCty, prawie od pocz>tku Wpiewała 
wspólnie z artystami nagradzaj>c ich gromkimi oklaskami.

29 i 30 czerwca w „Barbarze” w Ustroniu, odbywał siC II Kon-
gres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „SolidarnoWć”. 
113 delegatów reprezentowało 9 sekcji krajowych Górnictwa WC-
gla Kamiennego, Górnictwa WCgla Brunatnego, Górnictwa Rud 
Cynku i Ołowiu, Górnictwa Rud Miedzi, Górnictwa i Przetwórstwa 
Siarki, Górnictwa Soli, Zakładów Zaplecza Górnictwa, Elektrowni 
i Elektrociepłowni, Energetyki. Na kongresie w Jaszowcu wybie-
rano nowe władze Sekretariatu, zaW sprawozdanie z ustCpuj>cej 
Rady Sekretariatu przedstawił Krzysztof Młodzik.

 
30 czerwca, około godz. 14 w Domu Handlowym „Savia” funk-

cjonariusze stracy miejskiej zatrzymali osobC zbieraj>c> pieni>dze 
na operacjC szpiku kostnego dla swojej chorej córki. MCcczyzna, 
mieszkaniec Katowic, najwyraaniej nie budził zaufania swoim 
wygl>dem, poniewac o sprawdzenie jego dokumentów prosili 
telefonicznie mieszkaMcy.

MCcczyzna okazał stracnikom miejskim dowód osobisty, do któ-
rego wpisana była córka oraz zaWwiadczenie z Kliniki Hematologii 
w Katowicach. ZaWwiadczenie potwierdzało chorobC, a widniały 
na nim pieczCcie i podpisy lekarza hematologa oraz profesora, 
pracownika Kliniki. Brakowało pozwolenia na zbiórkC pieniCdzy. 
Dodatkowo w trakcie składania wyjaWnieM mCcczyzna przyznał, ce 
podpisy i piecz>tki s> fałszywe. MCcczyzna został przewieziony na 
komisariat policji. Odpowie przed s>dem za fałszerstwo oraz przed 
kolegium za wyłudzanie pieniCdzy.                                         (ar)

*    *    *
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FELIETON

W krCgu ilozoicznej 
releksji (�9)

1. Gdy polska reprezentacja w piłce 
nocnej odpadła z Mistrzostw Europy, to 
trener Leo Beenhakker oWwiadczył, ce 
bierze cał> odpowiedzialnoWć na siebie. Ta 
jego wypowieda, wielokrotnie cytowana 
w mediach, skłania do zwrócenia uwagi na 
pojCcie odpowiedzialnoWci. 

2.  KategoriC odpowiedzialnoWci moralnej 
uwaca siC obecnie za niezbywaln> w sferze 
etyki. Wykazuje siC rócnego typu odpo-
wiedzialnoWć człowieka za jego działania  
i ich skutki. Rozrócnia siC trzy sytuacje: (I) 
mocna poczuwać siC do odpowiedzialnoWci 
za kogoW i za coW; (II) mocna brać odpowie-
dzialnoWć za kogoW i za coW; (III) mocna j> 
ponosić i to nawet, gdy siC do niej nie po-
czuwa. W rozrócnieniach tych wykracza siC 
poza tradycyjne ujCcie odpowiedzialnoWci 
prawnej (karnej).

3. Prawnicze rozumienie odpowiedzial-
noWci dominuje jeszcze w – reprezenta-
tywnym dla nauk o moralnoWci z pierwszej 
połowy XX w. – haWle „OdpowiedzialnoWć 
moralna” autorstwa Marii Ossowskiej 
(„Encyklopedia Współczesna” z 1957 
r.). Rozpoczyna ona od tezy: „KtoW jest 
odpowiedzialny za pewien stan rzeczy, 
gdy ze wzglCdu na pewne reguły przyjCte  
w danej zbiorowoWci jest ona uprawniona 
do ukarania go, potCpienia lub poci>gniCcia 

do pewnych WwiadczeM restytucyjnych”. 
Istnienie uprawnieM do karania, potCpie-
nia i wymagania restytucji warunkuje tu 
ponoszenie odpowiedzialnoWci. Ossowska 
koMcz>c hasło akcentuje tec prawne ujCcie 
odpowiedzialnoWci: „OdpowiedzialnoWć 
jest w pierwszym rzCdzie odpowiedzial-
noWci> za aktywne przyczynianie siC do zła 
lub jego tolerowanie. [...] Ukształtowanie 
siC pojCcia odpowiedzialnoWci wi>ce siC 
z prohibicyjnym charakterem prawa, dla 
którego niedopuszczenie do zła jest pierw-
szym zadaniem”. Akcentuje siC tu nie tyle 
bycie odpowiedzialnym za czynienie do-
bra, ile ponoszenie odpowiedzialnoWci za 
dokonanie zła.  

4. W dyskusji na jednym z sympozjów 
etycznych ks. prof. Tadeusz Vlipko (ur. 
1918 r.), przedstawiciel tradycyjnej for-
macji neotomistycznej w etyce, rozwijanej 
w łacinie, stwierdził: „ProszC PaMstwa, 
wertujC w myWlach XIX-wieczne łaciMskie 
traktaty moralne – tam nie ma pojCcia 
odpowiedzialnoWci. Tam jest powinnoWć, 
obowi>zek...”. To spostrzecenie sygnalizuje 
przemiany jCzyka, w którym wyraca siC na-
sze podstawowe doWwiadczenie moralne.

5. Natomiast jeden z propagatorów „etyki 
odpowiedzialnoWci” uwaca, ce choć wiele 
mówi siC o odpowiedzialnoWci, to czCsto 
nie wyjaWnia siC jej sensu: „jakby pojCcie 
to celowo utrzymywano w nieokreWlonej 
wieloznacznoWci, które kacdemu pozwala 
mówić o odpowiedzialnoWci bez cadnych 
zobowi>zaM” (G. Picht). NiebezpieczeM-
stwo bezrefleksyjnego ucycia „dobrze 
brzmi>cego” słowa „odpowiedzialnoWć” 
jest realne i nalecy siC go wystrzegać.

6. Analiza zjawiska odpowiedzialno-
Wci, aby sama była odpowiedzialna, musi 
uwzglCdniać złoconoWć ludzkich działaM 
i musi być wielokierunkowa: „aby odpo-
wiedzialnie mówić o odpowiedzialnoWci  
i uznać jej obowi>zywanie w cyciu ludzkim, 
trzeba przyj>ć pewne rozstrzygniCcia co do 
istnienia wartoWci, co do mocliwoWci utrzy-
mania siC tocsamoWci osoby ludzkiej, co do 
istnienia przynajmniej pewnego zakresu jej 
wolnoWci, [...]” (Danuta Gierulanka).  

7. Nowe interpretacje terminu „odpowie-
dzialnoWć” w etyce XX wieku rozwijały 
siC wraz z przemianami w obowi>zuj>cym 
zespole norm i wartoWci. PojCcie odpowie-
dzialnoWci moralnej (odpowiedzialnoWci za 
wartoWci) wprowadza istotne zmiany do ter-
minologii etycznej i do praktyki moralnej. 

8. W przypadku odpowiedzialnoWci mo-
ralnej pojawiaj> siC fundamentalne kwestie 
dotycz>ce sposobu istnienie człowieka, 
zwłaszcza jeWli przyjmuje siC, ce odpowie-
dzialnoWć jest wpisana w osobow> strukturC 
człowieka oraz w relacje miCdzyludzkie. 

8.1. Przypisanie człowiekowi jakiegoW 
zakresu odpowiedzialnoWci wydaje siC 
zasadne, gdy ma on jakiW zakres władzy 
nad samym sob>, gdy moce być przyczyn> 
działaM i moce stanowić o ich przebiegu.

8.2. JeWli człowiek jest całkowicie zdeter-
minowany (okreWlony) przez inne czynniki, 
to wówczas nic od niego nie zalecy i trudno 
mu poczuwać siC do odpowiedzialnoWci 
moralnej. Chociac – mimo jakby ubez-
własnowolnienia – moce być on obarczony 
przez innych odpowiedzialnoWci> prawn> 
za przypisane mu czyny i przymuszony do 
jej ponoszenia.              Marek Rembierz

FELIETON
Tak sobie myWlC

Na Vl>sku CieszyMskim ogromn> wagC 
przywi>zuje siC do tradycji. TradycjC ceni 
siC i szanuje. Mocna wiCc odnieWć wracenie, 
ce to co było ma pieczCć czegoW dobrego, 
godnego uznania i kontynuacji. Przez tyle 
lat siC sprawdzało i okazywało siC dobre, 
wiCc nie nalecy niczego zmieniać.

Zapewne owo przywi>zanie do tradycji, 
do tego co było ma swoje wacne podstawy 
i uzasadnienia. Nie nalecy marnować do-
robku poprzednich pokoleM. Kacde kolejne 
pokolenie winno w pierwszej kolejnoWci 
cenić i zachować dorobek poprzedników, 
a dopiero potem dokładać do niego swój 
własny. Jest to mocliwe tam, gdzie przez 
wieki całe nie było jakiW wiCkszych prze-
mieszczeM ludnoWci. Od pokoleM cyj> tam 
te same rodziny. To rodzice, dziadkowie 
i pradziadkowie uprawiali tu ziemiC, bu-
dowali swoje domy, decydowali o losach 
rodzinnej miejscowoWci. Poszanowanie  
i umiłowanie przodków oznacza takce 
docenianie ich cycia i działalnoWci, a wiCc 
takce tego, co zostawili w spadku swoim 
potomkom. Wprowadzanie wiCc daleko 
id>cych zmian w cyciu lokalnej społecz-
noWci napotyka na opór obroMców trady-
cyjnych rozwi>zaM ... Tak siC złocyło, ce 

przyszło mi wprowadzać wiele zmian. 
Okazało siC bowiem, ce dotychczasowe 
rozwi>zania organizacyjne i sposób dzia-
łania w kierowanej przeze mnie instytucji, 
juc siC przecyły i nie odpowiadaj> potrze-
bom współczesnoWci, ani tec nie rokuj> 
dobrze na przyszłoWć.

Okazało siC jednak, ce w Wrodowisku tak 
tradycyjnym jak nasze, przeprowadzenie 
zmian, wprowadzenie nowych rozwi>zaM 
napotyka na zdecydowany opór. Trzeba 
wiCc dłucszego czasu, aby przekonać in-
nych, tych „stela”, ce to nowe rozwi>zanie 
moce być lepsze i skuteczniejsze od do-
tychczasowego. Przy tym zawsze zalecało 
mi na przekonaniu innych do proponowa-
nego przeze mnie rozwi>zania. WiCcej; d>-
cyłem do tego, aby to rozwi>zanie uznali za 
swoje. Przez kolejne miesi>ce, a nawet lata 
starałem siC przekonać do potrzeby zmian  
i wprowadzania nowych rozwi>zaM. Wiem, 
ce bywało to nudne dla moich słuchaczy, 
którzy musieli wysłuchiwać wci>c tych 
samych propozycji i rócnych argumentów 
przemawiaj>cych za ich wprowadzeniem 
w cycie. Im bardziej to było odmienne od 
tego, do czego byli przyzwyczajeni, tym 
wiCkszy był ich opór. Przeciec przez tyle 
lat było tak i uwacano, ce było dobrze, wiCc 
lepiej niczego nie zmieniać…

Doszło do swoistego starcia miejsco-
wych, znaj>cych dobrze tutejsze obyczaje, 
tradycje, metody działania z przybyszem, 
który patrzył na zastan> rzeczywistoWć 
nieco inaczej. Widział jej dobre i złe strony. 
Przez lata Wcierania siC rócnych pogl>dów 

powstał nowy program działania zakła-
daj>cy zachowanie tego wszystkiego, co 
było dobre i wprowadzenie zmian tam, 
gdzie były one konieczne dla skutecznego 
działania w zmieniaj>cej siC rzeczywisto-
Wci. Czasem trzeba było eksperymentów, 
pokazania czegoW nowego, aby owe zmiany 
znalazły akceptacjC. Przyznam, ce najbar-
dziej byłem zadowolony wtedy, gdy po 
dłucszych dyskusjach i przekonywaniach, 
nastCpowały zmiany w sposobie myWlenia 
moich współpracowników, przyjmowali 
rozwi>zania, przeciw którym pierwotnie 
oponowali i moimi argumentami próbo-
wali mnie przekonać, ce te rozwi>zania s> 
najlepsze i najwłaWciwsze…

PiCkne i godne pochwały jest pielCgno-
wanie tradycji. Nie nalecy niszczyć tego, 
co otrzymaliWmy od poprzednich pokoleM. 
Nie mocna jednak trwać niewolniczo przy 
tym, co było. Vwiat siC zmienia i zmienia 
siC takce nasz mały Wwiat, nasza mała oj-
czyzna. I trzymaj>c siC tradycji winniWmy 
tec być otwarci na potrzebC zmian. A kiedy 
dochodzi do wyboru, co zachować a co 
zmienić, musimy dokonywać właWciwych 
wyborów. Wszak UstroM zachowany na 
starych pocztówkach, został zast>piony no-
wym Ustroniem. Dawna wieW i fabryczna 
osada, zmieniła siC w prCcnie rozwijaj>ce 
siC miasteczko i coraz bardziej znany  
i popularny kurort. Dla dobrej przyszłoWci 
naszego miasta potrzeba i pielCgnacji 
dawnej tradycji, i przez wprowadzanie do 
niej nowych elementów, tworzenia nowej 
rzeczywistoWci.                         Jerzy Bór     

Stare i nowe
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SILNA  KONKURENCJA

Bracia Szejowie na trasie Rajdu Vwidnickiego.                    Fot. Sz. wierzyk

takie piCknoWci prezentowały siC przed rokiem.         Fot. w. Suchta

20-21 czerwca w II Vwidnickim Rajdzie 
Krause, bCd>cym pi>t> rund> tegorocznego 
Pucharu PZMot ustroMska załoga, bracia 
Marcin i Jarosław Szejowie, zajCła bardzo 
dobre trzecie miejsce, jad>c na peugeocie 
206. ZwyciCcył Piotr SopoliMski z Automo-
bilklubu Karkonoskiego na oplu astrze. 

- Rajd bardzo trudny w Górach Sowich – 
mówi M. Szeja. - Trasy znane z Mistrzostw 
Polski niedawno tam rozgrywanych. Gór-
skie drogi asfaltowe, krCte z licznymi pod-
jazdami i zjazdami, gdzie osi>ga siC duce 
prCdkoWci. Zaraz przy drodze rosn> drzewa 
i jest to bardzo niebezpieczne. Dla nas 

rajd bardzo udany. JechaliWmy na oponach  
z innej irmy i był to tec test.

Jednak drugie miejsce zaj>ł jad>cy na 
hondzie Paweł Danys z Automobilklubu 
Karkonoskiego i zrównał siC w klasyikacji 
generalnej z braćmi Szejami. Maj> po 26 
punktów. Na czołówkC napieraj> i inni 
rajdowcy.
- Jeadzi wielu dobrych kierowców, którzy 
Wcigaj> siC juc nie pierwszy rok – mówi 
M. Szeja. - Nie przechodz> do Mistrzostw 
Polski ze wzglCdu na duce koszty. Zostaj> 
wiCc w Pucharze PZMot, st>d wysoki po-
ziom i taka konkurencja. Sprawia to tec, 
ce poziom sprzCtu siC stale podnosi i my 
trochC odstajemy, choć przed tym rajdem 
udało nam siC zmodyikować samochód, 
mamy now> skrzyniC biegów. Na poprzed-
nim rajdzie traciliWmy trochC wiCcej, bo 
nawet 5 sekund na odcinku specjalnym. 
Teraz tec tracimy, ale zyskujemy dziCki 
równej, bezbłCdnej jeadzie, bez przygód. 
Niepotrzebnie nie tracimy czasu. To trzecie 
miejsce to nasz sukces. Dalej walczymy  
o punkty w klasyikacji generalnej.

W najblicszy weekend odbCdzie siC 
Rajd Subaru, w którym o punkty walczyć 
bCd> kierowcy startuj>cy w Mistrzostwach 
Polski. Na liWcie startowej, jest ustroniak 
Kajetan Kajetanowicz, jad>cy z pilotem 
Maciejem Wisławskim.  Klasyikowane 
bCd> tec załogi walcz>ce o Puchar PZMot, 
wiCc pojad> tec bracia Szejowie. Rajd  
Subaru rozpocznie siC w czwartek prolo-
giem w Krakowie. W nastCpne dni kie-
rowcy walczyć bCd> na podkrakowskich 
trasach. Kierowcy z Ustronia zapowiadaj>, 
ce nie odpuszcz>.                 Wojsław Suchta 

34. BeSkidZka wyStawa PSów RaSowych
 6 lipca na stadionie Kuani UstroM od-

bCdzie siC 34. Beskidzka Wystawa Psów 
Rasowych. W Ustroniu odbCdzie siC po 
raz dziesi>ty. Zaprezentuje siC ponad 900 
psów 165 ras. Swe pieski zaprezentuj> 
hodowcy z Polski, Czech, Słowacji, Nie-
miec i Ukrainy. NajwiCcej bCdzie psów  
z rasy berneMski pies pasterski, cavalier 
king charles, chihuahua długowłosy, gul-
den retriever, labrador retriever, polski 
owczarek nizinny, yorkshire terier, sibe-
rian husky, west highland white terier.  
Otwarcie wystawy godz. 10. Bilety kosz-
tuj> 5 zł, ulgowe po 3 zł. Dzieci ponicej 
trzech lat nie płac>. Przed satdionem bC-
dzie obowi>zywał zakaz sprzedacy psów.  
W poprzednich latach wiele osób skusiło 
siC na zakup szczeniaka z bagacnika. Po-
tem były kłopoty, konieczna okazywała 
siC pomoc weterynarza. Dzieje siC tak, 
gdyc najczCWciej s> to psy zaniedbane,  
z chorobami. Handlarze woc> je z wystawy 
na wystawC i próbuj> sprzed>ć, gdyc licz> 
na naiwnoWć kupuj>cych pod wraceniem 
chwili.                                Anna Rokosz


