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Koncertowało Mazowsze. Piszemy o tym na str. 8.

obawa  i  bohaterstwo
Mszą w kościele pw. św. Klemensa rozpoczęto w Ustroniu
trzeciomajowe obchody Święta Konstytucji. Zgromadzonych
w kościele witał proboszcz parafii ks. Antoni Sapota.
- Dzisiaj czwarta niedziela wielkanocna obchodzona w Kościele
jako niedziela Dobrego Pasterza, niedziela w czasie której modlimy się o powołania kapłańskie i misyjne. Dziś także uroczystość
ku czci Matki Bożej Królowej Polski i święto, w czasie którego
w szczególny sposób chcemy uczcić naszą ojczyznę wspominając
wszystkie ważne chwile, przede wszystkim rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Wszystko to, co działo się w naszej ojczyźnie
jest nauką, korzeniami, z których ma wyrastać przyszłość.
Podczas mszy kazanie wygłosił ks. Marek Twardzik z Kościoła
ewangelicko-augsburskiego, który powiedział m.in.:
- Obawa, lęk, strach w różnych sytuacjach naszego życia towarzyszy nam prawie nieustannie. Obawiamy się różnych rzeczy.

Nakład: 1400 egzemplarzy ISSN 1231-9651

			

		

Fot. W. Suchta

na  sesji
o  uzdrowisku

Obrady na ostatniej sesji Rady Miasta zdominował jeden temat.
Tematem wiodącym miał być sport w Ustroniu, a debatowano
głównie o przyszłości Uzdrowiska. Obrady były tym ciekawsze,
że akurat tego dnia na obrady przybyła posłanka Bożena Kotkowka i starosta Czesław Gluza. Piszemy o tym na str. 10 i 11.

(dok. na str. 4)
7 maja 2009 r.			
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Z uwagą słuchano przemówienia H. Słabego.

Fot. W. Suchta

Świętowała lewica

1 maja w dniu Święta Pracy przy Pomniku Pamięci zebrali
się członkowie i sympatycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Wszystkich witał przewodniczący ustrońskiego koła SLD Karol
Chraścina. Podkreślił on, że jest to również 64 rocznica wyzwolenia Ustronia. Okolicznościowe przemówienie wygłosił wiceprzewodniczący koła SLD Henryk Słaby, który powiedział m.in.:
- Jest to święto lewicy, ale godzi się przypomnieć, że lewica nie
zawłaszcza tego święta. Dzisiaj też przypada dzień świętego Józefa
robotnika czczonego przez Kościół katolicki. Obchody 1 maja trwają od 1890 r., więc za rok będzie to 120 lat. Przyczyną świętowania
były zajścia w Chicago w 1886 r., gdzie po prowokacji policyjnej
stracono pięciu robotników, a w 1890 r. II Międzynarodówka ustanowiła święto międzynarodowej solidarności klasy robotniczej.
Pierwsze podstawowe hasła to: „Chleba, pracy, swobód”. Chodziło
o związki zawodowe, pracę i o to, by robotnik mógł godziwie żyć.
Ta manifestacja solidarności dziś przebiega w nieco inny sposób.
Byliśmy przyzwyczajeni do pochodów, dziś niektórzy mówią,
że przymusowych. Pamiętam, a pamięć mam dobrą, że człowiek
nie szedł na te pochody z przymusu. To była majówka, pochód,
a później spotkanie w gronie towarzyszy pracy. Dzisiaj wraca się
do pierwotnych korzeni. Mniej jest celebry, a więcej wypoczynku
w gronie kolegów, co dziś się określa jako integrację. W Polsce
kapitalizm dominuje rzeczywiście, ale jako lewica musimy go
szlifować. Od transformacji minęło dopiero 20 lat, w Anglii trwało
to 200 lat, a jeszcze są problemy. Konflikt kapitał a praca musi
być dla pracowników najemnych coraz mniej bolesny. To będzie
trwało, ale myślę, że Unia Europejska nam w tym pomoże. 50%
Polaków żyje na granicy minimum socjalnego. Problemem jest
bezrobocie, szybka prywatyzacja, a jeden z redaktorów napisał,
że obecnie rządząca partia ma we krwi prywatyzację, bo to partia
sza, z zamiarem urządzenia hotelu w pałacowych wnętrzach.
Powiat cieszyński zarobił na
transakcji 1,6 mln zł.

*

Cieszyn prezentuje się w telefonach komórkowych. Strona
mobil.cieszyn.eu zawiera aktualne wydarzenia oraz listę
bazy noclegowej i gastronomicznej.

*

*

*

Kupca znalazł pałac w Kończycach Wielkich. Dawną rezydencję hrabiny Gabrieli von Thun,
nabyli ponad rok temu trzej
prywatni inwestorzy z Mazow-
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*

*

W Wiśle, podobnie jak w Ustroniu, funkcjonuje Młodzieżowa
Rada Miasta. Ma 15 reprezentantów, którzy otrzymali
mandaty zaufania od swoich
kolegów z gimnazjum i szkół
średnich. Przewodniczącym
MRM jest Łukasz Cieślar.

*

*

*

W gminie Skoczów pod koniec minionego roku zamieszkali repatrianci zza wschodniej granicy. Miasto zapewniło czteroosobowej rodzinie
z Kazachstanu dom w Wiślicy.
To druga rodzina repatrian-

neoliberalna. Lewica musi zrewidować politykę państwa w zakresie edukacji, spraw socjalnych, dostępu do mieszkań socjalnych,
świadczeń dla bezrobotnych, czy uporządkowania systemu rent
i emerytur. Będzie to trudne, bo poszczególne grupy, za dawnych,
źle wspominanych czasów, wywalczyły sobie przywileje. Oczywiście lewica musi współpracować ze związkami zawodowymi.
Sekretarz generalny Napieralski w ubiegłym roku w czerwcu
w Bielsku-Białej mówił o tym, że SLD zaniedbało współpracę
ze związkami zawodowymi. Mało jest mówić o społecznej wrażliwości lewicy - trzeba podejmować inicjatywy ustawodawcze
i działania na różnych szczeblach. Przypomnę naszą inicjatywę
z marca tego roku, stanowisko koła miejskiego SLD w sprawie
prywatyzacji Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń”. Trzeba
powiedzieć, że losy uzdrowiska wpływają na losy tego miasta
i jego mieszkańców, oczywiście pozostaje w domyśle problem
bezrobocia.15 kwietnia minęło 10 lat od powstania SLD. Rocznicy
tej nie fetowano, bo podstawy do tego są takie, jakie są. SLD miała
wzloty i upadki. Pamiętamy, że była to partia rządząca, dzisiaj
jest opozycją parlamentarną, coraz bardziej pokazuje się na niwie
parlamentarnej i w mediach. Ale poparcie spadło nam z 41% do
10%, jest więc do czego wracać. Aktualnie mamy 42 posłów,
a w Europrlamencie doliczyłem się 10. To jest nasza podstawa do
pokazania się w Polsce. Powinniśmy uczestniczyć w wyborach
do Europarlamentu. Wczoraj prezydent Kaczyński miał expose,
w którym niestety nie wspomniał, kto nas do Unii wprowadził.
Dziękował premierom itd., ale nazwiska nie padały. My wiemy
kto - Leszek Miller. Jakbyśmy go nie oceniali, on dokonał tego ze
swoją ekipą. Tak się wyraża małość nowej władzy. Mamy do czynienia z koniunkturalizmem. Z tego miejsca chciałbym zaapelować
o frekwencję nie tyle wśród członków, ale także wśród sympatyków i rodzin. Polska będzie miała pięćdziesięciu parlamentarzystów i SLD kilku na pewno wprowadzi. I tu dygresja nawiązująca
do mojego ubiegłorocznego wystąpienia. Niestety lewica idzie
do wyborów rozczłonkowana. Porobiło się kanapowych partyjek
dość sporo, nasi byli przywódcy mają ambicje być szefami partii,
zamiast skupić się wokół SLD. Hasło z ubiegłego roku: „Ludzie
lewicy łączcie się” nie znalazło realnego odbicia. Następny akcent
to 64. rocznica wyzwolenia Ustronia. Ta rocznica od wielu lat
praktycznie nie istnieje, a trzeba złożyć hołd Armii Czerwonej,
Armii Radzieckiej i wielu ofiarom wojny wywołanej przez niemieckiego faszystę. Musimy pamiętać, że to ze strony Niemiec
wybuchły dwie straszne wojny zwane światowymi. Niestety tak
się może stać, że zapomnimy, a podręczniki historii są sterowane
na bieżąco koniunkturalizmem politycznym. Nie przetrwają narody tracące pamięć. Zbliża się 70. rocznica wybuchu II wojny
światowej. Wojna zaczęła się od Polski i ta rocznica powinna być
odpowiednio uhonorowana. Na zakończenie chciałbym dobitnie
podkreślić, że 1 maja jest właściwym dniem, żeby przypomnieć,
że lewica w Polsce nie jest obcą agenturą, obcą naleciałością, lecz
osadzonym głęboko w historii ruchem na rzecz sprawiedliwości
i postępu społecznego, bez którego bylibyśmy gorszym, bardziej
zacofany krajem.
Na zakończenie pod pomnikiem złożono wiązankę kwiatów.
tów przyjęta przez skoczowską
gminę. Pierwsza przyjechała tu
przed ośmiu laty.

*

*

*

Budowa drogi łączącej ulice
Słowiczą i Wiślańską w Cieszynie, ujęta jest w wieloletnim
planie inwestycyjnym. Łącznik ten poprawi komunikację
z dzielnicy Mnisztwo w kierunku drogi ekspresowej oraz
w stronę Ustronia i Wisły.

*

*

*

LKS Olza Pogwizdów rozpoczął siódmą dekadę swojej
działalności. Założony został
w 1947 roku. Od początku prowadzi tylko sekcję piłki nożnej.
Piłkarze występowali kilka sezonów w A-klasie, a teraz grają
o szczebel niżej.

W Wiśle nie ma dzielnic, ale
jest osiedlowa władza. Rady
Osiedla funkcjonują w Centrum, Obłaźcu, Jaworniku,
Głębcach, Malince, Czarnem
i Nowej Osadzie. Przewodniczący zarządu są stałymi
gośćmi na sesjach Rady Miejskiej.

*

*

*

102 lata liczy sobie pałacyk
myśliwski Habsburgów, który
wybudowano pośród świerków
pod Baranią Górą, by służył
uczestnikom ówczesnych polowań na głuszce. Pałacyk stoi
obecnie w rejonie dworców
kolejowego i autobusowego
w Wiśle. Ma w nim siedzibę tutejszy oddział PTTK.
(nik)
7 maja 2009 r.

biopaliwO z rzepaku
Polski Klub Ekologiczny w Ustroniu organizuje w sobotę 16
maja wyjazd do gospodarstwa Kostkowice - instytutu zootechniki
w celu zapoznania się z linią produkcji biopaliwa z rzepaku. Wyjazd zainteresowanych nastąpi spod budynku biblioteki własnymi
środkami transportu punktualnie o godz. 10.00

*

*

*

Maria Magdalena
9 maja, o godz. 18.00 w budynku Fundacji Życie i Misja odbędzie się pokaz filmu „Maria Magdalena” - wstęp wolny!
„Maria Magdalena” jest opowieścią o życiu Marii z Magdali
opartą na tekście biblijnym. Daje widzowi wyjątkową perspektywę tego, czego Maria Magdalena mogła być świadkiem i czego
doświadczyła podążając za Jezusem podczas Jego publicznej
służby. Projekcje filmu „Maria Magdalena” odbywają się na
terenie całej Polski od lutego br.

*

*

*

Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Jan Cieślar		
lat 80		 ul. Malinowa 13
Anna Cieślar 		
lat 80		 ul. Obrzeżna 8
Jerzy Gogółka
lat 92		 ul. Komunalna 12
Ryszard Jaworowski lat 80		 os. Manhatan 2/15
Eugeniusz Kempny lat 85		 ul. Chabrów 3/5
Eugenia Krajewska lat 80		 ul. Fabryczna 30
Stefania Młotkowska lat 80		 ul. Lipowski Groń 12
Wacława Piątek
lat 85		 os. Manhatan 7/54
Helena Procner
lat 85		 ul. P. Stellera 1
Emilia Pilch 		
lat 85		 ul. Chabrów 16/5
Franciszek Sikora
lat 85		 ul. Fabryczna 2/55
Stanisław Szymański lat 93		 ul. Słoneczna 10
Emilia Troszok
lat 97		 ul. Nadrzeczna 21
Ema Wisełka
lat 80		 ul. Ślepa 21
Małgorzata Żurek
lat 80		 os. Cieszyńskie 2/18

*

*

*

Trzydniowe bezpłatne szkolenie
Towarzystwo Miłośników Ustronia wraz z Fundacją „Arteria”
z Zabrza zapraszają na szkolenie dotyczące strategii rozwoju
organizacji pozarządowych oraz pozyskiwania funduszy na
działalność stowarzyszeń. Trzydniowe bezpłatne szkolenie będzie
miało miejsce w Muzeum Ustrońskim 12, 13 i 14 maja br. (wtorek, środa i czwartek) w godz. od 16.00 do 19.00. Organizatorzy
zapewniają również darmowy catering. Osoby zainteresowane
szkoleniem prosimy o kontakt e-mailowy: tmubkubien@op.pl
(Bożena Kubień, Towarzystwo Miłośników Ustronia). Ilość
miejsc ograniczona.

*

*

*

Ci, którzy od nas odeszli:
Zygmunt Zulski
Zuzanna Jaworska
Małgorzata Fedyk

lat 79
lat 90
lat 78

ul. Jodłowa 29
os. Centrum 2/1
ul. Hutnicza 15

27.4.2009 r.
Między godz. 9.30 a 13.30 ze
stojaka przy Gimnazjum Nr 2 skradziono rower górski marki Kellys.
Pojazd ma srebrną ramę z czarnymi
wstawkami.
27.4.2009 r.
O godz. 20.15 na ul. Lipowskiej
zatrzymano mieszkańca Ustronia
kierującego rowerem w stanie
nietrzeźwym – 0,40 mg/l.
29.4.2009 r.
Ok. godz. 18 na ul. Daszyńskiego
skradziono rower marki Cross Ravel koloru biało-niebieskiego.
1.5.2009 r.
O godz. 14.30 na ul. Lipowskiej
mieszkaniec Ustronia kierujący
motorowerem w stanie nietrzeźwym – 1,12 mg/l spowodował

28.4.2009 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia strażnicy
interweniowali przy ul. Lipowej
w sprawie ściętych i pozostawionych w korycie potoku gałęzi.
Ustalono kto to zrobił i nakazano
posprzątanie potoku.
28.4.2009 r.
Wspólnie z pracownikiem Urzędu
Miasta kontrolowano prace porządkowe prowadzone na terenie
Ustronia.
29.4.2009 r.
Interwencja w sprawie potrąconej
przez samochód sarny przy ul. Katowickiej. Wezwano pogotowie sanitarne i zwierzę zostało zabrane.
1.5.2009 r.
Zabezpieczenie porządkowe imprez
kulturalnych odbywających się na
rynku.
2 i 3.5.2009 r.
Wzmożone kontrole nad Wisłą.
W związku z bardzo dużą liczbą
turystów spędzających majowy
weekend w Ustroniu, strażnicy
pilnowali, by kierowcy nie parkowali w miejscach niedozwolonych. Pomagali usprawnić ruch na
bulwarach.
2.5.2009 r.
Strażnicy interweniowali przy
wjeździe na Równicę, gdzie niezdyscyplinowani kierowcy powodowali utrudnienia w ruchu. Sześć
osób, które zaparkowały samochody w miejscu gdzie obowiązywał
zakaz zatrzymywania się i postoju,
otrzymało wezwania na komendę
SM.
(mn)

kolizję z fiatem kierowanym przez
mieszkańca Goleszowa.
2.5.2009 r.
O godz. 8 na ul. Grażyńskiego
kierująca fiatem 126p mieszkanka
Rybnika uderzyła w suzuki kierowane przez mieszkankę Cieszyna.
2.5.2009 r.
O godz. 11 na skrzyżowaniu ul.
Sanatoryjnej z ul. Gościradowiec
kierująca toyotą corollą mieszkanka
Pawłowic wymuszała pierwszeństwo i uderzyła w toyotę corollę kierowaną przez mieszkańca
Pruszkowa.
2.5.2009 r.
O godz. 18.15 na skrzyżowaniu ul.
Katowickiej z ul. Akacjową kierujący vw polo mieszkaniec Grodźca
Śląskiego wymuszał pierwszeństwo i doprowadził do kolizji
z renault laguną kierowanym przez
mieszkankę Wisły.
(mn)

sPOTKANIE
Z Elżbietą
Szołomiak
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie „Świat
barwny jak paleta impresje
z podróży Elżbiety Szołomiak”,
które odbędzie się w czwartek
7 maja 2009 r. o godz. 17. 00
w Muzeum Ustrońskim.

20.30

co piątek muzyka na żywo

8.05 Almost
Jazz Trio

Trio instrumentalne pod dowództwem,
muzycznie szalonego pianisty, Boogiego. Jazz, albo raczej „prawie jazz”?

15.05 Ewa Kozok
Trio

Muzyka francuska. Posłuchamy jak
młodzi ludzie odnajdują się w klimatach Edith Piaf, Charles Aznavour,
Joe Dassin. Odkurzą utwory sięgające
pamięcią nawet lat 20-tych...

Serdeczne podziękowania
za okazane współczucie, modlitwę,
złożone kwiaty i wieńce
oraz udział w pogrzebie

śp. Janiny Chałaj

ks. A. Sapocie, rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom,
dyrekcji i gronu pedagogicznemu SP 1, delegacji
ZNP, uczniom, Estradzie Regionalnej „Równica”

składa Rodzina
7 maja 2009 r.			
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Pod Pomnikiem Pamięci.

Fot. W. Suchta

obawa  i  bohaterstwo

(dok. ze str. 1)
były większą i mocniejszą motywacją niż
Niektóre są prozaiczne, prawie błahe,
strach i obawa. To sprawiło, że w ocenie
inne poważne i naprawdę wielkie. (...)
historii stali się bohaterami. Tak dziś na
Pomyślmy, ile razy obawa przez konsenich patrzymy. Ale powtórzę raz jeszcze:
kwencjami, strach przed tym, co powiedzą
niełatwo być bohaterem. Nie każdy poinni, czy jakiś wewnętrzny lęk sprawiły, że
trafi podejmować trudne decyzje wbrew
postąpiliśmy tak a nie inaczej. To znaczy,
swoim obawom. (...) Nasze bohaterstwo
że później było nam wstyd, albo pojawiły
dziś, bohaterstwo każdego z nas powinno
się wyrzuty sumienia. Zapewne tak było
być zupełnie inne. Dlatego chciałbym,
wiele razy. Niełatwo jest bowiem być bożebyśmy wsłuchali się w biblijną histohaterem, niełatwo iść przez życie i zawsze
rię: A Jezus rzekł: Pewien człowiek szedł
podejmować właściwe, trudne decyzje.
z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce
Niełatwo jest iść pod prąd. Zawsze łatwiej
zbójców, którzy go obrabowali, poranili
płynąć z prądem. Nie sądźmy, że twórcy
i odeszli zostawiając go na wpół umarłego.
trzeciomajowej konstytucji - Kołłątaj, PoI przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan
tocki, Małachowski, Staszic, że oni niczei zobaczywszy go przeszedł mimo. Podobgo się nie obawiali. Podejmowali przecież
nie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce
najważniejsze decyzje wręcz w atmosferze
i zobaczył, przeszedł mimo. Pewien Samazamachu stanu, pod nieobecność więkrytanin zaś, podróżujący tędy, podjechał
szości posłów, którzy wyjechali na święta
do niego i ująwszy ulitował się nad nim.
do swoich domów. Ale oni wytrwali,
I podszedłwszy opatrzył rany jego polepostąpili wbrew swoim lękom. Być może
wając je oliwą i winem. Potem wsadził
honor, może umiłowanie Boga, ojczyzny,

Plakaty uczennic Gimnazjum nr 2, Kasi Nastaszyc i Magdaleny Kuźnik.
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go na swojego osła, zawiózł do gospody
i opiekował się nim. Który z tych trzech,
zdaniem twoim, był bliźnim temu, który
wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: Ten,
który się ulitował nad nim. I rzekł mu
Jezus: Idź, i ty czyń podobnie. Drogą
z Jerozolimy do Jerycha, jak podróżny z tej
przypowieści, idziemy wszyscy. Ta droga
z Jerozolimy do Jerycha jest droga naszego
życia i na tej drodze wiele razy, można powiedzieć, co kawałek, spotykamy naszych
bliźnich podobnych do owego nieszczęsnego podróżnego napadniętego przez
zbójców. Są to ludzie skrzywdzeni przez
innych, bądź w inny sposób dotknięci ciosem losu, oczekujący naszego miłosierdzia,
naszej pomocy. (...) Jezus do każdego z nas
mówi: Idź, i ty czyń podobnie. Bądź miłosiernym Samarytaninem. Świat potrzebuje
twojej miłości, twojego miłosierdzia, twojej odwagi, twojego bohaterstwa, twojego
człowieczeństwa, gdyż dookoła jest zbyt
wiele grzechu, zła i nienawiści.
Po mszy pochodem z orkiestrą udano
się pod Pomnik Pamięci przy ratuszu. Pod
pomnikiem stanęły poczty sztandarowe
Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej, Szpitala Reumatologicznego,
Polskiego Stronnictwa Ludowego, Szkoły
Podstawowej nr 2, OSP Centrum, OSP
Nierodzim i OSP Polana. W swym przemówieniu burmistrz Ireneusz Szarzec
powiedział m.in.:
- Szczególną dziś okazją oprócz 218 rocznicy uchwalenia pierwszej w Europie
nowoczesnej Konstytucji 3 Maja, upamiętnienia wyzwolenia Ustronia, Dnia
Zwycięstwa oraz 65 rocznicy Bitwy pod
Monte Cassino, jest 5 rocznica wstąpienia
Polski w szeregi Unii Europejskiej.
Z podniesionym czołem, stojąc dziś przy
Pomniku Pamięci Narodowej możemy
oddać hołd naszym przodkom, którzy
tworzyli karty historii zarówno Ustronia,
jak i naszej Ojczyzny mówiąc głośno: „Nie
zmarnowaliśmy Waszej przelanej krwi, nie
zmarnowaliśmy Waszych młodzieńczych
wyrzeczeń, łez, bólu i rozstań”.
Wspominamy dziś tragiczne lata II wojny światowej, z żalem a zarazem pokorą
wracamy do czasów, kiedy nikt nie wiedział jak skończy się zwykły dzień. Dziękujemy żołnierzom, którzy zmagali się na
wszystkich frontach II wojny światowej
a w szczególności w bitwie o Monte Cassino wpisując się na zawsze w historię Polski
i Europy. 65 lat temu na Monte Cassino
walczył polski żołnierz za słuszną sprawę,
którą było i nie przestaje być, prawo do
istnienia i do niepodległego bytu.
Dzięki bohaterskiej walce żołnierzy
polskich i całego ruchu oporu nasz naród
wyszedł z II wojny światowej jako partner,
który wniósł ważny zbrojny wkład w rozgromienie hitlerowskiej rzeszy. Kapitulacja
III Rzeszy - 8 maja 1945 roku została okupiona jednak kosztem ponad 6 milionów
Polaków, którzy zginęli w latach 1939
– 1945. Oddajmy hołd tym, co polegli za
wolność naszej ojczyzny.
Następnie delegacje władz samorządowych, duchowieństwa, kombatantów, partii
politycznych, stowarzyszeń, młodzieży
szkolnej złożyły pod Pomnikiem Pamięci
wiązanki kwiatów.
Wojsław Suchta
7 maja 2009 r.

Zdaniem
Burmistrza

O ustrońskich drogach mówi burmistrz
Ireneusz Szarzec.

*

Oczekujący na zjazd wyciągiem na dół.

Fot. W. Suchta

goście nie zawiedli

W pierwszy majowy weekend Ustroń
przeżył prawdziwe oblężenie. Wypełniły
się parkingi w centrum i Polanie, tłumy
spacerowiczów na bulwarach nad Wisłą,
wypełnione lokale gastronomiczne. Na
Czantorię wywieziono kolejką linową
przez trzy dni 15.034 osoby, a z toru
saneczkowego skorzystało 6.668 osób.
Dodać należy, że obecnie jedna osoba wyjeżdża na górę raz, zaś narciarze czynią to
po kilka razy. To tak jakby w ten weekend
na Czantorii zjawili się wszyscy mieszkańcy Ustronia. Po południu, by zjechać
wyciągiem na dół, trzeba było ustawiać

Wsiąść do pociągu byle jakiego. Ale jak?
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się w kolejce. W niedzielę po południu
wyjeżdżano. Oczywiście na drogach wyjazdowych tłok. Podobnie w pociągach.
Do Ustronia Zdroju pociąg po godz. 17
w niedzielę przyjechał już przepełniony,
a tu na peronie wielu chcących wyjechać.
Przypominały się czasy PRL gdy to podróżowanie w takim tłoku było normą. Obecnie wiele osób wyrażało uwagi na temat
gospodarności PKP, instytucji raczej nie
liczącej się ze swymi klientami. Generalnie jednak ludzie wyjeżdżali zadowoleni,
bo pogoda dopisała. Przed nami kolejne
weekendy, oby podobne.
(ws)

Fot. W. Suchta

*

*

Bardzo sprzyjająca aura w kwietniu
sprawiła, że wcześniej rozpoczęły się
remonty dróg w Ustroniu, a chodzi tu
o naprawy po zimie i planowane bieżące
remonty. W kwietniu udało się w większości zrealizować remonty cząstkowe.
Tradycyjnie rozpoczęliśmy na ulicach
głównych, a następnie na pozostałych
i odbywa się to jednocześnie ze sprzątaniem ulic po zimie.
W maju nastąpi intensyfikacja nie tylko
remontów, ale także inwestycji drogowych
planowanych w budżecie. W największym
zakresie remontem zostanie objęta ul. Lipowska, gdzie powstanie nowa nakładka
i część chodnika. W przygotowaniu są
w ramach porozumień z powiatem dwie
drogi - ulice Dominikańska i 3 Maja.
Trwają prace przygotowawcze związane
z ogłoszeniem przetargu na pierwszy etap
ul. Dominikańskiej. Po sezonie realizowany będzie fragment ul. 3 Maja od stawu
kajakowego po Brzegi. Tu wykonana zostanie kanalizacja deszczowa i nakładka.
Po zakończeniu remontów bieżących
rozważana będzie ewentualna poprawa
ul. Polańskiej. Na tę okoliczność Rada
Miasta na ostatniej sesji podjęła uchwałę
o rozszerzeniu porozumienia z powiatem
dotyczącego wspólnych inwestycji drogowych właśnie o ul. Polańską.
Praktycznie została zakończona budowa
pierwszego odcinka tzw. drogi pod skarpą.
W tym tygodniu złożone zostaną dokumenty na kontynuację budowy tej drogi.
Dalszy etap tej budowy będzie realizowany w oparciu o nowe przepisy ustawy
drogowej obowiązującej od początku roku.
Nowa procedura ma zapewnić większą
skuteczność, aczkolwiek, jak to zwykle
bywa przy nowych procedurach, można
natknąć się na pewne pułapki. Mam jednak nadzieję, że na podstawie złożonych
dokumentów otrzymamy pozwolenie na
budowę, a co za tym idzie kontynuowane
będą roboty na drodze pod skarpą. Najpierw doprowadzona zostanie ona do osiedla Zeta Park, natomiast chcemy ogłosić
przetarg na całość, czyli do ul. A. Brody.
Ten odcinek do ul. Brody realizowany będzie w zależności od posiadanych środków
i rezultatu przetargu, prawdopodobnie
w przyszłym roku.
Planujemy też inne inwestycje drogowe,
ale musimy uwzględniać sezon turystyczny
co wymaga prowadzenia robót w etapach
- pierwszy trwa do czerwca, drugi rozpoczyna się po Ustrońskich Dożynkach, czyli
w drugiej połowie roku. Tak też planujemy
większość inwestycji. Uwarunkowane
jest to także dotacją uzdrowiskową, którą
otrzymujemy dopiero w drugim półroczu.
Tu mam na myśli ulice Gościradowiec, Cisową czy Uroczą.
Notował: (ws)
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Skarby w naszej ziemi

Znajdujemy je w ogrodach, w rabatach zieleni miejskiej,
wszędzie tam, gdzie prowadzimy drobne roboty ziemne. Czarne kamienie szklane w kształcie bryłek i odłamków skalnych.
Większe wyrzucamy, mniejsze zagrzebujemy ponownie w ziemi.
Nie mają żadnej wartości materialnej, natomiast są ciekawym
minerałem, który znalazł się w ustrońskiej ziemi w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach. Stawiane hipotezy, że są to odpady
działalności hutniczej, resztki szkliwa wulkanicznego, które
wyciekło z okolicznych gór, bądź zostało wyrzucone wskutek
erupcji, a może jest skutkiem uderzenia kosmicznego bolidu
w zbocze góry, będą tak długo prawdopodobne, dopóki nie
zostaną zgromadzone większe ilości tego minerału w jednym
miejscu i przeprowadzone badania. Odnalezione dotąd bryłki
pokazane są w internecie na stronie www.nowaautorska.com,
w kategorii „odkrycia naukowe”, można je zobaczyć w galerii obrazów przy ustrońskim rynku. Apelujemy do ustroniaków, którzy
natkną się w swoich ogrodach na takie minerały, nie wyrzucajcie,
przynieście znalezisko do biura galerii (rynek 3a), a przyczynicie
się do utworzenia w przyszłości „muzeum ziemi ustrońskiej”.
Każdy znalazca zostanie odnotowany w rejestrze, imiennie lub
anonimowo, będzie miał swoją kartę w badaniu skarbów tej
ziemi.
Michał Michalczyk

Szczepienia
psów 
Lipowiec
11.05.2009
poniedziałek

13.30 - 13.45 P. Heller, ul. Nowociny 1
14.15 - 15.15 		Sklep Spożywczy-Klub
15.30 - 15.45 P. Tomaszko, ul. Lipowska 41
16.00 - 16.15 Ośrodek Wczasowy „ Bernadka”

				
Nierodzim
12.05.2009
15.00 - 18.00 Przychodnia Weterynaryjna
wtorek
		
ul. Bładnicka 11
Hermanice
12.05.2009
13.00		
P. Gajdacz, ul. Katowicka 151
wtorek			
13.30 - 14.30 P. Sikora, ul. Skoczowska 6
				
15.00 - 16.00		parking obok sklepu SPAR
Goje, Zawodzie, Jelenica
12.05.2009
11.00 - 12.00 P. Hławiczka, ul. Brody 85
wtorek
12.30 - 13.00 P. Puzoń, ul. Szpitalna.
				
13.30
Pod wiaduktem- ul. Jelenica
				
14.00 		
P. Cieślar- „u Jonka na Kępie”
Centrum
13.05.2009
09.00 - 11.00 Przychodnia Weterynaryjna
środa 			
15.00 - 17.00 ul. Grażyńskiego 5
				
i Gabinet Weterynaryjny
							
ul. M. Konopnickiej 19B
Poniwiec, Polana, Jaszowiec,Równica, Polana, Dobka
15.05.2009
9.00 - 9.30
P. Cichy, ul. Akacjowa 60
piątek			
10.15 - 10.45 Obok Motelu
.
				
11.00 - 11.30 P. Szkaradnik, ul. Wczasow 14
12.00
P. Pasterny..
			
12.30		
P. Śliwka, ul. Polańska 32
				
13.30 		
Sklep Spożywczy
				
14.15 		
Dobka Ślepa PKS

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11.03.2004 /Dz. U. 04.69.625
z późniejszymi zmianami/ szczepieniu podlegają psy
w terminie 30 dni od ukończenia przez psa 3 miesiąca życia,
a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od daty ostatniego
szczepienia!!!
Cena szczepienia wynosi 20 zł.
Istnieje możliwość jednoczesnego zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie oraz innym chorobom zakaźnym: nosówce,
parwowirozie, zapaleniu wątroby, leptospirozie i kaszlowi
kenelowemu w cenie 65 zł .
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OGRODNICTWO
R.J. Muszer
poleca szeroki wybór roślin
balkonowych i rabatowych.
Zapraszamy

pn-pt 8.00 - 18.00 sobota 8.00 - 13.00.
Ustroń Nierodzim ul. Wiejska 19 tel. 033 854-74-78
7 maja 2009 r.

Można Inaczej
Jak wiele znaczy drobny gest drugiego człowieka mogły się
o tym przekonać dzieci z Ośrodka Pracy z Dziećmi i Młodzieżą
„Można Inaczej” w Ustroniu.
Od 6 do 11 kwietnia w sieci sklepów Carrefour, Tesco i Spar
odbywała się kwesta świąteczna, podczas której zbierane były
dary żywnościowe oraz pieniężne na rzecz dzieci uczęszczających do Ośrodka. Dzięki dobroci i hojności wielu osób udało się
pozyskać dary rzeczowe oraz pieniądze w kwocie 905,82 zł. Za
to ogromne wsparcie i wyrozumiałość serdecznie dziękujemy.
W akcji świątecznej brały udział osoby dorosłe: Joanna Ryłko,
Monika Zawada, Katarzyna Rychlik, Jolanta Jurzykowska,
Anna Gradka, Justyna Jarmoszko, Alicja Krasek, Tytus Tschuk,
Tomasz Jaworski, Krzysztof Dorighi, Marcin Niedoba oraz
dzieci: Sara Konieczna, Dominika Młynarczyk, Patryk Młynarczyk, Dawid Jończyk, Kacper Matlak, Łukasz Niemczyk
Kamil Czyż, Patrycja Sadlik, Kinga Radka, Anna Mojeścik,
Magdalena Niemczyk, Dorota Sadlik, Dagmara Źlik, Karolina
Łabiak, Karolina Szmek, Marzena Szulc, Angela Dominik,
Sara Niemczyk, Sara Branc, Zuzia Pustelnik, Angelika Mucha,
Monika Martynek, A. Goletic, D. Pawiak, K. Cieślar, Dawid
Sobik, Justyna Śliwka, Klaudia Skurzok, Joanna Strach, Dorota
Gogółka, Joanna Świerc, Magda Kogut, Estera Mojeścik, Barbara Marcinkowska, Klaudia Mojeścik, Ola Tulec, Asia Kotowicz,
Ksenia i Natalia Grzybek, Dawid Lebiedzik.
W imieniu kadry Ośrodka „Można Inaczej” pragniemy podziękować za okazaną pomoc: Lenie Kubień, Markowi Mazurowi
oraz ustrońskim kwiaciarniom: „Róża”, „Azalia”, „Konwalia”-

to właśnie dzięki tym ludziom pozyskaliśmy materiały niezbędne
do wykonania ozdób świątecznych.
16 kwietnia odbyło się śniadanie wielkanocne przy wspólnym
stole, w którym brały udział dzieci, wolontariusze oraz wychowawcy Ośrodka. Tak obfite śniadanie wielkanocne możemy
przede wszystkim zawdzięczać firmie przetwórstwa mięsnego
„Legierski”, która wsparła nas kolejny raz, za co bardzo dziękujemy.
Na twarzach wszystkich zagościł uśmiech, spokój i zadowolenie. Czas przy wspólnym posiłku i rozmowie wzbudził atmosferę
rodzinną, która pozostanie w myślach w każdym z nas….
Wychowawcy

Kwesta w supermarkecie.

Fot. W. Suchta

Przedstawiamy fotografię z 1955 r., na której są widoczne
uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 przed budynkiem szkoły na
rynku, w miejscu gdzie obecnie jest pomnik kompozytora Jana
Sztwiertni. Od lewej: Maria Sikora, Zofia Siedloczek (Matuszyńska), Ruta Chmura (Hulanik), nauczycielka Danuta Sadowska,
Hilda Cyrkulik, Hilda Penkała (Wądolna), Lusia Żmija.
Fotografię udostępniła i opisała Zofia Matuszyńska
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Oklaskiwano efektowne układy taneczne.

Fot. W. Suchta

100 występów rocznie

2 maja w ustrońskim amfiteatrze koncertował Państwowy Zespół Pieśni i Tańca
„Mazowsze”. Był to koncert charytatywny
na rzecz Fundacji św. Antoniego. Mazowsza nie trzeba reklamować, więc nic dziwnego, że amfiteatr wypełnił się publicznością. A Mazowsze zaprezentowało bardziej
i mniej znane tańce i pieśni. Oczywiście
publiczność żywo reagowała na utwory
dobrze znane od dziesięcioleci.
Piotr Zalipski, solista baletu, pochodzi
z Białej Podlaskiej i początkowo występował w Śląsku, choć w Ustroniu był po raz
pierwszy. O koncercie powiedział:
- Scena bardzo mała, publiczność duża
i gorąca. Bardzo fajnie. Całkowicie inaczej
niż w halach w dużych miastach.
Publiczności koncert się spodobał,
o czym świadczą rzęsiste oklaski na stojąco na zakończenie. Mazowsze bisowało,
a ze sceny prezes Fundacji św. Antoniego
Tadeusz Browiński dziękował wszystkim,
którzy się przyczynili do organizacji tego
koncertu, w szczególności Henrykowi
Kani uhonorowanemu kwiatami.
Zaś o życiu w Mazowszu P. Zalipski
mówi:
- Moim marzeniem było tańczyć w zawodowym zespole i na początku był to Śląsk,
gdzie pracowałem dwa lata. Później przeszedłem do Mazowsza, gdzie jestem już
dziewiąty rok. To bardzo ciekawy zawód.
Do tej pracy nie podchodzi się tak jak np.
do pracy biurowej. Nie siedzi się cały czas
w jednym miejscu. Dodatkowo mam żonę
w zespole, więc jesteśmy cały czas razem
i nawet przy wyjazdach nie ma rozłąki.
Mieszkamy jeszcze na terenie Karolina,
mamy tam mieszkanie służbowe. W Karolinie mieszka zespołowa młodzież, ale
mamy plany, by w przyszłym roku przeprowadzić się w okolice. Kto przychodzi
do zespołu, mieszka w bursie, a starsi odchodzą na swoje. Jest ciągła rotacja. Ktoś
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odchodzi na wcześniejszą emeryturę, ktoś
zmienia zawód, ale co roku przychodzą
nowi ludzie. Nie wiem jak to jest, gdy przychodzi się pierwszy raz do Mazowsza. Pracując w Śląsku znałem ludzi z Mazowsza
i potem miałem ułatwiony kontakt. Bardzo
szybko nastąpiła asymilacja. Natomiast,
gdy przychodzi młodzież, na pewno jest
szczęśliwa, grzeczna, ułożona. Są obawy,
bo gdy zaczyna się pracę w wieku lat 19,
a w zespole są wyjadacze w tym zawodzie,
to respekt pozostaje. Oczywiście nie można tego nazwać wojskową falą. To jest po
prostu szacunek dla starszych artystów,
za lata na scenie i możliwość korzystania
z ich doświadczeń. Każdy chce szybko być
w zespole i robić wszystko dobrze.
Poprosiłem o krótką rozmowę Bogusława Kręgielewskiego, dyrygenta i kierow-

Dyryguje B. Kręgielewski.

nika muzycznego Mazowsza. Najpierw
zapytałem o częstotliwość występów.
- Razem z koncertami chóralnymi, kolędowymi, pasyjnymi jest to około 100
występów rocznie. Przy czym wiele jest
powtórek.
Czy w Ustroniu zaprezentowaliście
standardowy program?
Nasz program obejmuje wiele więcej
regionów, ale wszystkiego nie jesteśmy
w stanie pokazać na jednym koncercie.
Ten repertuar prezentowaliśmy ostatnio
we Francji, przy czym dodaliśmy tańce
śląskie ze względu na region, w którym
występujemy. Tu na pewno występują
częściej nasi przyjaciele z zespołu Śląsk
i są bardziej związani z regionem. Chociaż my też ostatnio występowaliśmy
w Cieszynie.
Dla osób starszych Mazowsze kojarzy
się z występami za oceanem. Wielu młodych ludzi chciało być w tym zespole,
bo w tamtych czasach była to jedna
z niewielu możliwości poznania innych
krajów.
Dwa lata temuteż byliśmy na dużym tourne w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio
mieliśmy 34 koncerty w całej Francji.
A dawniej zespół Mazowsze rzadko kiedy występował w Polsce. Starsi koledzy
opowiadają, że był rok kiedy byli poza
granicami kraju 8 miesięcy. Teraz więcej
koncertujemy w Polsce.
Czy dużo młodych ludzi chce występować w tym zespole?
Kiedyś na przesłuchania do Mazowsza
czy Śląska zgłaszało się bardzo wielu
chętnych. Obecnie jest mniejsze zainteresowanie młodzieży kulturą i muzyką. To
chyba tendencja ogólna. Wielu mężczyzn
nie chce kończyć artystycznych uczelni.
W tej chwili jest to zawód sfeminizowany.
Czy był pan wcześniej w Ustroniu?
Prywatnie. W zeszłym roku byłem
w Wiśle i zwiedziłem Ustroń. Byłem też
w Jaszowcu.
I jakie wrażenia?
Piękny region, turystycznie jeden z najpiękniejszych w polskich górach.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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młodzież
dopisała
27 kwietnia po raz kolejny odbyła się
akcja honorowego oddawania krwi. Znany
już wszystkim ustroniakom biały ambulans
tuż przed godz. 10 zaparkował na parkingu
przy Rynku. Tydzień wcześniej pojawił się
w Ustroniu nowy biały baner z charakterystycznym czerwonym serduszkiem – logo
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
– oznajmujący i zapraszający do wzięcia
udziału w tej akcji. Trzeba serdecznie
podziękować panu Piotrowi Zwiasowi,
który przez te wszystkie lata nieodpłatnie
„cerował” stary baner.
Ekipę pobierającą krew stanowili - jak
zawsze - pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
z Oddziału Terenowego w Bielsku-Białej.
Na akcję zgłosiło się 68 chętnych. Licznie
przybyła młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu oraz studenci
z Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej
oraz Medycznego Studium Techniki Dentystycznej w Ustroniu.
Pracownicy RCKiK pobrali 27 litrów
krwi od ostatecznie zakwalifikowanych
60 dawców.
Jeśli chodzi o grupy krwi to pobrano:
Z grupy: 0 „-” – 4 jednostki, 0 „+” -11
jednostek, A „-” - 3 jednostki, A „+” - 21
jednostek, B „-” - 4 jednostki, B „+” - 8
jednostek, AB „-” 3 jednostki, AB „+”
– 6 jednostek.
Akcja oddawania krwi odbywa się
w naszym mieście cztery razy w roku,
co trzy miesiące, w godz. od 10-16.

Ambulans odwiedziło 68 osób.

W związku z tym, że niektórzy ustroniacy
chcieli oddać krew ale kolidowało to z
ich pracą zawodową, próbowałam się dowiedzieć czy nie można przedłużyć akcję
tak, aby odbywała się do godz. 17.00.
Z rozmów przeprowadzonych telefonicznie z pracownikiem Regionalnej Stacji
Krwiodawstwa w Bielsku-Białej dowiedziałam się, że można przyśpieszyć akcję
i prawdopodobnie już w październiku
odbywać się ona będzie od 9-16.
Przypominamy, co 1 minutę ktoś potrzebuje krwi. Jedna jednostka krwi może
uratować życie nawet trzem osobom.
W Centrach Krwi najczęściej brakuje

Fot. W. Suchta

grupy 0 i B. Deficyt wszystkich rodzajów
krwi zdarza się podczas wakacji.
Cztery kroki przy oddawaniu krwi to:
wypełnienie formularza, rejestracja, badanie krwi na poziom hemoglobiny, krótkie
badanie przez lekarza, oddanie krwi i …
odebranie czekolady. Zazwyczaj oddanie
krwi zajmuje 10 minut. Oddając krew nie
masz możliwości zarazić się AIDS lub
inną chorobą. Na każdej jednostce oddanej
krwi jest przeprowadzanych minimum
11 testów. Co roku liczba dawców rośnie
o około 3,6 % w tym samym czasie potrzeby rosną o 8,6%.
Magdalena Piechowiak

bez paniki

W Polsce nie ma obecnie zdiagnozowanego przypadku świńskiej grypy, choroby
zakaźnej, którą wywołuje wirus H1N1.
Do wtorku, kiedy zamykamy numer GU
w Ustroniu również panuje spokój. W panikę nie wpadają ani lekarze, ani pacjenci.
Szef przychodni przy ul. Mickiewicza
Walter Piątek powiedział nam:
- Do dzisiaj nie zgłosił do nas żaden pacjent z objawami świńskiej grypy, nikt, kto
wrócił zza oceanu, czy z samego Meksyku. Niezbędne informacje i wskazówki,
jak postępować w przypadku ewentualnego wykrycia choroby, otrzymaliśmy
z Sanepidu, Narodowego Funduszu Zdrowia i Porozumienia Zielonogórskiego.
Posiadamy spis szpitali, oddziałów zakaźnych, poradni, do których należy kierować
pacjentów z podejrzanymi objawami.
Wszystkim pracownikom przychodni znany jest numer telefonu alarmowego uruchomiony na czas zagrożenia świńską grypą. W. Piątek poinformował również, że od
czasu wybuchu epidemii w Meksyku nie
zgłasza się do przychodni większa liczba
pacjentów. Ludzie racjonalnie podchodzą
do wiadomości podawanych w mediach.
Nie biorą przeziębienia czy zwykłej grypy
za świńską.
(mn)
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Z niedzieli na poniedziałek w Leśnym Parku Niespodzianek przyszedł na świat żubr. Cielak
trzyma się blisko mamy. Przebywają w ustronnym miejscu, z dala od zwiedzających. To
czwarty żubr w Leśnym Parku.                                                                               Fot. W. Suchta
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Na  sesji o  uzdrowisku

29 kwietnia odbyła się 32. sesja Rady
Miasta. Obrady prowadził przewodniczący
RM Stanisław Malina. Do porządku obrad
wprowadzono dodatkowy punkt dotyczący
informacji o sytuacji w Przedsiębiorstwie
Uzdrowiskowym „Ustroń” S.A. S. Malina
stwierdził, że obecnie jest to najważniejsze przedsiębiorstwo dla miasta. Nie
mogą więc dziwić obawy związane z jego
przyszłością. Następnie o sytuacji w PU
„Ustroń” mówił prezes Grzegorz Dziewior
(Obszerne fragmenty tego wystąpienia
publikujemy na stronie obok).
Nastepnie zadawano prezesowi pytania.
Przemysław Korcz pytał o budżet Uzdrowiska i z jakich środków finansowano zakup i wyposażenie Rosomaka, na co otrzymał odpowiedź, że z roku na rok budżet
wzrasta, a Rosomak został sfinansowany
ze środków własnych i Funduszu Ochrony
Środowiska. Następnie P. Korcz chciał się
dowiedzieć o formułe prywatyzacji.
- W tej chwili Ministerstwo Skarbu Państwa informuje o prywatyzacji trzech
najmniejszych przedsiębiorstw uzdrowiskowych – odpowiadał G. Dziewior.
- Gdzieś tam pojawiają się informacje, że
uzdrowisko zostanie sprzedane za złotówkę. Przedsiębiorstwa mające mały procent
naszego potencjału wystawiane są na
sprzedaż za 6-7 milionów złotych.
G. Dziewior poinformował też, że na
razie w stosunku do PU Ustroń nie ma żadnych ruchów, ale w perspektywie przedsiębiorstwo jest oczywiście przeznaczone
do prywatyzacji. Teraz należy poczekać
i zobaczyć, co się stanie z tymi małymi
prywatyzowanymi uzdrowiskami.
S. Malina zadał kilka pytań. Pytał na
ile program restrukturyzacyjny przewiduje ograniczenie liczby etatów? Czy jest
możliwa prywatyzacja przez upadłość?
Czy były podejmowane kroki w kierunku
pozostawienia uzdrowiska na liście przedsiębiorstw wyłączonych z prywatyzacji?
Jakiej pomocy oczekuje Uzdrowisko od
miasta?
G. Dziewior odpowiadał, że w programie naprawczym nie przewiduje się
żadnych zwolnień.
Przedsiębiorstwo ma cały czas braki
kadrowe. Co do prywatyzacji przez upadłość, to chodzi tu zapewne o niezrozumienie wypowiedzi senatora Muchackiego.
Oczywiście upadłość jest jedną z form
prywatyzacji. W sektorze przedsiębiorstw
uzdrowiskowych na pewno ta droga nie
zostanie obrana. Poprzez upadłość mogą
być prywatyzowane i komercjalizowane
szpitale. W Ministerstwie Skarbu Państwa
przyjęto plan prywatyzacji uzdrowisk
poprzez sprzedaż akcji, czyli formę najbezpieczniejszą. Co do pozostawienia
uzdrowiska na liście wyłączonych z prywatyzacji, to trzeba sobie zdawać sprawę
z tego, że kończą się prace nad ustawą
zdrowotną. Prawdopodobnie po wejściu
ustawy nie będzie już przedsiębiorstw
wyłączonych z prywatyzacji. Prawdopodobnie stanie się to po wakacjach i wtedy
wszystkie uzdrowiska będą mogły być
prywatyzowane. Ubieganie się o ponowną
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obecność na tej liście byłoby nierozważne. G. Dziwior stwierdził, że współpraca
z miastem jest dobra, a co do szczegółów
to zaproponował spotkanie w węższym
gronie. Na pewno jest wiele ciekawych
pomysłów i trzeba je przedyskutować.
A miasto i uzdrowisko są na siebie skazane. Aby nie spełniły się czarne wizje
współpraca jest konieczna.
Na sesji obecna była posłanka Bożena Kotkowska zasiadająca w sejmie z listy Lewicy
i Demokratów, obecnie niezależna. I ona
zabrała głos w sprawie prywatyzacji. Co
prawda na wstępie zastrzegła się, że nie
była przygotowana na taki punkt obrad,
ale jest sprawą zainteresowana. Wcześniej w sprawie prywatyzacji uzdrowiska
w Ustroniu złożyła interpelację do Ministra
Skarbu. Interpelacja jest wynikiem skarg
i konieczności wyjaśnienia wszystkich
wątpliwości. Posłanka przyznała, że zapoznała się z działalnością PU „Ustroń”
i kondycja tej firmy jest dobra. Skoro jest
dobrze, to jaki sens ma prywatyzacja, zresztą sama jest przeciwniczką prywatyzowania.
Można zrozumieć prywatyzację, gdy spółka
jest zadłużona, ale gdy przynosi dochody
to prywatyzowanie jest niezrozumiałe. Interpelację podpisali jeszcze dwaj posłowie
a popiera ją Adam Gierek. W interpelacji
posłanka pisze o obawach związanych
z prywatyzacją. Zadała również pytania:
Czy ewentualny nabywca nie będzie
dążyć do zrekompensowania kosztów
zakupu spółki poprzez zmianę profilu
działalności?
Czy w obecnej sytuacji jest inwestor
będący w stanie zakupić tak potężny
zakład?
B. Kotkowska stwierdza też, że istnieje
realne zagrożenie wyprzedaży majątku
i zwolnień pracowników.
Jakimi kryteriami kierowało się Ministerstwo Skarbu Państwa ograniczając
liczbę przedsiębiorstw uzdrowiskowych
nie przeznaczonych do prywatyzacji?
Jakie były konkretne powody wykreślenia PU „Ustroń” z listy przedsiębiorstw
uzdrowiskowych nie przeznaczonych do
prywatyzacji?
B. Kotkowska stwierdziła też, że podejmie działania, by nie doprowadzić
do prywatyzacji uzdrowiska w Ustroniu.
Skoro jest płynność finansowa, to nie ma
potrzeby prywatyzowania.
Do wystąpienia B. Kotkowskiej ustosunkował się obecny na sesji starosta
cieszyński Czesław Gluza:
- Niezależnie od ugrupowań, które reprezentujemy, uzdrowiskiem w Ustroniu
jesteśmy wszyscy żywotnie zainteresowani. Przypomnę jedynie, że gospodarka nakazowo-rozdzielcza skończyła
się tym, czym się skończyła. Też bym
chciał, byśmy wszyscy byli bogaci, zdrowi
i żebyśmy mieli taką możliwość, że budżet państwa finansuje wszystko. Wiem,
że są sfery społecznie wrażliwe, na które
trzeba uważać i otaczać szczególną troską, ale nie są to sprawy proste. Pani poseł zresztż powiedziała jakie ma poglądy
i szanujemy to.

Bogumił Suchy pytał o wypowiedź
senatora Muchackiego dotyczącą prywatyzacji uzdrowiska przez postawienie
przedsiębiorstw w stan upadłości.
P. Korcz mówił, że przedsiębiorstwo
wymaga dokapitalizowania. Nawet przy
najlepszym zarządzaniu nie wypracuje
się zysku, z którego będzie można pokryć
inwestycje. P. Korcz zauważył też, że nie
zawsze prywatyzacja jest zła. Świadczą
o tym przykłady wielu szpitali. Oczywiście
prywatyzować trzeba rozsądnie.
S. Malina natomiast zauważył, że inni
posłowie też w tej sprawie działają. Tu
konieczne jest zwarcie szeregów ponad
podziałami. Trzeba zmierzyć się z problemem, uzgodnić spotkanie, w którym mogliby uczestniczyć posłowie, senatorowie,
radni różnych szczebli samorządu, członkowie zarządu PU „Ustroń”. Trzeba mieć
pewność, że działanie tej strategicznej dla
miasta firmy, jest niezagrożone.
Marzena Szczotka chciała się dowiedzieć, jaka jest polityka rządu, gdy chodzi
o lecznictwo uzdrowiskowe. Co dalej?
Od dawna wiadomo, że na lecznictwo
zamknięte jest za mało pieniędzy, to lepiej
się pozbyć uzdrowisk, Ale w ten sposób
zniszczy się uzdrowiska i na pewno ich
już nie odbudujemy. Dlatego konieczne
są bardzo rozważne działania. Powoli
i rozsądnie.
- Tego, czego najbardziej nam brak, to
informacja – mówił burmistrz Ireneusz
Szarzec. – W interesie nas wszystkich
jest to, byśmy mogli wiedzieć i przekazywać to dalej. Mnie trudno kontestować
politykę rządu. Mogę nie zgadzać się
prywatnie, ale jako pełniący funkcję nie
chcę się opowiadać za jedną czy drugą
opcją. Przede wszystkim brakuje nam
wiedzy. Większość nieporozumień, niedomówień wynika z braku informacji. Redaktor Gazety Ustrońskiej próbuje zebrać
w różnych instytucjach informacje.
A odpowiedzi są, delikatnie mówiąc,
lakoniczne. A ludzie chcą wiedzieć. Tu
tkwi problem. Brak też chęci rzetelnej
dyskusji. Żeby załoga, samorząd, mieszkańcy wiedzieli, na czym stoimy. Nie
chcemy się wzajemnie przekrzykiwać.
Żeby cokolwiek zrobić potrzebna jest
rzetelna informacja. Zdajemy sobie też
sprawę z miejsca samorządu. My nie
możemy ingerować w zarządzanie przedsiębiorstwem, czy w decyzje o jego przyszłości. Ale to myśmy uchwalili statut
uzdrowiska, operat uzdrowiskowy, plan
zagospodarowania przestrzennego. To dokumenty kluczowe dla miasta, którego to
przedsiębiorstwo uzdrowiskowe jest solą.
Bez niego, czy to będzie państwowe, czy
prywatne, nie istniejemy. Rozmawiajmy
o tym uzdrowisku, chrońmy go, bo jest
dobrym uzdrowiskiem, szanujmy to, co
zostało zrobione do tej pory i nie dajmy się
wymanewrować i dopuścić do sprzedaży
za 30 czy nawet 100 milionów. To naszego
państwa nie uratuje, ale można uratować
szesnastotysięczne miasto.
Relacje z drugiej części obrad zamieścimy za tydzień.
Wojsław Suchta
7 maja 2009 r.

Fragmenty wystąpienia prezesa P.U. „Ustroń”
Grzegorza Dziewiora na sesji Rady Miasta
Może zacznę od nieszczęsnej drobnej
straty, która nam się przydarzyła. Tu wtrącę, że drobne straty są dość powszechne
wśród wszystkich przedsiębiorstw uzdrowiskowych. Przy 45 milionach budżetu
nasza strata wyniosła niecałe 300.000 zł.
Jest to drobny ułamek procenta naszego
budżetu, mieści się w granicach błędu statystycznego. Warto na to zwrócić uwagę.
Została wszczęta procedura standardowa
w przedsiębiorstwach państwowych, czyli
realizacja programu naprawczego. Taki
program został opracowany i przedstawiony i przyjęty bez jakichkolwiek uwag ze
strony ministra skarbu państwa. Po pierwszym kwartale mamy od 2006 r. najlepszy
wynik. Z uwagi na sezonowość uzdrowiska
jesteśmy na minusie, ale zdecydowanie
mniejszy jest ten minus niż w ubiegłych
trzech latach. To efekt wdrożenia różnych
mechanizmów zarządczych. Zarząd otrzymał skwitowanie za 2008 r.
Jeszcze raz mam przyjemność państwu
tłumaczyć skąd się wzięła ta strata. Jest to
dokładnie opisane, zdefiniowane. Na 16
tygodni wyłączono na czas modernizacji
stusiedemdziesięciołóżkowy obiekt. Była
to największa inwestycja spółki. Dokonano
największego zakupu sprzętu medycznego
w historii spółki – za ponad pół miliona.
Przy takiej rentowności jaką ma służba
zdrowia proszę się nie dziwić stracie w granicach błędu statystycznego. Nie ukrywam,
że z dużą dozą zdziwienia reagowaliśmy na
jakieś plotki i niesprawdzone informacje.
Nikt nie przyszedł i nie zapytał, skąd się
to wzięło i jakie są plany na przyszłość.
Zadziałała poczta pantoflowa, myślę, że
niepotrzebnie. Program naprawczy realizujemy w stu procentach z drobnym
haczykiem. Program naprawczy monitorowany jest przez Radę Nadzorczą i organa
kontrolujące właściciela i jest realizowany
dokładnie w stu procentach. Mamy dobrą
płynność, bez problemu płacimy, co mogą
potwierdzić pracownicy. Nie ma żadnych
zaległości w tej materii.
Widocznie za mało się chwalimy, a ostatnio w Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym
dzieją się rzeczy fajne. Wygląda na to,
że się nigdzie nie chwalimy i gdzieś tam
docierają niesprawdzone informacje. Na
pewno przeczytaliście państwo w naszej
gazecie, że w ciągu zeszłego roku otrzymaliśmy pięć najbardziej prestiżowych
nagród medycznych z Perłami Medycyny
na pierwszym miejscu. Proszę zwrócić
uwagę na jedną rzecz - jesteśmy laureatami
na pierwszym miejscy w naszej kategorii,
natomiast w innej co prawda kategorii,
Instytut Onkologii w Gliwicach jest na
drugim miejscu. To pokazuje pewną skalę
porównawczą. Oczywiście Europrodukt,
Quality International to wszystko nagrody
przyznawane m.in. przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, czy Ministerstwo
Gospodarki. To nie są byle jakie rzeczy.
Jest to wszystko udokumentowane, poprzedzone stosownymi kontrolami. Osoby,
które zarządzają, mają świadomość, że
7 maja 2009 r.			

czasy się absolutnie zmieniają. Kiedyś,
w latach 70. i 80., można było zaplanować
działalność firmy na 10 lat, teraz nie ma
takiej możliwości. Teraz jest to zarządzanie transformacyjne i w zasadzie ono nie
wybiega powyżej dwóch lat do przodu.
To trzeba sobie jasno uświadomić. My
reagujemy na pewne trendy rynkowe. Otoczenie niesamowicie się zmieniło w ciągu
ostatnich dwóch lat. Przykładem tego jest
to, że zmieniliśmy przeznaczenie środków
na dokapitalizowanie. Sama załoga doszła
do wniosku, że powinniśmy to troszeczkę
zmienić, aniżeli było to przyznane.
Realizujemy wszystko z rzetelnością
i stuprocentową skutecznością, czego przykładem Rosomak. W tej chwili jest to perła
w polskiej medycynie, przede wszystkim
w rehabilitacji. Stworzono największe
i najnowocześniejsze w Polsce centrum
rehabilitacji onkologicznej. Coraz większa
jest renoma tego obiektu. Ale tu nie chodzi
o obiekt, a o ludzi, o rozwiązania medyczne
i stosowane procedury. To dokładnie przemyślana strategia. Realizujemy pierwsze
sympozjum rehabilitacji onkologicznej.
Jest to robota pionierska, na pewno pozytywistyczna. Sympozjum odbędzie się
między 7 a 9 maja. Na naszym kongresie
będą polskie sławy medycyny rehabilitacji
onkologicznej z prof. Maciejewskim, prof.
Olszewskim, prof. Woźniewskim. Będą
mieli wykłady i z radością przyjęli patronat
honorowy i naukowy.
Zrealizowaliśmy film o Rosomaku przy
pomocy sponsorów i ludzi dobrej woli.
Na planie tego filmu spędziłem jeden
dzień z czterema paniami, które zostały
wybrane z turnusu. To nie były żadne
aktorki i będziecie mieli państwo okazję zobaczyć w najbliższym czasie ten
film. To niesamowite jak te kobiety się
otworzyły, pokazały swoje wnętrze. One
chwalą Rosomaka nie dlatego, że muszą,
tylko dlatego, że chcą. To daje kopa do
dalszej pracy. To jest przemyślana strategia. Uzdrowisko nie funkcjonuje tak jak
w latach 70. Trzeba szukać innych rozwiązań, innych standardów i innych procedur.
My właśnie wypełniamy niszę. Chcemy się
specjalizować w medycynie, chcemy się
specjalizować w rehabilitacji, chcemy się
specjalizować w wysokim poziomie usług
niekoniecznie rozumianych, jako przyjazd
do sanatorium. Społeczeństwo się starzeje
i ludzie w podeszłym wieku przyjeżdżają
do sanatorium. Ludzie młodsi, szukają czego innego, gdyż wyczerpała się
definicja sanatorium. Niestety, jesteśmy
w trakcie transformacji, w trakcie zmiany,
nie tylko uzdrowiska, ale polskiej gospodarki
w dobie kryzysu. Robimy wszystko, by
pójść w kierunku, żeby nasze Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe miało nadal renomę, stało się ośrodkiem naukowym.
W tym roku będą się odbywać 4 sympozja
i kongresy poza normalną działalnością.
Myśmy tego nie musieli robić, ale mamy
ambicję być ośrodkiem naukowym. To jest
też wpisane w strategię.

Modernizujemy nasze obiekty, a na
to potrzeba pieniędzy. Wczesną jesienią
lub późnym latem będzie to wielki plac
budowy. Otrzymaliśmy środki unijne na
budowę parku zdrojowego. Chylę czoła
przed panem burmistrzem. To bardzo
trudny program, ale my też mieliśmy
problem żeby dopiąć to wszystko formalno-prawnie. Nie jest prosto uzyskać zgodę
w ministerstwie na wydzierżawienie 2
ha. Bardzo się cieszymy, że ta inwestycja
ruszy. Również jesienią ruszy inwestycja pełnej termomodernizacji budynku
„Równicy”. Czyli kolejny obiekt będziemy termomodernizować i doprowadzać
do stanu normalnego. Dekapitalizacja,
tego największego obiektu sanatoryjnego
w Polsce, jest ogromna.
Jest pomysł na to uzdrowisko. Jesteśmy
blisko aglomeracji śląskiej i to wykorzystujemy. Mamy program restrukturyzacji
i dywersyfikacji zarówno usług jak i kuracjuszy. To wszystko jest w naszej strategii.
Nikt nie pofatygował się, nie przyszedł,
nie porozmawiał, jak to wygląda, tylko
pocztą pantoflową poszło, że dzieje się
źle. Absolutnie nie! Idziemy w kierunku
następnego klienta. W tym roku mamy
kontrakt z ZUS. Są bardzo zadowoleni po
pierwszych kontrolach, a wymogi ZUS są
zdecydowanie wyższe aniżeli NFZ. Są to
kontrakty intratne finansowo.
Gdy obejmowałem funkcję prezesa
pracowników było zdecydowanie mniej
niż teraz. Świadczy to o tym, że za przychodami idzie zwiększenie kadry. Jest
ciągły rozwój przedsiębiorstwa. Niepotrzebne jest malkontenctwo i niesprawdzone informacje puszczane nie wiadomo
skąd i po co. Uzdrowisko funkcjonuje
i ma się dobrze. To nie jest proste, tak
jak ktoś kiedyś napisał, że idzie się do
NFZ, podpisuje kontrakt i wszystko gra.
To nie polega na prawdzie. Uzdrowiska
negocjują ze wszystkimi oddziałami NFZ
w całej Polsce. (...) Staramy się ściągnąć
jak najwięcej kuracjuszy komercyjnych.
W ciągu pierwszego kwartału mamy
wzrost o 16% osobodni. Czy to nie świadczy o tym, że się dzieje dobrze? Proszę
o rzetelną ocenę. (...)
Dziś przeczytałem, że można sprzedać
„Kosa” czy inną piramidę. Absolutnie nie
mamy co sprzedawać. Takie doradztwo pozostawiam bez komentarzy. Przeczytałem
też, że wystarczy zintensyfikować pozyskiwanie środków unijnych. Po raz setny
tłumaczę, że nasza formuła nie pozwala
na aplikację środków unijnych w żadnej
formie ponieważ prawo tak stanowi. Nie
mnie dyskutować, dobre czy złe, ale taka
jest prawda. Aby mieć pieniądze na park
zdrojowy musieliśmy zastosować bajpas
finansowy z panem burmistrzem, żeby
wydzierżawić działkę miastu, a miasto
może aplikować o środki unijne. Tylko tyle
możemy zrobić. W takich warunkach funkcjonujemy. Nie jest to łatwe, ale mamy
z dokonań ogromną satysfakcję.
Jestem dumny z pracowników i na tej
sesji chcę im za to podziękować. Mam
ogromny szacunek do tych ludzi. Każdemu
z moich pracowników mogę popatrzeć
prosto w oczy i powiedzieć: „Idziemy do
przodu”.
Notował: (ws)
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W imieniu społeczności wszystkich ustrońskich szkół życzenia składa dyrektor SP-1
B. Czyż-Tomiczek i dyrektor G-1 L. Szczypka.
Fot. M. Niemiec

Z czym kojarzy się polana

„Jest o czym mówić, jest co wspominać” - mówił podczas jubileuszowej uroczystości długoletni dyrektor SP-3 Leszek Szczypka. Każdy z trzech dyrektorów
„czterdziestolatki” mógłby tak powiedzieć. Narciarze, piłkarze ręczni, recytatorzy, tancerze, muzycy, ale przede wszystkim atmosfera. Atmosfera kameralnej,
położonej u stóp Czantorii szkoły, w której pracowało się i pracuje dla uczniów
i dla społeczności lokalnej.
25 kwietnia obchodzono w Polanie 40lecie Szkoły Podstawowej Nr 3. Był to jubileusz budynku szkoły, bo Polana ma szkołę
już w XIX w. Sala gimnastyczna pełna
była obecnych i dawnych pracowników
szkoły, uczniów, rodziców, mieszkańców
dzielnicy. Wszystkich przywitała dyrektor
Jolanta Kocyan, mówiąc na wstępie:
- Patrząc na was, na te kilka pokoleń połączonych wspólnym dla siebie miejscem,
widzę na twarzach ślady wzruszenia. (…)
Spotkała się dzisiaj cała nasza szkolna
społeczność. Spotkała się w tym samym
budynku, który jest świadectwem ciągłości, w miejscu, które niezmiennie trwa,
a tylko uczniowie i nauczyciele zmieniają
się, przychodzą i odchodzą. (…) Szkoła to
również ważny element naszej małej ojczyzny, miejsce spotkań rodziców, uczniów,
czasami imprez i uroczystości, w których
tak jak dzisiaj, bierze udział cała lokalna
społeczność. Dzięki temu szkoła, jako instytucja, otwiera się na zewnątrz, spełniając
funkcje integracyjne. Tutaj jak w soczewce
odbija się społeczność, wewnątrz której
i dla której szkoła funkcjonuje.
Następnie dyrektor J. Kocyan powitała
gości, a wśród nich burmistrza miasta
Ireneusza Szarca, wiceprzewodniczącą
Rady Miasta Marzenę Szczotkę, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki Danutę Koenig, radną dzielnicy
Izabelę Tatar, prezes ustrońskiego oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego Ewę
Lankocz, księży parafii ewangelicko-augsburskiej Piotra Wowrego i Marka Twardzi-
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ka, proboszcza parafii rzymskokatolickiej
Dobrego Pasterza w Polanie Alojzego
Wencepla oraz dyrektorów wszystkich
ustrońskich szkół.
Zamysłem organizatorów uroczystości
był występ wszystkich dotychczasowych

dyrektorów. Niestety z powodu choroby
nie mógł przybyć Józef Owczarzy, dyrektor
w latach 1969-1980, dlatego jego wspomnienia przeczytała J. Kocyan. Poniżej
fragmenty.
„O wyborze i lokalizacji szkoły zdecydował przewodniczący prezydium WRN generał Jerzy Ziętek. Wybór padł na Polanę, gdyż
w związku z budową Jaszowca na miejscu
był wykonawca – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego
w Bielsku-Białej. Najmniejszy był też
koszt transportu materiałów budowlanych. (…)
Projektantem szkoły był inż. S. Łotewski
z Miastoprojektu w Tychach. (...) Dyrektor
szkoły wraz z projektantem wystąpił do
Urzędu Miasta w Ustroniu z wnioskiem o
budowę sali gimnastycznej z uwagi na brak
takiego obiektu w budowanym ośrodku
wczasowym w Jaszowcu i perspektywicznym rozwojem szkoły nr 4 w Dobce oraz
rejonu Wisły Obłaźca i Gahury.
Kierownikiem budowy został mieszkaniec Ustronia - budowniczy Rudolf
Podżorski - wspaniały człowiek. Instalacje
CO i wodno-kanalizacyjne wykonał BPIS
w Bielsku-Białej. Wykonawcą instalacji
elektrycznej był Otton Kubala. (...)
26 stycznia 1969 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej szkoły, nowocześnie
umeblowanej i wyposażonej. (...) Środki
na budowę szkoły pochodziły z Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Pracy
w Katowicach, który był fundatorem szkoły i sali za kwotę 8,5 mln. zł. Koszt sali
gimnastycznej wyniósł 1 mln zł, aby uzyskać obiekt szkoły z przeznaczeniem na
organizowanie dla dzieci kolonii letnich
i zimowisk.
Po otwarciu szkoły w czynie społecznym
realizowany był projekt zagospodarowania
małej architektury tj. budowa boisk do
piłki ręcznej, siatkówki, bieżni, skoczni.
Koszt budowy boiska asfaltowego wraz

SP-3 znana jest z propagowania folkloru wśród dzieci.

Fot. M. Niemiec

7 maja 2009 r.

z oświetleniem – 200 tys. zł - pokrył Totalizator Sportowy w Katowicach. Boisko do
piłki nożnej nad Wisłą zostało wykonane
w czynie społecznym.
Należy wspomnieć o Społecznym Komitecie Budowy Szkoły, którego przewodniczącym był inż. Podżorski, wiceprzewodniczącym inż. W. Majętny, sekretarzem
– nauczycielka Halina Koziołek, skarbnikiem Z. Majętny. W czasie czteroletniej
działalności Społeczny Komitet zajmował
się zbieraniem pieniędzy emitując cegiełki,
organizując festyny i bale. Zebrano kwotę
150 tys. zł, z czego 40% stanowiły dotacje
z zakładów pracy – Celmy, Spółdzielni
1 Maja, Kuźni Ustroń. Zebrane środki
w całości przeznaczono na budowę jednego mieszkania w Domu nauczyciela.
Pierwotny projekt zakładał budowę dwóch
mieszkań. Docelowo wybudowano cztery
mieszkania dla nauczycieli, których koszt
wyniósł 600 tys. zł.”
Dyrektor Owczarzy wspomniał również
o tym, że w latach 70. uczniowie ustrońskiej „trójki” odnosili sukcesy w narciarstwie alpejskim. Trzeba wymienić Mariolę
Michalską, Renatę Shitz, Beatę Kołaczyk,
Mirosławę Sadlik, Zdzisława Michalskiego, Andrzeja Kocjana, Leszka Lankocza,
Marka Gruczolaka. W tym samym czasie
sukcesy odnosili piłkarze i piłkarki ręczne
z SP-3. Wspomnieć należy również świetny chór i oryginalny zespół mandolinistów
prowadzone przez Marię Niemczyk.
Następnie przyszła pora na wystąpienie drugiego w historii szkoły dyrektora
– Leszka Szczypki (1980-2000), który
powiedział m.in.:
- Przez długie lata szkoła w Polanie kojarzona była z harcerstwem. Sam jestem,
można powiedzieć, instruktorem harcerskim w stanie spoczynku, ale przez prawie
cały okres mojej pracy tutaj, działaliśmy
metodą harcerską i to bez względu na
to, czy ktoś był instruktorem harcerskim
czy tylko sympatykiem. Motorem wielu
działań była Janka Pilchowa, związana
z harcerstwem od lat 60. Niezapomniane
pozostaną obozy harcerskie w Sianożętach, Ustroniu Morskim i innych miejscowościach. (...) Z Polaną kojarzą się również recytatorzy, przygotowywani przez
Zofię Zwardoń. Razem z mężem mieszkają
w tej chwili w Warszawie, ale lata 80. to
było ich pasmo sukcesów. Myślę, że pani
Danuta Koenig potwierdzi klasę córek
państwa Zwardoniów, Joanny Szczypki
i wielu innych. Polana kojarzy się jeszcze
z nazwiskiem nieobecnej tutaj dzisiaj
Renaty Ciszewskiej. Nasze przedstawienie „Królowa Śniegu” było pokazywane
wielokrotnie i udowodniło, że uczniowie
nawet z małej szkoły mogą robić wspaniałe rzeczy.
Chcę wspomnieć jeszcze o kilku sprawach. W roku 1981 została otwarta filia
naszej szkoły w Dobce. Filia, która w tym
czasie była bardzo potrzebną placówką.
Skracała dojazd dzieci, które mieszkały
w Dobce, Tokarni. Ważną inwestycją była
budowa szatni i skrzydła, które znajduje się
za salą gimnastyczną. Były to czasy, kiedy
wszystko się zdobywało. Jeździliśmy, szukaliśmy materiałów. Bardzo pomagał nam
wtedy pan Włodzimierz Chmielewski,
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Jubileuszowe uroczystości uświetnił występ uczniów.

który przez 5 lat był przewodniczącym
Komitetu Rodzicielskiego. Chciałbym
wspomnieć rok 1988, kiedy szkoła otrzymała sztandar. Był to moment, kiedy praca
i zaangażowanie Renaty Ciszewskiej
doprowadzi do powstania zespołu „Czantoria”. Nasi młodzi artyści jeździli na
przeglądy, konkursy i zdobywali wiele
nagród. Marian Żyła jesienią tego samego
roku założył chór i nadał mu tę samą nazwę „Czantoria”. Bardzo dobrze zrobił, bo
w tej chwili Estrada Ludowa „Czantoria”
jest wizytówka naszego miasta.
Przejdę szybciutko do lat 90. Siedzący
tu dzisiaj z nami ksiądz Alek potwierdzi,
że w wakacje 1997 roku był jeden temat
– powódź. To była współpraca, która
przyniosła konkretne efekty. Byliśmy
zapracowani, ale szczęśliwi, że możemy
pomóc ludziom. Z powodzią wiąże się też
wiosna 1982 roku. Wówczas w Jaszowcu przebywały dzieci z domów dziecka
z całej Polski. Organizowaliśmy naukę dla
dzieci powodzian. 100 uczniów przez kilka tygodni chodziło popołudniami do naszej szkoły. Pracowaliśmy do godz. 18, 19.
W latach 90. prowadziliśmy także zajęcia
w języku serbskich dla uchodźców z Bośni.
Jest o czym mówić, jest co wspominać, jest
wiele spraw, które w naszych umysłach
i sercach pozostaną.
L. Szczypka wymieniał jeszcze obecnych na sali byłych uczniów „trójki”, którzy są nauczycielami w macierzystej szkole
i innych placówkach w Ustroniu.
Od 2000 roku funkcję dyrektora SP-3
pełni Jolanta Kocyan, która powiedziała:
- Obecnie Szkoła Podstawowa Nr 3 należy do najmniejszych szkół w Ustroniu.
Uczęszcza do niej 80 dzieci. (...) Zajęcia
w szkole odbywają się w systemie jednozmianowym, co pozwala na prowadzenie licznych zajęć pozalekcyjnych
rozwijających zainteresowania uczniów.
Mogą oni uczestniczyć w zajęciach następujących kół: języka angielskiego,
teatralnego, instrumentalno-wokalnego, przyrodniczego, matematycznego,

Fot. M. Niemiec

informatycznego, plastycznego, turystycznego, sportowego, regionalnego.
Szkoła Podstawowa Nr 3 chlubi się bardzo dobrym poziomem nauczania, który
potwierdzają przeprowadzane corocznie
przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
w Jaworznie sprawdziany w VI klasie,
sukcesy uczniów w konkursach, zawodach sportowych oraz losy absolwentów.
(...) Szkoła jest stale unowocześniana.
Powstała pracownia komputerowa oraz
biblioteka z wyposażeniem multimedialnym, która pełni funkcję szkolno-środowiskową. (...) Teraz najbardziej cieszy
nas wszystkich rozpoczęty w 2008 roku
remont budynku szkoły, który obejmuje
również jego termomodernizację.
Już po obchodach dyrektor J. Kocyan tłumaczyła, że przygotowanie uroczystości było dużym przedsięwzięciem
organizacyjnym i logistycznym. Szkoła
była odświętnie udekorowana, a oprócz
głównej akademii, zorganizowany był poczęstunek, na który składały się domowe
ciasta, chleb ze smalcem i inne pyszności.
Uczestnicy obchodów mogli obejrzeć
wystawę fotograficzną, pokaz slajdów
i prezentację multimedialną, pokazującą życie i sukcesy szkoły w Polanie.
J. Kocyan stwierdziła, że dokładnie wszyscy pracownicy szkoły zaangażowali się
w przygotowania.
W organizacji uroczystości jubileuszowych bardzo pomogli: Krzysztof Rupka,
kierownik OWS „Dąb”, Karina Pilch oraz
personel tego ośrodka, Kolej Linowa na
Czantorię, Nadleśnictwo Ustroń, Hurtownia „Smakosz”, Damian Ryszawy,
Spółdzielnia Mleczarska w Bażanowicach, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe „SKK”, Karol Czyż,
Piekarnia nr 1 w Wiśle, „Apis” Podbeskidzie Centrum Dystrybucji sp. z o.o., PPH
„Pasja” J. i S. Pasterny Górki Wielkie,
PSS „Społem” Ustroń, PUP Dom Sklep
Janusz Belkot oraz rodzice, a szczególnie
Anastazja Gomola, Bernadetta Mizera,
Karol Czyż.
Monika Niemiec
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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: 8.00-15.00, wtorek: 8.00-15.00, środa: 8.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypożyczalnia dla dorosłych: 8.00-12.00.
Czytelnia ogólna oraz wypoŻyczalnia dla dzieci i młodzieŻy
Czytelnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 12.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00.
Wypożyczalnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 8.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00; so.: 8.00 - 12.00
biblioteka szkolno-œrodowiskowa w ustroniu - polanie
poniedzia³ek: 8.00 - 15.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; czwartek: nieczynne, pi¹tek: 8.00 - 18.00.
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 - 15, we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 15
		
w soboty, niedziele 9.30 – 13.
„Zbiory Marii Skalickiej” OddziaŁ Muzeum USTROŃSKIEGO
ul. 3 Maja 68, tel. 033 858-78-44,
e-mail: ustron@skalickamuzeum.pl, www.skalickamuzeum.pl
ekspozycja stała :
- ze zbiorów Marii Skalickiej: drzeworyty sztorcowe Pawła Stellera, cenny zbiór książek tzw. „Cieszyniana”, starodruki, druki bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
- ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny żeński
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
-    oraz - „Walka o niepodległość w czasie II wojny światowej (1939-1945)”. (AK, PSZ na Zachodzie,
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich
.

Galeria „Pod Jodłą”

„Cieszyńskie niebo”- wystawa plakatu teatralnego, filmowego i regionalnego Władysława Szpyrca
- wystawa czynna: 1.04 - 15.05
KLUB PROPOZYCJI: - klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludźmi
ODDZIA£ CZYNNY: codziennie w godz. 11-16
Galeria Sztuki Współczesnej „Na Gojach”
B&K Heczkowie - ul. B³aszczyka 19, tel. 854-11-00. Galeria czynna ca³y czas.
Galeria Sztuki Współczesnej „Zawodzie”
ul. Sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488. Galeria czynna: od pn do pt 9 - 16, w soboty 9 - 13.

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 w prażakówce
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”Można Inaczej”w Ustroniu
- Oœrodek Pracy z Dzieæmi i M³odzie¿¹ „Mo¿na Inaczej”, ul. Rynek 4,
od poniedzia³ku do pi¹tku 8.00-18.00
biura Stowarzyszenia:
poniedzia³ek 8.00-10.00, sroda 8.00-10.00
- Centrum Wolontariatu:
środa 15.00- 18.00
- Psychoterapeuta:
poniedzia³ek 14.00-18.00
Oddziały osrodka przy:
SP1 poniedziałek 12-15; SP2 czwartek 13-16; SP3 środa 11.30-14.30 (gr. młodsza), czwartek 13.3016.30 (gr. starsza); SP5 czwartek 13-16; SP6 poniedziałek 12.30-15.30.
Pogotowie naukowe: GIM 1 wtorek 13.20-15.50; GIM 2 środa12.30-15.00.
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W HERMANICACH
• poniedziałek (16 - 18) - zajęcia sportowe oraz komputerowe
• wtorek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz co dwa tygodnie zajęcia komputerowe
• środa (16 - 18) - zajęcia plastyczne
W drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach 19 - 20 konsultacje z psychologiem.
• czwartek (16 - 18) - dzień nauki, III czwartki miesiąca zajęcia psychoedukacyjne
• piątek (16.30 - 18.30) - program regionalny oraz gry i zabawy
W drugi i czwarty piątek miesiąca w trakcie zajęć istnieje możliwość konsultacji z logopedą oraz zajęcia
logopedyczne dla chętnych
• sobota (9 - 12) - gry i zabawy, zajęcia teatralne oraz bajki
Od poniedziałku do piątku istnieje możliwość odrobienia lekcji oraz otrzymania pomocy w nauce.
Miejska informacja turystyczna
Rynek 2, tel. 854-26-53, - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 17.00 - sobota 8.30 - 13.00
ul. Sanatoryjna 7, 854-20-25 - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00 - sobota 8.45 - 13.00.
ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.
StraŻ MiejskA USTROÑ
ul. Brody 16, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERY: darmowy 986.

Biuro Promocji i Wystaw Artystycznych
Rynek 3A, tel. 854-54-58, e-mail: bpiwa @ poczta.onet.pl
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.
Chrzeœcijañska Fundacja „¯ycie i Misja”
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy
dla dzieci i m³odzie¿y „Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo „Koinonia”, czasopismo „Nasze Inspiracje”.

wystawa motocykli zabytkowych - rdzawe diamenty
Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.
czytelnia katolicka
Dziedziniec przy koœciele p.w.Œw. Klemensa,
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00 i 17.00 - 19.00;
- niedziele: 7.00 - 13.00 i 17.00 - 19.00.
Miejski Dom Kultury „Prażakówka”
ul. Daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec nowoczesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.
Aerobik - poniedziałek i czwartek - 18.00 - 19.00 oraz 19.00 - 20.00; środa i piątek - 19.00 - 20.00.

Towarzystwo ksztaŁcenia Artystycznego - Ognisko Muzyczne MDK „Pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach : fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary,
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kszta³cenia Artystycznego.
ustroñskie stowarzyszenie trzeŹwoœci
Klub Abstynenta „Rodzina”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o ZUS)   
Mityng AA - czwartek od 17.30 Mityng Al-Anon.- wtorek od 17.30 i niedziela
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 17.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854.
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1 maja na rynku odbył się jarmark.

Fot. W. Suchta

7 maja 2009 r.

Jako sie też mocie?

Urząd Miasta Ustroń informuje,
że od dnia 15 kwietnia br. została uruchomiona kompostownia w Ustroniu przy ulicy Sportowej/za oczyszczalnią
ścieków/, która jest otwarta od poniedziałku do soboty
w godzinach od 9 do 17. Na terenie kompostowni bezpłatnie
odbierany jest materiał roślinny taki jak: liście, trawa, gałęzie.
Zainteresowani mieszkańcy mogą w podanych wyżej godzinach przywozić na teren kompostowni - liście, trawę, gałęzie
lub kompostować je na własnej nieruchomości.
Palenie liści, trawy, gałęzi oraz pozostałości roślinnych
reguluje Kodeks Cywilny i Kodeks Wykroczeń.
Art.144 Kodeksu Cywilnego: „Właściciel nieruchomości
powinien przy wykonywaniu swojego prawa powstrzymać się
od działań, które, by zakłócały korzystanie z nieruchomości
sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikająca ze społecznogospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków
miejscowych.”
Art. 82. § 1. pkt.7 lit.e Kodeksu Wykroczeń: „Kto
nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko
przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów,
a w szczególności:
e) wypala wierzch nią warstwę gleby lub pozostałości
roślinne, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.”

Na isto dobrze, dyć je tak szumnie na świecie! Przeca zaczył
sie maj – najszumniejszy miesiónc! Chocioż zdo mi sie, że mało
kiery tóm urode notury dostrzego. A gor już młodzi. Ci jyno
gónióm za tóm mamónóm i ni majóm czasu, coby sie podziwać,
jaki świat je piekny.
Łoto były ty świynta majowe i ludzie mieli moc wolnego. Tóż
nie dziwota, że już zawczasu zadzwóniła cera łod taki dalszej
przocielki, co miyszko pod Katowicami, że chciałaby na tyn
tydziyń świónteczny przijechać z chłopym. Ponikiedy jednóm
izbe wynajmujym, ale jyno takim stałym letnikorzóm, abo
przocielóm, tóż zgodziłach sie. Pogoda dopisała, choć deszcz
by sie doista przidoł, i zdało mi sie, że bydóm zadowolóni.
Kapke poszpacyrowali, ale widać było, że jich to nie cieszy.
Choć wszystko kwitnie, ptoszki tak przecudnie śpiywajóm, to
tego bardzo nie widzóm i nie słyszóm. Byli na „Mazowszu”
w amfiteatrze, w sobote pochodzili po sklepach, coby cosik
okazyjnie, łacno kupić, a potym siedzieli w tej wynajyntej
izbeczce przed telewizorym. Telewizor żech tam dała już downo,
taki dziadowski – firmy „Otake”. Jako to rzóndził hań downi
jedyn polityk: „O take państwo walczyliśmy”. Dzisio z tego
wszystkigo śmiych człowieka biere.
Chciałach jich namówić, coby my sie razym kaj przeszli,
łoto baji do tego parku za „Belwederym”, abo kaj nad Wisłóm
poszpacyrować, ale nie dali sie wycióngnóć. Wymowiali sie,
że jich nogi bolóm i że sóm utropióni, tóż chcóm spocznóć.
Nie dziwota. Ludzie łoduczajóm sie chodzić, bo wszyndzi jich
auto zawiezie. Ni mogym sie tymu nadziwić. Jo je fórt gibko
i fórt rada sie kansik szmatlym, ale co chwile przistowóm
i rozglóndóm sie jako je szumie.
Prowda, że jak kaj je moc ludzi, to moc śmieci zostowo
i ni ma już tak pieknie. Szkoda, że z tóm kulturóm sóm my fórt na
bakier.
Jewka

Zakład Przetwórstwa Mięsnego

JUR-GAST
Wisła

zaprasza

do nowootwartego stoiska
wędliniarskiego w Tesco Ustroń
POZIOMO: 1) na odpadki, 4) nie z każdej chleb, 6) ojciec
chrzestny, 8) napędowe lub zamachowe, 9) sprawdzian
wiedzy, 10) punkt napraw, 11) z gwiazdkami na mundurze, 12) przysmak Kubusia Puchatka, 13) zawsze w cenie,
14) pełna książek, 15) Emilia – czołowa siatkarka Trefla
Gdynia, 16) kawa zbożowa, 17) ryje w ziemi, 18) po dniu,
19) lipcowa solenizantka, 20) atrybut kościelnego.

Krzyżówka Krzyżówka Krzyżówka
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

PIONOWO: 1) statek o równoległych kadłubach, 2) stolica „Czerwonego Zagłębia”, 3) obywatel kraju nad Wisłą,
4) szybka łódź, 5) oddział, filia, 6) lokal z kawą, 7) pokaz
w strojach, 11) udaje włosy, 13) czeski powiat.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 15 maja.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 16

zielono wokoło

Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Halina Zahraj,
Ustroń, ul. Źródlana 8. Zapraszamy do redakcji.
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Niestety, zawiodę wszystkich miłośników chmielowego napoju
z „procentami”, a wielbicieli produktów pewnego powszechnie
znanego browaru z siedzibą w stolicy Beskidu Żywieckiego
w szczególności. Przyznaję, że tytuł dzisiejszego tekstu jest nieco
zwodniczy i nawiązuje do potocznego i popularnego sposobu
zamawiania sztandarowych wyrobów żywieckich piwowarów,
formułowanego na przykład w stylu: „Dwa żywce proszę!”.
I chociaż dziś będzie aż o trzech żywcach, to jednak żaden z nich
nie ma nic wspólnego ani z piwem, ani z chmielem. To po prostu
nazwa rodzajowa kilku gatunków roślin, które zakwitają wiosną,
stanowiąc miłą dla oka ozdobę runa lasów liściastych. Cechą
wszystkich gatunków żywca – niemożliwą jednak do dostrzeżenia
bez wyrwania czy wykopania rośliny z gruntu, czego oczywiście
nie polecam, a wręcz odradzam – jest nierozgałęzione i poziomo rosnące kłącze. Jest
ono pokryte mięsistymi
łuskami, których kształt
przypominać ma zęby.
I właśnie od łacińskiego
słowa ząb, czyli dentis,
powstała łacińska nazwa
całego rodzaju – Dentaria.
Dla nas, mieszkańców
po części Beskidu Śląskiego, a po części Pogórza Cieszyńskiego (tak
bowiem położony jest
Ustroń), najważniejszym
żywcem-rośliną jest
z pewnością żywiec gruczołowaty (na zdjęciu).
W opisach i charakterystykach tego gatunku
znajdziemy określenie, iż
jest to subendemit ogólnokarpacki. Endemitem
nazywamy gatunek rośliny bądź zwierzęcia
wyjątkowy i unikalny,
występujący wyłącznie
w jakimś regionie, którego poza nim nie odnajdujemy. Klasycznym endemitem flory Polski jest
warzucha polska, która
naturalnie rosła niegdyś
na Pustyni Błędowskiej,
w rejonie Olkusza, na
obszarach źródliskowych
i w górnym biegu kilku
strumieni. Subendemitem określamy natomiast
takiego „niedorobionego” endemita, gatunek, który owszem, ma
wyraźne centrum występowania, ale można go jeszcze spotkać
w – że tak powiem – okolicy. Nie inaczej jest z żywcem gruczołowatym, który rośnie w Karpatach, ale spotkać go można
także w południowo-wschodniej części niżu. Nie jest to może
roślina szczególnie imponująca rozmiarami, kształtem lub przykuwająca efektowną barwą kwiatów czy ich niezwykłą budową.
Ot, na wzniesionej i nierozgałęzionej łodydze (od 10 do 30 cm
wysokości) wyrasta raptem kilka liści. Tuż przy ziemi wyrastają
1-2 liście odziomkowe, a w górnej części łodygi - okółek 3 liści.
Każdy z nich jest zbudowany tak samo, czyli z trzech lśniących,
wydłużonych i lancetowatego kształtu listków o nierównomiernie
ząbkowanych brzegach. U nasady środkowych listków znajdują
się wyraźnie widoczne gołym okiem dwa gruczołki, od których
bierze się nazwa gatunkowa. Liście rozwijają się w kwietniu wraz
z kwiatami, wyrastającymi na długich szypułkach na szczycie
łodygi. Kwiatów jest co najwyżej kilka, o ładnej, fioletowawej,
intensywnej barwie. Po przekwitnięciu z kwiatów rozwijają się
owoce – wydłużone łuszczyny, z kulistymi i ciemnymi nasionami.
Żywiec to roślina typowo cieniolubna, rosnąca w lasach, ale pokazująca pełnię swych wdzięków wczesną wiosną, jeszcze przed
rozwojem liści drzew. Żywce gruczołowate spotykamy głównie

w lasach liściastych, a zwłaszcza w buczynach. Jest to zresztą
tak zwany gatunek charakterystyczny dla dobrze wszystkim
Ustroniakom znanej buczyny karpackiej, tworzącej malowniczo
zmieniające się wraz ze zmianą pór roku, barwne połacie lasów
na zboczach pasm Równicy i Czantorii. Żywiec gruczołowaty
rośnie najczęściej w dużych grupach, tworząc w czasie kwitnienia
barwne dywany w runie buczyn.
Wiele wspólnych cech z żywcem gruczołowatym ma inny
przedstawiciel tego rodzaju – żywiec dziewięciolistny. Rośliny
tego gatunku są nieco wyższe niż żywca gruczołowatego, dorastając do 40 cm wysokości. Podobne są dłoniasto trójlistkowe liście,
podobny okres kwitnienia oraz siedliska, w jakich żywce dziewięciolistne możemy napotkać – lasy bukowe oraz lasy grądowe.
Podstawową różnicą jest barwa czteropłatkowych i zwisających
na długich szypułkach
kwiatów, które są kremowożółte. I chociaż
żywiec dziewięciolistny jest także gatunkiem
– podobnie jak przestawiony powyżej żywiec
gruczołowaty – górskim, to związanym
z Sudetami. Występuje również na nizinach
i wyżynach, ale rzadko,
a w Karpatach jego występowanie ograniczone
jest praktycznie wyłącznie do Karpat zwanych
Zachodnimi.
Od obu powyższych
gatunków żywców
różni się żywiec zwany bulwkowatym lub
cebulkowym. To także
roślina rosnąca w lasach
liściastych (zwłaszcza
w buczynach i grądach)
bądź mieszanych. Chociaż preferuje tereny
górskie, to spotykamy
ją praktycznie na obszarze całego kraju. To
najwyższy nasz rodzimy gatunek żywców;
wysokość roślin waha
się od 30 do 70 cm. Na
wzniesionej i nierozgałęzionej łodydze wyrasta kilka typów liści,
osadzonych skrętoległe.
Liście odziomkowe oraz
położone w dolnej i środkowej części łodygi mają do 7 listków,
natomiast w wyższych partiach łodygi rozwijają się liście trójlistkowe, a najwyżej – liście pojedyncze. Na samym szczycie
równocześnie z liśćmi rozwija się kilka zebranych w grono
kwiatów. Są one jasnofioletowe, czasem w nieco różowawym
odcieniu, a często wręcz prawie białe. Okres kwitnienia przypada
przede wszystkim na maj i trwa najdłużej ze wszystkich żywców, bowiem aż do czerwca. Roślina ta często wybiera miejsca
bardzo zaciemnione, co może znacząco utrudniać zapylanie,
a później zawiązanie nasion. Jednak żywce bulwkowate nie giną
bezpotomnie. Rozmnażają się przede wszystkim wegetatywnie,
za pomocą osadzonych w kątach pomiędzy ogonkami liści
a łodygą, niewielkim bulwkom – łuskowatym, ciemnobrązowym
cebulkom, które odpadają od rośliny macierzystej i dają początek
nowemu pokoleniu. Warto zwrócić uwagę na rośliny tego gatunku, bowiem takich „żyworodnych” roślin jest w naszej rodzimej
florze niewiele. Tylko z tym gatunkiem pewne „nadzieje” łączyła
medycyna ludowa, zalecając odwary z kłącza jako remedium na
problemy z trawieniem.
W naszym regionie są miejsca – chociaż nieliczne – w których
możemy obejrzeć wszystkie trzy gatunki żywców kwitnące tuż
obok siebie.
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda

Żywce
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GALERIA „POD JODŁĄ”
w Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”

U WAGA

przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż
napojów alkoholowych!
Urząd Miasta Ustroń przypomina o wynikającym
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obowiązku uiszczania drugiej raty
za sprzedaż napojów alkoholowych. Termin płatności
drugiej raty upływa 31 maja 2009 r. Płatności należy
dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń (parter)
lub przelewem na konto bankowe: ING BANK
ŚLĄSKI O/Bielsko-Biała 60 10501070 1000 0001
0102 5211.

© Martyn Colbeck, Wielka Brytania, Starcie słoni (fragment).

FOTOGRAFIA
DZIKIEJ PRZYRODY

Wystawę tworzą zwycięskie prace z konkursów fotograficznych
Wildlife Photographer of the Year, z lat 2002–2008, organizowanych przez BBC Wildlife Magazine oraz Natural History Museum
w Londynie.
Konkurs odbywa się rokrocznie od 1964 r. i w miarę swojego rozwoju stał się najbardziej cenionym i największym
w świecie przedsięwzięciem z zakresu fotografii dzikiej przyrody. Każdorazowo jego efektem jest wystawa, pokazywana
w kilkudziesięciu krajach na wszystkich kontynentach i siódmy rok z rzędu w Polsce. Na wersję wystawy, prezentowaną w Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” w Ustroniu, składa
się 70 wybranych zdjęć z 7 ostatnich edycji, nagrodzonych
i wyróżnionych w kilkunastu kategoriach, autorstwa 68 fotografów
z 22 krajów, w tym 2 zdjęcia z Polski. Zwycięskie prace wyselekcjonowano spośród 20-33 tys. fotogramów, nadsyłanych rokrocznie
w latach 2002–2008.
Cele jakie przyświecają organizatorom konkursu i wystawy można najogólniej określić w kilku punktach: - podnieść
status fotografii dzikiej przyrody do rangi głównych nurtów
współczesnej sztuki, - stać się najpoważniejszym forum fotografii tego rodzaju, przedstawiając światowej widowni najlepsze
obrazy natury, - inspirować coraz to nowe pokolenia fotografów do tworzenia wizjonerskich ekspresyjnych interpretacji
dzikiej przyrody, - przedstawiać zgromadzone dzieła ludziom
na całym świecie, aby ukazać im wspaniałość, dramatyzm
i różnorodność życia na Ziemi i pobudzić w nich dbałość o jego
przyszłość. Dzięki coraz bardziej udanej realizacji tych celów coraz
lepsze zdjęcia są oglądane przez coraz większą ilość widzów. Jeśli
zliczyć ich wszystkich, to rokrocznie jest to już znacznie więcej niż
milion osób, na wszystkich kontynentach, z czego w Polsce ok. 7080 tys. Patronat Honorowy nad wystawą objęli: Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Środowiska. Organizatorem wystawy w Polsce jest Agencja Zegart - Jerzy Zegarliński.
Partnerami wystawy w Polsce są: Fundacja Ekologiczna ARKA
i Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie.
Galeria „Pod Jodłą” w Muzeum Marii Skalickiej w Ustroniu Brzegach, która gości u siebie tę niezwykłą wystawę
serdecznie zaprasza ustroniaków i gości, miłośników dzikiej przyrody, ekologów, fotografików, a zwłaszcza młodych
– uczniów ustrońskich szkół. Organizatorem wystawy w Ustroniu jest Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” wraz z ustrońskim Klubem Ekologicznym i Nadleśnictwem Ustroń, przy
wsparciu SC Skiba i Tomaszek „Zbójnicka Chata”, Pracowni
Ręcznego Malowania Porcelany „Kamena” Barbary Majętny.
Wystawa czynna od 15 maja do 25 czerwca 2009, codziennie
w godz. 11-16 (także w innych godz. po uprzednim uzgodnieniu).
Wernisaż 15 maja 2009 (piątek) godz. 17.00. Irena Maliborska
7 maja 2009 r.			

wiosenna
promocja reklam
w
Gazecie Ustrońskiej

Urząd Miasta Ustroń informuje,

że w dniu 29.04.2009 r. na tablicy ogłoszeń został
wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości
przeznaczonych do najmu na cele reklamowe.
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kultura

8.5
godz. 9.00 		Audycja muzycznaFilharmonii Śląskiej
									 dla uczniów drugich klas gimnazjów pt.
									 „Muzyka słonecznej Hiszpanii”, MDK
									 „Prażakówka”.
9.5
godz. 12.30 	Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej
									 Straży Granicznej z Nowego Sącza, Am									 fiteatr.
15.5
godz. 17.70 	Wernisaż wystawy pt. „Fotografia dzikiej
									 przyrody”, Muzeum Marii Skalickiej.
SPORT		
9.5
godz. 17.00 Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - LKS
									Drzewiarz Jasienica - stadion Kuźni.

KINO

Fotografia młozieżowa...

Fot. M. Niemiec

Promocja okien PCV f.h. „Besta”
Ustroń, ul. Skoczowska 47e.
Tel. 033-854-53-98.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny, itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Klocki Lego. 607-912-559.
Kupię antyki, starocie, itp.
790-467-020.
Wynajmę miejsce pod handel
obwoźny w centrum Ustronia naprzeciwko Galerii Wenus przy ul.
Grażyńskiego. 0501-532-832.
Węgiel Eko-groszek, pakowany,
transport.
Pokój do wynajęcia.(33) 854-51-97.

7-8.5		
9-10.5		
11-12.5
13-14.5

- Na Szlaku
- Venus
-	Centrum
- Na Zawodziu

Dywanoczyszczenie,
(33) 854-38-39, 0602-704-384.
DJ. Obsługa imprez, wesel.
0602-704-384.
Pokój do wynajęcia studentce.
(33) 858-75-61.
Remonty i pielęgnacja ogrodów.
669-44-14-49, (033) 854-49-13.
Do wynajęcia ładne mieszkanie
z garażem.
608-365-316.
Przyjmę hydraulika w branży sanitarnej. 509-940-503.
Wynajmę garaż blaszany przy
SP-2. Cena 150 zł za miesiąc. Tel.
603-650-775.

ul. 3 Maja 46 		
ul. Grażyńskiego 2
ul. Daszyńskiego 8
ul. Sanatoryjna 7

tel. 854-14-73
tel. 858-71-31
tel. 854-57-76
tel. 854-46-58

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

... i regionalna.

Gazeta Ustrońska 18

8-14.5 godz.19.50 WALKIRIA, dramat wojenny, 15 lat,
									 USA.
9-14.5 godz.18.15 Wyznania zakupoholiczki, komedia ro										mantyczna, 15 lat, USA.

Fot. M. Niemiec

dziesięć lat temu
1 maja coś nagle zgrzytnęło i Kolej Linowa na Czantorię staje
w miejscu. W tym momencie zajęte są wszystkie krzesełka jadące
do góry i część krzesełek jadących w dół. Początkowo pasażerowie
nie wiedzą, co się stało. Po kilku chwilach z dołu dochodzi dźwięk
syren. Rozpoczyna się akcja ratunkowa. Okazuje się, że trzeba
ewakuować wszystkich pasażerów. Do akcji ruszają strażacy,
goprowcy, obsługa wyciągu i ochotnicy.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Z podziwem patrzono na akcję ratowniczą na wyciągu Czantorią. Prowadzący – st. asp. Jan Szczuka – twierdzi, że ewakuowano
z krzesełek wyciągu 220 osób. Liczba ta jest chyba zaniżona.
[…] Samochody dojechały do granicy lasu. Wtedy podstawowym
narzędziem ratowniczym okazały się drabiny. Wnoszono je na
stok na plecach, przystawiano do krzesełek, mocowano, po czym
można było ewakuować pasażerów. Często bali się oni schodzić
samodzielnie, wtedy pomagali ratownicy.
- Byłam z dzieckiem uwięziona na krzesełku i nie wiedziałam, co
się z nami za chwilę stanie, czy jesteśmy bezpieczni – wspomina
jedna z pasażerek wyciągu, która przeżyła awarię. […] Po tych
pierwszych chwilach niepewności, gdy okazało się, że prowadzona jest ewakuacja, pasażerowie zachowują się wspaniale. Choć
często trudno było pokonać strach, ufano ratownikom. Z drugiej
strony sami ratownicy stwarzali atmosferę zaufania, swym pogodnym zachowaniem uspokajali pasażerów. […] W pierwszej
kolejności ewakuowano matki z dziećmi. Dzieci płakały, gdy na
tej wysokości odbierał je mamom jakiś obcy mężczyzna. […]
Na jednym z krzesełek siedział tata z synkiem. Gdy wyciąg stał,
a krzesełko leciusieńko kołysał wiatr, malec zasnął i tata zaproponował, by ewakuować innych – on może poczekać.
W czwartek 29 kwietnia odbyła się VIII sesja Rady Miasta.
Obrady prowadził jej przewodniczący Emil Fober. […] Nadleśniczy Leon Mijal wyraził przekonanie, że reprezentuje najładniejszą część Ustronia, choć jej wygląd cały czas psują śmieci
pozostawiane na szlakach. […] Podkreślił, że trzeba zwracać
szczególną uwagę przy wydawaniu pozwoleń na budowę, żeby
nie było praktycznie nierozwiązalnych spraw, gdy do legalnie
postawionego budynku trzeba nielegalnie dojechać drogą leśną.
[…] Poważnym problemem, który pojawił się niedawno, jest jazda
motocyklami po szlakach turystycznych. To „draństwo wysokiej
klasy” – jak się wyraził nadleśniczy – powoduje ogromne szkody
w lasach.
(mn)
7 maja 2009 r.

felieton

Tak sobie myślę

Strach przed
egzaminem
W końcu kwietnia i w maju w wielu
domach słychać narzekania młodych ludzi:
Wszystko mi się miesza… Nic nie wiem.
Nie zdam tego egzaminu. Testy są dla mnie
za trudne. Matematyka to dla mnie czarna
magia. Nie mam po co iść na maturę, bo
tak jej nie zdam…
Najpierw narzekają gimnazjaliści zdający końcowe egzaminy, piszący odpowiednie testy. Słyszałem, że te testy na
końcu gimnazjum określa się jako „małą
maturę”. To pojęcie w ostatnich latach zostało zapomniane, ale kiedyś po dziewiątej
klasie rzeczywiście były egzaminy zwane
„małą maturą”. Koniec gimnazjum to też
zakończenie dziewiątej klasy, dziewiątego
roku nauki. I wejście w czas zdawania
egzaminów. Po kolejnych trzech latach
liceum przychodzi matura, a potem na
studiach kolejne egzaminy określają rytm
życia studenta.

felieton
W kręgu filozoficznej
refleksji (41)

1. W polskim dziedzictwie intelektualnym XIX i XX wieku wyróżnia się
dyskusja skupiona wokół pytania „Jakiej
filozofii Polacy potrzebują?”. Do tego
pytania – uznawanego za istotny element
w debacie o polskiej tożsamości – powracano w różnych sytuacjach społeczno-politycznych. Niektórzy uczestnicy
debaty o polskiej filozofii narodowej
nawiązywali do poglądów określanych
mianem „myśli słowiańskiej” i postulowali ich rozwój.
1.1. Terminy „filozofia narodowa” i „filozofia słowiańska” skłaniają do pytania,
czy nie ma zasadniczej sprzeczności (antagonizmu) między uniwersalizmem filozofii i jej ponadnarodowym charakterem,
a eksponowaniem elementu narodowego
lub plemiennego jako konstytuującego filozofię? Czy pomysł na filozofię narodową
nie unicestwia filozofii jako takiej, zamieniając ją w jeden z wielu światopoglądów
i w ideologię narodową?
1.2. Powszechnie znany jest związek
polskiej filozofii narodowej z dramatycznymi dziejami narodu w XIX wieku. Czy
poza kontekstem historyczno-społecznym
(rozbiory, utrata państwowości i klęska
powstań), który przyczynił się do uformowania filozofii narodowej i jej związku
7 maja 2009 r.			

Do zdawania egzaminów trzeba się
nie tylko przygotować przez opanowanie
materiału koniecznego do ich zdania, ale
trzeba też nauczyć się zdawania egzaminów. A to oznacza przede wszystkim
opanowanie strachu i nerwów napiętych
do ostateczności. Zapewne każdy, kto
kiedyś zdawał jakiś poważny egzamin,
przypomina sobie, jaki był przed egzaminem spięty i zdenerwowany. Młodzi
ludzie denerwujący się przed „małą” czy
„dużą” maturą przypominają starszym ich
własne przeżycia. Oni też tak samo, a może
jeszcze bardziej się denerwowali…
Starają się więc swoich bliskich, zdenerwowanych przed egzaminem uspokoić
i pocieszyć. Tak jak ich samych kiedyś
uspokajano i pocieszano: Egzamin na
pewno nie będzie taki straszny jak ci się
wydaje. Nie bój się, na pewno zdasz. Tyle
czasu poświęciłeś przygotowaniom, że
na pewno masz opanowany materiał. Nie
bój się, idź na egzamin i wszystko będzie
dobrze…
I w zdecydowanej większości wypadków jest dobrze. Egzaminowani mają
powody do radości ze zdanych egzaminów. Przychodzi wtedy zupełna zmiana
nastrojów. Zapominają o swoich obawach i niepewności. I zamiast wystraszonych przed egzaminem i niepewnych
siebie młodych ludzi, mamy do czynienia

z samymi pewnymi siebie bohaterami.
Przecież oni wiedzieli, że zdadzą. Egzaminy wcale nie były takie trudne, jak im
o tym wcześniej mówiono…
No tak ci, którzy zdali nie boją się
już… zdanych egzaminów. Tak było,
tak jest i tak pewnie będzie zawsze. Nie
boimy się egzaminów, które mamy już
za sobą. Boimy się tych, które są przed
nami. Będziemy jednak pewni tego, że
kiedy je już zdamy, będziemy opowiadać,
że one wcale nie były takie trudne…
Kolejno po sobie nadchodzą gimnazjalne testy, matury i sesje egzaminacyjne. I w tym czasie mamy szczególnie
wiele osób, które drżą ze strachu przed
czekającym ich egzaminem. Dodajmy
im otuchy i odwagi. Co prawda strach
ma wielkie oczy i maluje czekające na
nas egzaminy w czarnych kolorach, ale
naprawdę można i trzeba je zdać. Choć
pewnie ów lęk przed egzaminem staje
się udziałem każdego zdającego. A zdarza się i tak, że ten strach odzywa się na
nowo po latach, kiedy w koszmarnym
śnie pocimy się ze strachu, bo nie potrafimy odpowiedzieć na pytania, które się
nam przyśniły… A tym, którzy są przed
egzaminem doradzić należy zachowanie
spokoju i świadomości, że prędzej czy
później, egzamin będą mieć za sobą.
Jerzy Bór

z myślą słowiańską, filozofia ta może
funkcjonować i się rozwijać? Filozofia
narodowa miała za zadanie odsłaniać
i udoskonalać pożądane cechy narodu,
który jest zagrożony w swym istnieniu
i w prawie do własnej państwowości.
Myśl słowiańska miała służyć odkrywaniu
i umacnianiu wspólnoty ludów (narodów,
krajów) słowiańskich, których współmyślenie i współdziałanie ma być korzystne
w wymiarze duchowo-intelektualnym
oraz polityczno-gospodarczym. Towarzyszyła temu nadzieja, że dzięki filozofii
narodowej i myśli słowiańskiej można
polepszyć byt indywidualny i społeczny
osób oraz zbiorowości ludzkich.
2. W debacie o polskiej filozofii narodowej i myśli słowiańskiej prezentowano
wiele różniących się stanowisk, wykazujących odmienne rozumienie – podstawowych dla tej debaty – wartości:
wartości filozofii, wartości teoretycznych
dociekań, wartości praktycznego zaangażowania, wartości narodu, wartości
kultury rodzimej, wartości polskości
i wartości tradycji słowiańskiej. Na aspekt
wartości w polskiej filozofii narodowej
XIX wieku zwraca uwagę A. Walicki:
„Nigdy przedtem, ani potem filozofia
polska nie przeżywała okresu tak wielkiej
wiary w siebie – wiary we własną wartość teoretyczną w porównaniu z myślą
filozoficzną innych krajów, a zarazem
przekonania o swej wartości praktycznej
jako narzędzia przemiany świata”. To
czyn postrzegano jako zasadnicze źródło
wartości i czyn przymnażający wartości
stanowił szczególną wartość. Tadeusz
Kotarbiński – współtwórca prakseologii
– sądzi, iż „orientacja na pojęcie czynu,

to specyficum polskiego filozofowania”.
I pojęcie czynu występuje jako kluczowe w różnych nurtach polskiej filozofii,
włącznie z personalistyczną rozprawą
„Osoba i czyn” Karola Wojtyły.
3. „Czas wezwać filozofię z głębi ducha
naszego i wysnuć ją z istoty naszego jestestwa” – te słowa Maurycego Mochnackiego są przywoływane przez zwolenników
polskiej filozofii narodowej powiązanej
z myślą słowiańską. Teza Mochnackiego
wyraża założenie o istnieniu swoistej podstawy dla filozofii narodowej: jest „głębia
ducha” i jest „istota naszego jestestwa”,
które mają szczególną wartość, godność
i siłę sprawczą. Należy je badać i z nich
wyprowadzać myśl filozoficzną. Choć
trzeba przezwyciężyć – jak wytyka to
Mochnacki – „nasz odwieczny wstręt do
filozoficzności”.
4. W rozprawie „Drogi i bezdroża
filozofii polskiej” (z 1910 r.) Adam Zieleńczyk przestrzegał przed naszą „drugorzędnością kulturalną w Europie”, jeśli
filozofia narodowa będzie rozumiana
wąsko. Jego zdaniem: „Wartość poszczególnych filozofii narodowych polega na
tym, że wypełniają one luki w kątach
widzenia, uwarunkowanych przez szczególny ustrój umysłowości należących
do tych narodowości przedstawicieli”.
I w ten sposób trzeba wypracowywać
myśl rodzimą, gdyż takie postępowanie
wspiera kształtowanie tożsamości kulturowej, która powinna mieć wymiar nie
tylko lokalny (narodowy, słowiański), ale
powinna nabierać też cech uniwersalnych,
jako słyszalny głos w światowej debacie
o teraźniejszości i przyszłości ludzkiej cywilizacji.
Marek Rembierz
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ciech Sałaciński, Szymon Holeksa (Jarosław Legierski), Arkadiusz Madusiok,
Dawid Kocot, Michał Kania, Mateusz Bralewski, Wojciech Kawulok, Rafał Duda,
Daniel Ciemała, Krystian Wawrzyczek,
Dawid Szpak
Trener Spójni Łukasz Tomala: - Wyrównane spotkanie. Trochę przespaliśmy pierwsze piętnaście minut i stracona
bramka. Później drużyna to nadrobiła, ale
szkoda dwóch punktów, bo wiadomo jaka
jest sytuacja w tabeli. Każdy punkt jest
dla nas bardzo ważny, a dziś była szansa
na trzy. Kilka sytuacji stuprocentowych,
niecelne strzały z pięciu metrów. Trudno.
Remis zasłużony.
Trener Nierodzimia Rafał Dudela: Zagraliśmy w mocno osłabionym składzie,
praktycznie bez ławki rezerwowych. Do
tego trzech zawodników grało z urazami.
A był to mecz derbowy. Z jednej i drugiej
strony mnóstwo niewykorzystanych sytuacji. Wydaje mi się, że to wynik sprawiedliwy.
Wojsław Suchta

To chyba nawet widać, co piłkarze Spójni mówią sędziemu.                            Fot. W. Suchta

Bramkarski słownik
Nierodzim - Spójnia Górki Wielkie 2:2 (1:0)

- ..................... - krzyczał na całe gardło bramkarz z Górek, przy czym każda
kropka oznacza jakiś ohydny wulgaryzm.
Oczywiście sędzia nie reagował, a działo
się to w Niedzimiu w świąteczną niedzielę 3 maja podczas meczu o mistrzostwo
A-klasy. Inni zawodnicy też klęli, ale nie
tak głośno jak bramkarz gości.
Nierodzim rozpoczyna efektownie
i już w 10 min. po ładnej akcji Rafał Duda
zdobywa pierwszą bramkę. Niestety tak
jak w innych meczach przy prowadzeniu
Nierodzim przestaje grać. Górki atakują
i stwarzają kilka sytuacji bramkowych,
szczęśliwie nie wykorzystują też stałych
fragmentów gry. Gra obu drużyn w pierwszej połowie nie mogła zachwycić.
Wiele szybszy mecz mamy po przerwie.
W niedługim czasie po rozpoczęciu gry
Spójnia wyrównuje, ale mija klika minut
i Nierodzim znowu prowadzi. Gola zdobywa Krystian Wawrzyczek po dośrodkowaniu Dawida Szpaka. Kolejnych kilka minut
i pada wyrównanie. Bardzo emocjonująca
była końcówka spotkania. Obie drużyny
mają bardzo klarowne sytuacje bramkowe,
ale zawodnicy z najbliższej odległości
pudłują. Na kwadrans przed końcem za
faul w polu karnym sędzia dyktuje rzut
karny dla Nierodzimia. Nie podoba się
to piłkarzom z Górek i dość energicznie
okazują arbitrowi swe niezadowolenie.
Do konsultacji włącza się sędzia boczny.
Po burzliwej dyskusji arbitrzy i piłkarze
Spójni uzgadniają, że za faul w polu kar-

nym będzie rzut wolny pośredni przeciw
Spójni. Takim obrotem sprawy zaskoczeni
są piłkarze Nierodzimia, którzy już ustawili piłkę na jedenastce. W sumie wykonują
wolnego, ale bardzo nieskutecznie.
- .................. - krzyczał na napastników
Nierodzimia bramkarz z Górek, przy czym
każda kropka jest bardzo obraźliwym wyzwiskiem. Oczywiście w swoim zwyczaju
bramkarz przekleństwa ryczał na całe
gardło, a sędzia nie reagował.
Nierodzim wystąpił w składzie: Woj-

bronił Macura
Morcinek Kaczyce - Kuźnia 0:0

W sobotę 2 maja Kuźnia grała na wyjeździe z Morcinkiem Kaczyce. Drużyny
od lat rywalizują w lidze okręgowej, więc
znają się doskonale. Nikt nikogo nie zaskoczy. Podobnie było w sobotę. Kuźnia
przeważała w pierwszej połowie, przy
czym dobre okazje zmarnowali Robert
Haratyk i Michał Piecha, a Michał Czyż
strzelił głową w poprzeczkę. W drugiej połowie dwukrotnie od gola wybawił Kuźnię
bramkarz Paweł Macura, raz piłka odbiła
się od słupka. Jeszcze w końcówce Kuźnia mogła zdobyć bramkę, ale w sytuacji
sam na sam z bramkarzem Michał Nawrat
przekombinował. W sumie sprawiedliwy
remis.
(ws)

1 LKS Tempo Puńców
2 LKS Orzeł Zabłocie
3 KKS Spójnia Zebrzydowice
4	KS Nierodzim
5 LKS Wisła Strumień
6 LKS Victoria Hażlach
7 LKS Beskid Brenna
8 LKS Błyskawica Kończyce W.
9 LKS Kończyce Małe
10 LKS Rudnik
11 LKS 99 Pruchna
12 LKS Ochaby 96
13 LKS Lutnia Zamarski
14 LKS Spójnia Górki W.

39
35
35
33
32
29
28
25
20
19
17
16
15
10

59:24
55:26
34:22
53:27
30:20
44:32
23:18
20:22
27:46
23:39
27:38
22:42
23:38
20:66

1 MRKS Czechowice-Dziedzice		
2 TS Podbeskidzie II BB			
3 TS Czarni-Góral Żywiec		
4 RKS Cukrownik Chybie		
5 LKS Błyskawica Drogomyśl		
6 GKS Morcinek Kaczyce		
7 KS Wisła Ustronianka			
8 LKS Drzewiarz Jasienica		
9 LKS Pasjonat Dankowice		
10 KS Spójnia Landek			
11	KS Kuźnia Ustroń			
12 LKS Zapora Wapienica		
13 LKS Radziechowy			
14 LKS Sokół Zabrzeg			
15 LKS Świt Cięcina			
16 TS Mieszko-Piast Cieszyn		

51
42
41
35
34
34
31
27
27
24
23
23
23
22
20
15

46:21
43:21
46:17
27:33
42:33
32:30
38:31
26:26
35:43
32:34
30:33
39:55
27:39
32:42
28:39
27:53
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