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Uroczyste otwarcie sezonu uzdrowiskowego rozpoczął korowód z Zawodzia na rynek.																																					Fot.	W.	Suchta
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wakacyjny 
seZon

PieRwsZa TURa
Jest pani przewodniczącą Komisji Budżetu i Przestrzegania 
Prawa Rady Miasta. To chyba niewdzięczna rola?
Najgorsze jest zakończenie roku, gdy pracujemy nad uchwale-

niem budżetu. Wiadomo, że oczekiwania wszystkich środowisk 
są bardzo duże i nie chodzi tu tylko o zagadnienia infrastruktury, 
ale są szkoły przedszkola, organizacje pożytku publicznego. 
Wszyscy chcieliby jak najwięcej, a pieniędzy jest ograniczona 
ilość. Poza tym Ustroń dość dużo wydaje na programy wieloletnie  
z udziałem środków zewnętrznych i te pieniądze są zablokowane, 
gdyż środki zewnętrzne spływają z opóźnieniem. Wiele zmian 
jest wprowadzanych w trakcie roku i wtedy udaje się zrobić wiele 
drobnych rzeczy, np. z opłaty uzdrowiskowej. 

Rozmowa z radną Olgą Kisiałą

(cd. na str. 2)

dZielenie  bUdżeTU
W Ustroniu odnotowano najwyższą frekwencję wyborczą  

w powiecie. We wszystkich obwodach wygrał Bronisław Ko-

morowski. Kandydat Platformy Obywatelskiej najwięcej głosów 
zebrał w Polanie, najmniej w Lipowcu. Szczegóły na str. 4. 
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się z 1200-leciem nadolziań-

skiego grodu. Na cieszyńskim 
rynku zaśpiewały Ewa Farna 
i Natalia Kukulska, wystąpił 
też zespół De Mono. Zamiast 
tradycyjnej rolady na Moście 
Przyjaźni serwowano strudel.  

Na południe od potoku Puń-

cówka występują łupki cie-

szyńskie. Ich warstwy mają 
grubość do 300 metrów.  
W łupkach pojawiają się żyły 
skał magmowych, które noszą 
nazwę cieszynit.

Różnie nazywano dawniej na 
Śląsku Cieszyńskim wódkę. 
Mówiono: siwula, szarula, ciap-

ciucha, krampampula, łach-

manica, gorzołka, smród. Co 
ciekawe, określenia bimber czy 
księżycówka nie były znane.

Po raz 22. odbył się Cross 
Świętojański w Pogórzu. 
Startowało ponad stu uczest-
ników: od przedszkolaków po 
dorosłych. Animatorem tych 
zawodów biegowych był Jan 
Marek, po którego tragicznej 
śmierci, nadano crossowi jego 
imię. Miniona sobota upłynęła 
w tej podskoczowskiej wiosce 
również na festynowej zaba-

wie, którą zorganizowano przy 
okazji sportowej rywalizacji.

Rekordy popularności biły 
wybory Miss Święta Trzech 

Braci. Niestety zorganizowa-

no raptem parę konkursów, 
których finały odbywały się  
w teatrach w Cieszynie i Cze-

skim Cieszynie. Startowały  
w nich dziewczęta z obu stron 
Olzy.  

Od 1987 roku w Wiśle działa 
Stacja Badawcza Kultury Tu-

rystyki Górskiej. Początkowo 
mieściła się w zabytkowym 
pałacyku myśliwskim, będą-

cym siedzibą Oddziału PTTK. 
Później przeniesiono ją do 
wyremontowanego budynku 
gospodarczego na Przysłopie 
(obok schroniska PTTK) i tam 
też traiły  bogate zbiory doku-

mentalne.                        (nik)

W Górkach Wielkich na zielo-

nych terenach koło Muzeum 
ruszyło w ostatni weekend Ar-
tystyczne Lato u Kossaków. 
Bogaty program obejmie kon-

certy, wystawy, plenery przez 
całe wakacje. 

Cieszyn i Czeski Cieszyn  
w miniony weekend połączyła 
zabawa. Okazją stało się XX 
Święto Trzech Braci, którego 
jubileuszowa edycja zbiegła 

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

ręce. Dzięki temu udaje się pewne rzeczy zrobić, choć organiza-

cyjnie jest to dość ciężkie przy tak zróżnicowanej grupie. Trzeba 
wybrać wspólną wycieczkę, wspólną imprezę i mimo wszystko to 
się udaje. Starsze panie zawsze starają się coś przekazać młodym, 
a one korzystają, często wnoszą nowe pomysły. Nasze koło nie 
jest już utożsamiane tylko z pieczeniem i gotowaniem. Jest pokaz 
makijażu, pokaz fryzur i z tego młode dziewczyny są zadowolone. 
W tym kierunku musimy działać.
Jak się pani pełni mandat radnej?
W Lipowcu mieszkam już dwadzieścia lat i z każdym rokiem 
coraz lepiej poznaję każdy zakątek tej dzielnicy, choć lipowczanie 
bardzo nie lubią, gdy się mówi dzielnica Ustronia. W tej kadencji 
wspólnie z radnym Tadeuszem Krystą próbowaliśmy uruchomić 
dyżury radnych. W Lipowcu to się kompletnie nie sprawdziło. 
Tam wszystko funkcjonuje na zasadzie bezpośredniego kontaktu. 
Czasami strach wejść do sklepu, ale ma to swoje niewątpliwe 
zalety, jest bowiem szansa na szybkie załatwienie sprawy i pro-

blem nie narasta. Sprawa w skali miasta może być niewielka, ale 
dla konkretnej osoby jest ona bardzo ważna i trzeba ją załatwić. 
Czasem wystarczy telefon, jedna wizyta w Urzędzie Miasta. Cza-

sem są to sprawy bardziej skomplikowane, kiedy trzeba zadanie 
wprowadzić do budżetu. Nigdy jednak nie ma takiego problemu, 
że czegoś nie próbuje się załatwić. Każdą sprawę staram się pilno-

wać, monitować. Są takie kwestie jak ul. Spokojna, ciągnące się 
przez lata. Mam nadzieję, że ta ulica zostanie wykonana. Nigdy 
problemy, z którymi zwracają się mieszkańcy nie są odsuwane, 
czy zapomniane.
Pani jako radna nie ma mocy sprawczej. Nie może pani na-

kazać załatania dziury w drodze.
Ale częściej bywam w Urzędzie Miasta, a czasem po prostu trzeba 
być natrętnym człowiekiem, stale się przypominającym, pilnują-

cym sprawy. Jak już mają takiej osoby dosyć, to załatwiają.
Jako przewodnicząca Komisji Budżetu ma pani bardzo częste 
kontakty z urzędnikami gminnymi. Może udaje się więcej 
załatwić dla Lipowca?
Propozycje do budżetu przygotowywane są w ten sposób, że pa-

trzymy na wszystkie dzielnice jednakowo. Nie jest tak, że istnieje 
tylko centrum, a dzielnice mają żyć same sobie, czy też jakaś 
dzielnica jest szczególnie wyróżniana. Zawsze staramy się wpro-

wadzić przynajmniej po jednym zadaniu inwestycyjnym w każdej 
dzielnicy. Wiadomo, że w każdej dzielnicy mieszkańcy chcieliby 
więcej, ale wszystkich wniosków niestety nie da się zrealizować. 
Czasami zadanie udaje się wprowadzić do budżetu, jednak nie 
dochodzi do realizacji ze względu na brak zgody mieszkańców. 
Przykładem może być mostek na ul. Bernadka.
Propozycje do budżetu składają przede wszystkim wydziały 
Urzędu Miasta. Jak się układa ta współpraca?
Nie ma większych problemów. Najlepiej współpracuje mi się  
z panią skarbnik Marią Komadowską, z którą omawiam i analizuję 
wszystkie uchwały przed przedstawieniem ich na posiedzeniu 
komisji. Nigdy też nie miałam problemu z uzyskaniem jakiejś 
informacji, czy to w wydziale inwestycji, czy środowiska.
Dziękuję za rozmowę.               Rozmawiał: Wojsław Suchta 

Pieniądze miejskie dla organizacji pozarządowych budzą 
sporo emocji. Zazwyczaj wszyscy są niezadowoleni.
Zawsze przed przydzieleniem pieniędzy konkretnym stowa-

rzyszeniom, odbywa się posiedzenie Komisji Budżetu i Ko-

misji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, podczas którego 
każde stowarzyszenie szczegółowo przedstawia swój program 
działania. Staramy się tak dzielić pieniądze, by wszyscy mieli 
zabezpieczone środki na swą podstawową działalność. Każda 
organizacja poza tym może sama pozyskiwać środki z innych 
źródeł niż kasa miasta.
Ci ludzie robią to społecznie z korzyścią dla całego miasta  
i jeszcze muszą pozyskiwać środki?
Nie zawsze społecznie. 
Pani jest prezesem Koła Gospodyń Wiejskich w Lipowcu. Też 
musicie mieć pieniądze na swą działalność.
Ale nie występujemy o dotację do miasta i próbujemy zarobić. Nie 
oczekujemy od miasta pomocy inansowej, ale jesteśmy bardzo 
wdzięczne za stworzenie nam możliwości zarobienia pieniędzy 
podczas Dni Ustronia, gdy przyznaje się nam wyłączność na 
sprzedaż kołaczy. Wtedy możemy zarobić pieniądze pozwalające 
zorganizować wycieczkę, jakieś spotkanie. Jedyną formą pomocy 
miasta, jest zakup produktów na coroczne spotkanie z seniorami. 
Co roku otrzymujemy 500 zł.
Jakim sposobem KGW w Lipowcu działa tak prężnie?
Nasze koło liczy 120 członkiń i są to panie w różnym wieku.
Widać sporo młodych dziewczyn.
Zawsze uczono mnie, że przysłowia są mądrością narodu. A przy-

słowie mówi, że tam się dobrze dzieje, gdzie stare głowy i młode 

dZielenie  bUdżeTU
(cd. ze str. 1)

o. kisiała.                                          Fot. w. suchta

*    *    *
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co piątek muzyka na żywo

26 VI - Sobotnie Duety
Karolina Kidoń 

& Mateusz „Borys” Jachym
„The Cadillac Records”

Przeboje Etty James, Muddiego Watersa, 
Little Waltera.

�4 VI �0�0 r.
W Nierodzimiu na ul. Bocznej 
przez dziurawy płot wyglądał 
pies rasy amstaff. Zaniepokoiło 
to mieszkańców i zadzwonili na 
straż miejską. Nakazano załatanie 
dziury.
�4 VI �0�0 r.
Do Urzędu Miasta przekazano 
zgłoszenia mieszkańców o dziu-

rach w ulicach Lipowskiej, Stal-
macha i Lipowczana.
�5 VI �0�0 r.
Wraz z pracownikiem UM kon-

trolowano przepusty w miejscach 
gdzie było szczególnie dużo wody 
podczas intensywnych opadów.
�6 VI �0�0 r.
Mandatem 200 zł ukarano właści-
cielkę dwóch psów wałęsających 
się po mieście.
�6 VI �0�0 r.
Na ul. Żarnowiec prowadzący 
remont składował gruz pod płotem 
innej posesji. Wezwani strażnicy 
nakazali usunięcie gruzu i upo-

rządkowanie terenu. Zalecenia 
wykonano.
�7 VI �0�0 r.
Przeprowadzono kontrolę po-

rządkową na ul. Grażyńskiego. 

25 VI -  Tomek Pala Trio
Jazzowe trio znakomitego pianisty, 

pełnego uroku Tomasza Pali.
Tomasz Pala – piano, 

Bartek Stuchlik – kontrabas, 
Łukasz Walczak – perkusja

Artur Kudłacik, Łukasz Walczak.

ZaKłaD POGRZeBOWy
Leszek Kubień

biuro czynne:  pn-pt 8.00-�5.00 sob 9.00-��.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: �� 854 44 75, tel. kom. 050� 7�5 ��9

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

�5 VI �0�0 r.
Mieszkanka Ustronia powiado-

miła o kradzieży portfela. Straty 
wyceniła na 600 zł. Pokrzywdzona 
wskazała osobę, która według niej 
dokonała tej kradzieży. Policjanci 

podjęli w tej sprawie czynności, 
ale nic nie ustalono. Nastepnie 
pokrzywdzona zgłosiła, że portfel 
znalazła - spadł za łóżko.
�9 VI �0�0 r.
Pracownica jednego z barów  
w centrum Ustronia położyła swój 
telefon za barem. Po chwili stwier-
dziła, że ktoś go ukradł.

*    *    *

*    *    *

*    *    *

anna Bukowczan lat 74  ul. Curie-Skłodowskiej 2
Bronisław Kalkowski lat 77  ul. J. Cholewy 11
Czesław Husar  lat 53  ul. Chałupnicza 8
Jarosław Waliczek lat 41  ul. Szeroka 14/6

CI, KTóRZy OD NaS ODeSZLI:

*    *    *

Uwaga - od lipca remontujemy klub Angel's. 
Wszystkie koncerty zostaną przeniesione do 

ogródka "Sissi Wiener Café" ul. Słoneczka 11. 

W jednym przypadku nakazano 
posprzątanie posesji.
�8 VI �0�0 r.
Strażnicy przeprowadzili kontrolę 
znaków drogowych. Nie stwier-
dzono uchybień.
�9 VI �0�0 r.
Zabezpieczano przejście korowo-

du z Zawodzia oraz imprezę na 
rynku podczas otwarcia sezonu 
uzdrowiskowego.
�0 VI �0�0 r.
Zabezpieczano pierwszą turę wy-

borów prezydenckich.           (ws)

POPOłUDNIe WSPOMNIeń
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z okazji jubileuszu  

80-lecia urodzin ustrońskiej podróżniczki Lidii Troszok pt. „Po-

południe wspomnień”, które odbędzie się w Muzeum w sobotę 
26 czerwca o godz. 15.

*    *    *

SPOTKaNIe DySKUSyJNeGO KLUBU KSIążKI
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie Dyskusyj-

nego Klubu Książki. Spotkania odbywają się zawsze w Czytelni 
MBP. Na najbliższe zapraszamy 30 czerwca o godz. 17.00. Książ-

kę „Moje Indie” Jarosława Kreta, którą będziemy omawiali na 
najbliższym spotkaniu, można wypożyczyć w czytelni.

PRawo  jaZdy
1.	od	16	LAT	-	„B1”
2.	Automat			-	„B”
3.	Motocykl	-	„A1”	i	„A”
4.	Skuter	-	od	13	lat

www.auto-kurs.com

886-317-939

KONKURS PLaSTyCZNy
Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu zaprasza dzieci i mło-

dzież szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w konkursie 
plastycznym, fotograicznym i literackim pt. „Lato na Śląsku 
Cieszyńskim”. Termin składania prac upływa 6 września. Można 
je oddać w Oddziale dla Dzieci MBP. Szczegółowe informacje 
pod nr. telefonu 338542340 lub w bibliotece.

 CZaNTORIa DLa TWOJeGO ZDROWIa  
Kolej Linowa na Czantorię, Polski Komitet Zwalczania Raka 

oddział w Cieszynie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemio-

logiczna w Cieszynie, Chrześcijańska Służba Charytatywna  
w Skoczowie  serdecznie zapraszają w niedzielę 27 czerwca 2010 
w godz. 10.00-16.00 na bezpłatne porady i badania  medyczne, 
wspólne ćwiczenia aerobiku, konkursy i zabawy dla dzieci, kon-

cert orkiestry dętej z Wisły oraz  pokaz ratownictwa medycznego 
w ramach corocznie realizowanego programu „Czantoria dla 
Twojego zdrowia”. Dla wszystkich chętnych  promocyjne bilety 
na kolejkę linową w ramach „Szczęśliwego Weekendu” w cenie 
11 zł od osoby. 

HISTORIa HUTNICTWa I KUźNICTWa 
Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń zorganizowało wraz 

z Muzeum Ustrońskim cykl lekcji muzealnych na temat historii 
miejscowego hutnictwa i kuźnictwa dla uczniów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Ustroniu. Lekcje muzealne przygotowy-

wane są systematycznie, lecz po raz pierwszy jako prelegentów 
zaangażowano emerytowanych pracowników Kuźni. W ubiegłym 
tygodniu odbyło się pięć zajęć na tle stałej wystawy, a prelegen-

tami byli: Artur Kojma, Franciszek Giecek, Zoia Matuszyńska  
i Tadeusz Podżorski. Inicjatywę tę podjęło Stowarzyszenie i Mu-

zeum z okazji przypadającej w tym roku 60. rocznicy powstania 
Technikum Mechaniczno-Kuźniczego w Ustroniu.                (ls)

aKTa KOMBaTaNTóW
Na podstawie zaleceń Zarządu Głównego Związku Kombatan-

tów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie, Zarząd 
Koła Miejskiego w Ustroniu postanowił przekazać akta osobowe 
zmarłych kombatantów członkom ich rodzin.

Akta te mogą przejąć za pokwitowaniem członkowie ich ro-

dzin w biurze Związku Kombatantów RP w każdy poniedziałek  
w godzinach 10 – 11. Biuro Związku Kombatantów RP znajduje 
się w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka”, pokój nr 17.

Na  śLUBNyM  KOBIeRCU  STaNęLI
ewa Krysta z Ustronia i Marcin Wywioł ze Świętochłowic

Katarzyna Barabosz z Ustronia i Radosław Szewczyk z Bestwiny
Ilona Kubica z Ustronia i Sebastian Mendrek z Ustronia

*    *    *

KONCeRTy Na RyNKU
Przez całe wakacje prawie w każdą niedzielę odbywać się będą 

koncerty muzyczne na rynku. Rozpoczynają się już w niedzielę 
27 czerwca o godz. 17. Wystąpi Frank Prus Trio, czyli wirtuozi 
akordeonu, kontrabasu i perkusji. W repertuarze muzyka od 
klasyki do popu. Wstęp wolny.
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PieRwsZa TURa

oTwaRcie 
seZonU

Uroczyście sezon otwierał d. luboń.                                                                 Fot. w. suchta

W Ustroniu druga tura nie byłaby po-

trzebna. Na Bronisława Komorowskiego 
głosowało 57,22% wyborców, którzy 
oddali na niego 5.075 głosów. Jaro-

sław Kaczyński otrzymał 2.080 głosów 
(23,45%); Grzegorz Napieralski – 1.178 
głosów (13,28%); Janusz Korwin-Mikke 
– 178 głosów (2,01%); Marek Jurek – 99 
głosów (1,12%); Andrzej Olechowski 
– 96 głosów (1,08%); Waldemar Pawlak 
– 75 głosów (0,85%); Andrzej Lepper 
– 54 głosy (0,61%); Bogusław Ziętek 
– 26 głosów (0,29%); Kornel Morawiecki 
– 9 głosów (0,10%). Licząc wszystkie 
ustrońskie obwody wyborcze frekwen-

cja wyniosła 62,27%. Oddano 8.918 
głosów, a uprawnionych do głosowania 
było 14.324. 

POLaNa
Frekwencja:   56,41%
głosy ważne:   722
 Komorowski   454   62,88%
Kaczyński   129   17,87%
Napieralski   92   12,74%
Korwin-Mikke  16   2,22%

PONIWIeC
 Frekwencja:   56,30%
głosy ważne:   451
Komorowski   280   62,08%
Kaczyński   82   18,18%
Napieralski   62   13,75%
Korwin-Mikke  9   1,99%

MaNHaTaN
Frekwencja:   60,62% 
głosy ważne:   1363
Komorowski   822   60,31%
Kaczyński   297   21,79%
Napieralski   166   12,18%
Korwin-Mikke  32   2,35%

USTROń GóRNy
 Frekwencja:   63,83% 
głosy ważne:   911
Komorowski   555   60,92%
Kaczyński   197   21,62%
Napieralski   109   11,96%
Korwin-Mikke  24   2,63%

USTROń DOLNy
 Frekwencja:   60,83%
głosy ważne:   1245
Komorowski   728   58,47%
Kaczyński   240   19,28%
Napieralski   217   17,43%
Korwin-Mikke  24   1,93%

HeRMaNICe
 Frekwencja:   59,79%
głosy ważne:   1.134
Komorowski   661   58,29%
Kaczyński   246   21,69%
Napieralski   150   13,23%
Korwin-Mikke  30   2,64%

LIPOWIeC
 Frekwencja:   54,53%
głosy ważne:   682
Komorowski   316   46,33%
Kaczyński   235   34,46%
Napieralski   68   9,97%
Jurek    22   3,22%

NIeRODZIM
Frekwencja:   57,73%
głosy ważne:   695 
Komorowski   379   54,53%
Kaczyński   162   23,31%
Napieralski   97   13,96%
Korwin-Mikke  13   1,87%
Jurek    13   1,87%

ZaWODZIe
 Frekwencja:   69,16%
głosy ważne:   717
Komorowski   409   57,04%

Kaczyński   168   23,43%
Napieralski   105   14,64%
Korwin-Mikke  15   2,09%

UZDROWISKO
 Frekwencja:   91,34%
głosy ważne:   696
Komorowski   342   49,14%
Kaczyński   241   34,63%
Napieralski   85   12,21%
Lepper    8   1,15%

śL. SZPITaL ReUM.-ReHaB.
 Frekwencja:   82,83%
głosy ważne:   163
Komorowski   80   49,08%
Kaczyński   55  33,74%
Napieralski   17   10,43%
Olechowski   6   3,68%

śL. CeNTRUM ReHaB.
 Frekwencja:   100%
głosy ważne:   91 
Komorowski   49   53,85%
Kaczyński   28   30,77%
Napieralski   10   10,99%
Ziętek    2   2,20%

Frekwencja w powiecie cieszyńskim 
wyniosła 58.33%. Najwyższa była  
w Ustroniu – 62.27%; w Wiśle – 60.08%;  
w Cieszynie – 59.52%; w Istebnej – 59.46%; 
w Goleszowie – 58.91%; w Zebrzydowi-
cach – 58.90%; w Strumieniu – 58.78%; 
w Dębowcu – 57.95%; w Skoczowie 
– 55.90%; w Brennej – 55.81%; w Chybiu 
– 54.52%;   w Hażlachu – 54.15%.

Wyniki głosowania w powiecie cieszyń-

skim: Bronisław Komorowski – 49.92%, 
Jarosław Kaczyński – 28.64%, Grzegorz 
Napieralski – 13.85%, Janusz Korwin-
Mikke – 2.25%, Marek Jurek – 1.77%, 
Andrzej Olechowski – 1.30 %, Waldemar 
Pawlak – 1.02%, Andrzej Lepper – 0.88%, 
Kornel Morawiecki – 0.13%, Bogusław 
Ziętek – 0.24%. 

Tradycyjnie w Wiśle kandydat prawicy 
dostał o wiele mniej głosów niż w innych 
gminach naszego powiatu. Na J. Kaczyń-

skiego głosowało zaledwie 10,04% wiślan. 
Za to na B. Komorowskiego 72,63%. 
Zaskakująco małe poparcie dostał kandy-

dat lewicy G. Napieralski – 11,74%. Od-

wrotną sytuację zazwyczaj obserwujemy 
w Istebnej. Nie inaczej było tym razem. 
Kaczyński otrzymał 52,21% głosów, Ko-

morowski – 31,26%; Napieralski – 5,73%; 
Jurek – 5,51%.         Monika Niemiec 

o godz. 6.00 w dwunastu siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
rozpoczęło się głosowanie na jednego z dziesięciu kandydatów na pre-
zydenta Polski. 100-procentową frekwencję odnotowano w Śląskim cen-
trum Rehabilitacyjnym, w sanatorium „Równica” wyniosła ona 91,34%, 	
a w Śląskim szpitalu Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym – 82,83%. Pacjen-
ci szpitali i kuracjusze uzdrowiska mają dużo czasu i prawie wszyscy gło-
sowali. mieszkańcy Ustronia mają ważniejsze sprawy na głowie niż wybory, 
więc w pozostałych obwodach średnia frekwencja wyniosła 59,91%.

Przejściem korowodu z Zawodzia na 
rynek otwarto letni sezon uzdrowiskowy. 
Następnie na rynku witał wszystkich bur-
mistrz Ireneusz Szarzec, a sezon otworzył 
prezes Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego 
„Ustroń” Dariusz Luboń. Następnie wy-

stąpiły zespoły z miast partnerskich i Ka-

rolina Kidoń. W niedzielę wystąpił zespół  
z Frenstatu oraz TKZ Music, Zdzisław Ba-

guda, Magdalena Zborek, Klaudia Fober 
i Barbara Kaczmarzyk. Na zakończenie  
przedstawiono Wieczór z Humorem i Ope-

retką. Szkoda, że w niedzielę było zimno 
i padał deszcz.
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o otwarciu sezonu uzdrowiskowego 
mówi burmistrz ireneusz szarzec.

*    *    *

Zdaniem 
Burmistrza

W miniony weekend zainaugurowali-
śmy oicjalnie letni sezon uzdrowiskowy 
w naszym mieście. Według mojej wiedzy 
jest to jedyna taka impreza w mieście 
uzdrowiskowym w Polsce. Oczywiście  
w Ustroniu sezon uzdrowiskowy trwa cały 
rok, a my jedynie chcemy w symboliczny 
sposób podkreślić to, co jest istotą funk-

cjonowania naszego miasta. 
Od paru lat impreza trwa dwa dni  

i rozpoczyna się uroczystym korowodem, 
w założeniach podobnym do korowodu 
dożynkowego, ale tu prezentowane są 
przede wszystkim sanatoria, a obok Przed-

siębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” 
funkcjonują jeszcze sanatoria Malwa, 
Róża, Elektron, Złocień. W korowodzie 
uczestniczą zespoły artystyczne, delegacje 
z miast partnerskich ze swymi zespołami, 
Po przejściu korowodu na rynku prezentu-

ją swoje programy zespoły artystyczne.
W tym roku w pierwszym dniu otwarcia 

sezonu uzdrowiskowego, czyli w sobotę, 
pogoda dopisała i można było zauważyć, 
że na trasie przejścia korowodu było spo-

ro mieszkańców, turystów i kuracjuszy. 
Również na rynku dopisała publiczność 
oklaskująca zespoły artystyczne, ale rów-

nież gwiazdę wieczoru. W tym roku był 
nią Norbi, który jest popularny i zyskał 
przychylność widzów. 

Równocześnie z występami artystycz-

nymi trwał na rynku festyn będący okazją 
do smakowania różnorodnych napojów  
i potraw. Można było także obejrzeć, a na-

wet zakupić, wyroby twórców ludowych, 
artystów, czy zapoznać się z ofertą sanato-

riów. A oferta ta jest coraz ciekawsza, bo 
nie dotyczy tylko klasycznych turnusów 
rehabilitacyjnych i kuracyjnych, ale ca-

łego wachlarza usług dla szerokiej gamy 
odbiorców chcących podreperować swoje 
zdrowie, czy poprawić swoją kondycję.

Niestety drugi dzień był niezbyt udany, 
głównie ze względu na fatalną pogodę. 
Frekwencja była zdecydowanie niższa. 
Pogoda jest czynnikiem decydującym  
o powodzeniu w przypadku imprez ple-

nerowych. Z mojego doświadczenia wy-

nika, że w 90% to właśnie aura decyduje  
o powodzeniu. 

Mam nadzieję, że otwarcie sezonu 
uzdrowiskowego będzie organizowane  
w latach następnych, że impreza będzie 
coraz ciekawsza i gromadzić będzie licznie 
mieszkańców i gości naszego miasta chcą-

cych sympatycznie spędzić czas wolny. 
Otwarcie sezonu uzdrowiskowego inau-

guruje cały cykl impreza wakacyjnych, 
które będą się odbywać w każdy weekend. 
Na rynku tradycyjnie będzie to muzyka 
spokojna, natomiast amiteatr ma oferować 
imprezy rozrywkowe dla szerokiej gamy 
publiczności.   Notował: (ws)

UsTRoŃskie  laTo
25.06.  Festiwal Muzyki Młodzieżowej „No Name” – rynek
26.06.  Downstairs – Zjazd rowerów górskich po schodach –Zawodzie
27.06.  Koncert Muzyczny na Rynku
3.07.   2. Mountain Maraton - Bieg na Czantorię
3-04.07.  PLAŻA 2010 – turniej siatkówki plażowej – Szkoła Podstawowa nr 2
4.07.   Koncert Muzyczny na Rynku
4.07.   Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych – boisko KS „Kuźnia”
5-9.07.  Tydzień Zdrowia – rynek
10-11.07. Festiwal „Folk & Country” – amiteatr i rynek
16.07.  Kabareton - Kabaret Ani Mru Mru, Smile, Babeczka z Rodzynkiem 
  – amiteatr
17.07.  Impreza otwarta z okazji XX-lecia irmy 100 Kosta – amiteatr
18.07.  18. Turniej Koszykówki na Asfalcie Beton 2010 – boisko przy Szkole 
               Podstawowej nr 2
18.07.  Festiwal Ekumeniczny – amiteatr
18.07.  Koncert Muzyczny na Rynku
24.07.  Mini Reggae Fest – amiteatr
25.07.  Koncert Muzyczny na Rynku
30.07.  X lat zespołu Turnioki - Kabaret Truteń, Anna Jurksztowicz, Turnioki 
               – amiteatr
31.07.  Ustronsky i Przyjaciele – Ustronsky, Marzena Korzonek z zespołem, 
                Lothar Dziwoki & Lotharsi – amiteatr
1.08.   Koncert Muzyczny na Rynku
4.08.   67. Tour de Pologne – przejazd przez Ustroń kolarzy podczas 4 etapu
5.08.   67. Tour de Pologne – ulice miasta Ustroń (meta 5 etapu: Równica)
7.08.   XXV Międzynarodowe Wybory Miss Wakacji – amiteatr
8.08.   Koncert Muzyczny na Rynku
13.08.  Kabaret Paranienormalni – amiteatr
14.08.  Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny – amiteatr
15.08.  Uroczystość patriotyczna  –  Pomnik Pamięci Narodowej 
  przy Urzędzie Miasta
15.08.  Festiwal Muzyki Folkowej i Folklorystycznej „Gdzie Biją Źródła” 
  – amiteatr
15-21.08. 2. KOLARSKI FESTIWAL W USTRONIU 
  – Ustroń, trasy rowerowe MTB w okolicy Ustronia, stadion Kuźni Ustroń,  

  Hala MOSIR w Cieszynie
20-22.08. DNI USTRONIA:
20.08.  - Ustróński Torg – targ.
21.08.  - Jarmark –rynek  
21.08   - Bieg Romantyczny Parami – ul. Nadrzeczna
22.08.  - Ustrońskie Dożynki
28-29.08. Military Festiwal Ustroń 2010 – amiteatr
29.08.  Koncert Muzyczny na Rynku

sezon letni upłynie pod znakiem rowerów i występów artystycznych.          Fot. w. suchta
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1 i 2 czerwca w Gimnazjum nr 1 im. prof. 
Jana Szczepańskiego odbyło się podsumo-

wanie, realizowanego przez 2 lata projektu 
„Nasze miejsce w Europie” w ramach 
programu Comenius Partnerskie Projekty 
„Uczymy się przez całe życie”. W projekcie 
uczestniczyły szkoły z miast partnerskich 
Ustronia: Makáry Iskola z Hajdúnánás 
na Węgrzech i Gymnázium sv. Michala 
Archanjela w Piešťanach na Słowacji. Ko-

ordynatorem projektu było Gimnazjum nr 1 
w Ustroniu, a partnerem współpracującym 
był Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-
Wychowawczy z Ustronia-Nierodzimia.

W spotkaniu uczestniczyli dyrekto-
rzy szkół pratnerskich oraz nauczycie-

le-koordynatorzy projektu. Gimnazjum 
z Pieszczan reprezentowały, dyrektor 
Monika Melicháčová oraz Jana Dugá-

tová, koordynatorka projektu. Z Węgier 
przyjechali do nas dyrektor Albert Szabo 
i koordynator projektu Istvan Skopko. 
Wraz z nimi przybyli także inni nau-
czyciele i młodzież z partnerskich szkół. 
Łącznie gościliśmy przez dwa dni ponad 
trzydzieści osób.

W pierwszym dniu imprezy, tj. 1 czerwca 
w auli naszego Gimnazjum odbył się kon-

kurs wiedzy o Unii Europejskiej. Uczniowie 
do tego konkursu przygotowywali się od 
kilku miesięcy. Każda szkoła reprezen-

towana była przez trzyosobowy zespół. 
W konkursie I miejsce zajęli uczniowie 
z Ustronia, drugie miejsce zajęli Węgrzy, 
a trzecie przypadło Słowakom. Wszystkie 
drużyny wykazały się dużymi wiadomo-
ściami. Dodatkową trudnością konkursu 
był fakt, że podczas sprawdzania wiedzy 
posługiwano się językiem angielskim, który 
był językiem roboczym projektu.

W drugim dniu spotkania odbyło się 
uroczyste podsumowanie naszego projektu. 
Na nasze zaproszenie zaszczycili impre-

zę: Stanisław Malina, przewodniczący 
Rady Miasta, Danuta Koenig, naczelnik 

nasZe miejsce w eURoPie
Wydziały Oświaty Urzędu Miasta, Ireneusz 
Staniek, sekretarz UM, Bożena Dziendziel, 
kierownik Jednostki Obsługi Placówek 
Oświatowych, Jolanta Marianek, główna 
księgowa JOPO, Agata Markiewicz, ko-

ordynator projektów europejskich w UM, 
a także dyrektor Iwona Werpachowska 
i Grażyna Tekielak z Gimnazjum nr 2  
w Ustroniu.

Partnerskie szkoły zaprezentowały swoje 
dwuletnie dokonania. Realizowano wspól-
ny projekt, przygotowywano takie same 
produkty końcowe, jednak w każdej ze 
szkół działania objęte projektem miały 
indywidualny charakter. Na przygotowanej 
wspólnie wystawie zaprezentowano doro-

bek dwuletnich działań. 
 Przygotowania do napisania wniosku 

rozpoczęły się w roku 2007. Podczas 
jednej z wizyt na Węgrzech nasi koledzy 
z Maklary Iskola zaproponowali nam przy-

gotowanie aplikacji. Jesienią tego samego 
roku na spotkaniu w Ustroniu przygoto-

wano koncepcję projektu. Przygotowania 
wniosku podjęły się dwie nauczycielki 
Gimnazjum nr 1, Monika Gawlas ( nauc-

zycielka języka angielskiego) i Aleksandra 
Belchowska (nauczycielka chemii). Wni-
osek, po podpisaniu przez burmitrza Ire-

neusza Szarca został złożony do Polskiej 
Agencji Narodowej Programu Comenius 
w lutym 2008 roku. W sierpniu 2008 
roku otrzymaliśmy wiadomość, że nasz 
wniosek został zaakceptowany, uzyskał 
maksymalną ocenę (100/100 punktów) 
i przekazano nam pierwszą transzę pienię-

dzy – 19.200 euro. Po złożeniu końcowego 
raportu miasto otrzyma zwrot kwoty 4.800 
euro, tj. kwoty, którą w roku bieżącym 
trzeba było zagwarantować w budżecie 
szkoły na realizację projektu. Łącznie ze 
środków UE na projekt przewidziane jest 
24.000 euro.

Podczas realizacji projektu odbywały 
się wizyty robocze, w których uczestnic-

zyli uczniowie i nauczyciele. Odbyły się 
następujące wizyty: 
- Listopad 2008 – inauguracja projektu  
w Pieszczanach na Słowacji;
- Styczeń 2009 – wielki bal karnawałowy 
w Ustroniu;
- Czerwiec 2009 – spotkanie podsumowu-

jące pierwszy rok pracy;
- Luty 2010 – obóz narciarski w Terchovej 
na Słowacji;
- Marzec 2010 – spotkanie w Hajdunanas 
– nauka tańców i pieśni ludowych
- Czerwiec 2010 – podsumowanie projektu 
w Ustroniu.
Oprócz wizyt roboczych odbyły się także 
konferencje pedagogiczne nauczycieli: 
- Marzec 2009 – Ustroń – konferencja na 
temat edukacji regionalnej;
- Październik 2009 – Pieszczany – kon-

ferencja na temat nauczania języków ob-

cych;
- Marzec 2010 – Hajdunanas – konferencja 
na temat rozwiązywania problemów wy-

chowawczych w szkołach partnerskich.
Łącznie na wszystkie wizyty robocze 

z naszej szkoły wyjechało 40 uczniów  i  20 
nauczycieli. W pracy nad projektem w cią-

gu 2 lat uczestniczyło ponad 80 uczniów. 
Przygotowano kilkanaście albumów, pre-

zentacji, szukano materiałów w internecie, 
korespondowano z kolegami węgierskimi 
i słowackimi. Tematyka zajęć skupiała się 
wokół problemów rodziny, miasta, małej 
ojczyzny, kraju, Unii Europejskiej. 

Dzięki pozyskaniu środków na nasz 
projekt szkoła powiększyła swoją bazę 
materialną. Zakupiono komputery, oprogra-

mowanie, rzutniki multimedialne, ekrany 
projekcyjne, profesjonalne mikrofony bez-

przewodowe. Koszty wyjazdów uczniów 
i nauczycieli na wizyty robocze też były  
w pełni pokryte ze środków projektu. 

W działania projektu zaangażowani byli 
wszyscy nauczyciele szkoły. Byli opieku-

nami grup roboczych, które przygotowy-

wały poszczególne produkty. Nauczyciele 
języka angielskiego pomagali uczniom  
w tłumaczeniach tektów i w prowadzeniu 
korespodencji z kolegami zagranicznymi. 
Inni nauczyciele przygotowywali programy 
imprez odbywających się w Ustroniu i pro-

gramy wyjazdów zagranicznych.
Dyrektor szkoły Leszek Szczypka i wice-

dyrektor Małgorzata Wraga-Żdan zaanga-

żowani byli przede wszystkim w działania 
organizacyjne. Dokonywali zakupów sprzę-

tu, organizowali pobyt grup zagranicznych, 
na bieżąco kontrolowali wydatki współ-
pracując z działem księgowości Jednostki 
Obsługi Placówek Oświatowych.

Swój wkład w realizację programu mają 
także pozostali pracownicy szkoły. 

Za  ogromny wysiłek i zaangażowanie 
dziękuję wszystkim uczestnikom projektu: 
uczniom, nauczycielom i pozostałym pra-

cownikom gimnazjum. Serdecznie dziękuję 
Monice Gawlas, autorce i koordynatorce 
projektu za ogromne zaangażowanie i wiel-
ki wysiłek włożony w realizację naszego 
programu. 

Dziękuję  władzom miasta za zagwaran-

towanie na rok 2010 środków innasowych 
na pełną realizację programu, za życzliwość 
i wsparcie.                    Leszek Szczypka

                      Dyrektor Gimnazjum nr 1
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Rok 1949 Andrzej Kral z córką i synem.

Burmistrz Miasta Ustroń ogłasza, 
że w dniu 22.07.2010 r. odbędzie się pisemny przetarg nie-

ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
ozn. nr 2968/12 o pow. 1,2607 ha, zapisanej w Księdze Wie-

czystej Nr BB1C/00055927/2 Sądu Rejonowego Cieszynie, 
położonej w Ustroniu przy ul. Sanatoryjnej.

Oferty pisemne należy składać zamkniętych kopertach  
z napisem „Oferta przetargowa dot. działki ozn. nr 2968/12 
przy ul. Sanatoryjnej” w Biurze Podawczym Urzędu Miasta 
Ustroń pok. nr 4 w terminie do dnia 19 lipca 2010 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 203.100,00  zł 
netto. 
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek 
VAT 22%.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń.

Wadium w wysokości 20.310,00 zł należy wpłacać w termi-
nie do dnia 16 lipca 2010 r. na konto Urzędu Miasta Ustroń, 
w ING Bank Śląski 0/Bielsko-Biała 
nr 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 – (za datę wpłaty 
wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku 
bankowym Urzędu).

Część jawna przetargu i otwarcie ofert nastąpi w obecności 
oferentów dniu: 22 lipca 2010 r. w pok. nr 1 Urzędu Miasta 
Ustroń o godz. 11.00.

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone 
na stronie internetowej www.ustron.pl oraz na tablicy ogło-

szeń Urzędu Miasta Ustroń.

Bliższe informacje: Urząd Miasta Ustroń, Wydział Archi-
tektury Inwestycji i Gospodarki Gruntami (II piętro pok. 
35) nr telefonu: (33) 854 9318.

niedziela na rynku i deszczowy występ magdy Zborek. Zimno 	
i deszcz odstraszyły publiczność.                               Fot. w. suchta
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16 czerwca gościem Oddziału Muzeum 
Ustrońskiego była twórczyni i właścicielka 
Pracowni Ręcznego Malowania Porcelany 
„Kamena”, Barbara Majętny. Mieszkanka 
Polany, członkini Stowarzyszenia Twór-
czego „Brzimy” mówiła o tym, czym jest 
porcelana, jakie są jej rodzaje, jak powstają 
kruche, pieknie zdobione naczynia. 

- Dziś mało kto pijąc poranną kawę za-

stanawia się nad początkami sztuki for-
mowania naczyń ceramicznych, a jest to 
jeden z najpierwotniejszych wynalazków 
człowieka – mówiła B. Majętny. - Mówiąc 
w największym skrócie: ceramika to glina 
plus ogień. Nie wiadomo, kto był pierw-

szym ceramikiem, ani jak wyglądało jego 
pierwsze dzieło. Wiemy natomiast, że ta 
przełomowa chwila miała miejsce około 
15.000 lat temu, choć niektórzy badacze 
snują przypuszczenia, że miało to miejsce 
znacznie dawniej - około 30.000 lat temu. 
Od tego czasu rozpoczęła się zawrotna 
kariera gliny w służbie człowieka.

Porcelanę wymyślili Chińczycy, do Eu-

ropy przywiózł ją Marco Polo. W dziejach 
tego materiału dużą rolę odegrał też król 
Polski August II Mocny, który uwięził 
chemika Böttgera, żeby ten znalazł meto-

dę produkcji złota. Kruszcu nie udało się 
zrobić, ale za to powstał przepis na idealnie 
białą, niemal przeźroczysta porcelanę. 
Kilka lat później powstała znana na cały 
świat manufaktura w Miśni.

Wiele osób przyszło posłuchać opowie-

ści B. Majętny i podziwiać jej twórczość. 
Zadawano pytania na temat wzorów, cen. 
Zainteresowanie wzbudziła opowieść  

o malowaniu porcelany złotem. Interesu-

jące były też informacje o polskich fabry-

kach. Część z nich upadła, inne zostały 
wykupione przez zachodnie koncerny lub 
zmieniły proil działalności i zajmują się 
jedynie eksportem porcelany. 
- To jest niszowa działalność – mówiła pani 
Barbara. – Cieszę się, że tę niszę znalazłam 
i zagospodarowałam. Jednak żal, że żadna 
z młodych artystek, które kształciłam 
podczas pracy w fabryce w Katowicach, 
nie pracuje w zawodzie. To ciężki chleb. 
Gdyby nie wsparcie rodziny, nie wiem, czy 
udałoby mi się utrzymać pracownię. 

Trzeba zaznaczyć, że wszystkie zdobie-

nia są autorskimi dziełami pani Barbary. 
Można je zobaczyć na stronie www.kame-

na.pl lub w Oddziale Muzeum, gdzie od 5 
lat jest stała ekspozycja porcelany. Zestawy 
kawowe czy obiadowe ręcznie malowane 
kosztują dużo. Nie trzeba jednak kupować 
od razu całego kompletu. Można zacząć od 
iliżanek, potem dobrać do nich cukiernicę, 
dzbanuszek, talerzyki deserowe. Jeśli za-

piszemy rodzaj porcelany, kształt naczyń 
i numer wzoru, to nawet po roku, pani 
Barbara wykona kolejny element, idealnie 
pasujący do zakupionych wcześniej.                   

Monika Niemiec

Stoją w zalotnych pozach, sprawiają 
wrażenie, jakby miały zaraz wyjść na 
wybieg, żeby zaprezentować stroje pro-

jektanta. Noszą bardzo kobiece żakiety, 
płaszcze, bluzki. W ręku torebka, na 
głowie kapelusz i szykowna biżuteria 
jako dopełnienie kreacji. Te modelki to 
lalki ustawione na wystawie w „Zbiorach 
Marii Skalickiej”. Zaś projektantką 
ubrań jest anita Stokłosa. 
- Przygoda z lalkami zaczęła się w 2001 r. 
dosyć banalnie, kiedy starsza córka zaczęła 
domagać się ubranek dla swoich lalek – tak 
wspomina początki wielkiej pasji, jaką 
jest wykwintne miniaturowe krawiectwo,  
A. Stokłosa znana jako Anicetta. 

Skoczowianka wzięła się do pracy.  
Z wykształcenia jest technikiem hotelar-
stwa, ale jej mama krawiectwem zajmowała 
się zawodowo. Pani Anita miała z tym 
fachem do czynienia całe dzieciństwo.
- Świat lalek i ich miniaturowych ubranek 
pochłonął mnie bez reszty. Kocham to, co 
robię, wkładam w to moje serce i ogromnie 
się cieszę, kiedy moje projekty się podobają 

– podkreśla z dumą A. Stokłosa. - Ogrom-

nym wyróżnieniem było zaproszenie mnie 
do programu Dzień Dobry TVN wraz  
z projektantką światowej sławy - Ewą Min-

ge, która bardzo pochlebnie wypowiedziała 
się na temat mojej artystycznej działalności 
i tym samym dodała wiary w powodzenie 
tego przedsięwzięcia.

Niewielkich rozmiarów ubranka są wy-

sokiej jakości, profesjonalnie wykończone 
- żakieciki na podszewkach, zapięcia na 
haftki lub zatrzaski. Wszystkie oznaczone 
są metką Anicetta. Do każdego ubranka 
dopasowana jest biżuteria, również wy-

konana przez twórczynię strojów, która 
własnoręcznie wykonuje też bogato zdo-

bione kapelusze z ilcu. Lalki w strojach 
Anicetty zostały sprzedane do m.in.: USA, 
Kanady, Włoch, Szwajcarii, Niemiec, Au-

strii, Francji, Norwegii, Anglii, Hiszpanii, 
Australii. Są to pojedyncze egzemplarze, 
powstaje ewentualnie kilka sztuk jednego 
wzoru, bo A. Stokłosa szycie traktuje jak 
sztukę. Ubiera głównie lalki Mattel, ale 
też Fashion Royality i Tonner oraz kilka 
lalek jedynych w swoim rodzaju OOAK 
(One of a Kind), które mają nowy makijaż, 
ułożenie rąk, fryzurę. Każda z nich posiada 
własną, zaprojektowaną i uszytą przez nią 
niepowtarzalną kreację. Kolekcja liczy już 
200 egzemplarzy.

Wiele z nich oglądać można na wysta-

wie „Mała lalka – wielka gwiazda”, którą 
podczas wakacji oglądać można w Od-

dziale Muzeum Ustrońskiego na Brzegach. 
Otwierała ją sama projektantka i twórczyni 
strojów podczas wernisażu, który odbył się 
9 czerwca.                      Monika Niemiec

sZykowna
lala

b. majętny.               Fot. m. niemiec

Gdyby nie produkcja gadżetów irmowych, pracownia Barbary Majętny, nie za-

robiłaby dla siebie. Więc powstają w niej kubki, talerze i inne elementy ceramiczne 
ze znakami przedsiębiorstw, fotograiami, graikami przez nich zamówionymi. 
Rysunki wykonane są farbami wszkliwnymi, a potem wypalane w temperaturze 
650–800 stopni Celsjusza. Jednak największą pasją pani Barbary jest ręczne 
malowanie porcelany. Nad niektórymi serwisami pracuje nawet rok. efekt jest 
niepowtarzalny, możemy się o tym przekonać, odwiedzając „Zbiory Marii Ska-

lickiej” na Brzegach.  

nisZowa  dZiałalnoŚć
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Z RakieTą

oldboje

sZesnaŚcie
 Załóg

Załogi na ustrońskim rynku startował k. kajetanowicz.                                 Fot. w. suchta

młodzi tenisiści z Uks na kortach przy bulwarach nad wisłą.                 Fot. w. suchta

mecz Policja - dortmund.                                                                  Fot. w. suchta

5 czerwca odbył się VII Europejski Tur-
niej Oldbojów – Międzynarodowe Roz-

grywki w Piłce Nożnej. Po fazie grupowej 
klasyikacja przedstawiała się następująco: 
grupa A – 1. Policja – Ustroń, 2. Neuburg 
- Niemcy, 3. Zakopane – Oldboys; gru-

pa B – 1. Budapeszt – Węgry, 2. Dort-
mund – Niemcy, 3. Siła – Kuźnia Ustroń.  
W półinale stróże prawa pokonali piłkarzy 
z Dortmundu, a budapesztańscy futboliści 
zakopiańskich oldboyów. Ostatecznie 
wygrała drużyna ze stolicy Węgier, 2. 
miejsce zajęli ustrońscy policjanci, 3. 
– Dortmund, 4. – Zakopane, 5. – Siła  
z Kuźnią, 6. Nweuburg. 

Organizatorami Turnieju byli: Stowa-

rzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Siła”, 
Urząd Miasta Ustroń, Pol-Turist Hotel 
Daniel, KS Kuźnia Ustroń, Towarzystwo 
Kontaktów Zagranicznych.

13 czerwca rozegrano po raz pierwszy 
Rajd Samochodowy „Beskidzkiej 5”. 
Na starcie w Szczyrku stanęło 16 załóg. 
Następnie jechano do Istebnej gdzie był 
konkurs kulania kołem, w Wiśle prze-

wożono na masce samochodu piłeczki,  
a w Ustroniu jeżdżono między pachoł-
kami, przy czym pilot za oknem trzymał 
naczynie z wodą. Starterem w Ustro-

niu na rynku był znakomity rajdowiec 
Kajetan Kajetanowicz. On też udzielał 
innym rajdowcom cennych wskazówek. 
Zakończenie odbyło się w Brennej, gdzie 
wręczano nagrody i były inne atrakcje.  
W klasyikacji generalnej zwyciężyła za-

łoga z Żor Łukasz Groborz i Michał Kula. 
Najlepsi z Ustronia byli Bartłomiej Pilch 
i Mateusz Tomala.

Drużyna skrzatów tenisa ziemnego (12 
lat) UKS Beskidy Ustroń przegrała mecz 
w drużynowych Mistrzostwach Polski  
z Azotami Chorzów 1:5. UKS reprezen-

towali; Mikołaj Wrzoł, Oskar Kostka, 
Adam Kozak i Łukasz Kozielski. Jedyny 
punkt dla UKS zdobył debel A. Kozak  
i Ł. Kozielski.

Filip Kaleta (UKS Beskidy Ustroń) 
zajął trzecie miejsce w grze pojedynczej 
oraz pierwsze miejsce w grze podwójnej   
w Ogólnopolskim Turnieju Kadetów w te-

nisie ziemnym, który w miniony weekend 
odbył się w Żywcu. W grze pojedyncze 
Filip najpierw miał wolny los, w drugiej 
rundzie pokonał kolegę z Krakowa 6:0 
i 6:0, w ćwierćfinale wygrał z innym 
tenisista z Krakowa 6:2 i 7:6, nie udało 
się z trzecim reprezentantem Krakowa  
z którym przegrał 1:2 w półinale. W grze 
podwójnej natomiast zwyciężył w parze  
z Korzeniowskim.
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absolwenci gimnaZjUm nR 1
Klasa �a 

wychowawca Dorota Gluza
Piotr Błażowski
Patryk  Broda
Jakub Długosz
Joanna Gaszczyk
Paulina Heczko
Sylwia Magdalena Iwaniuk
Arleta Janczar
Joanna Jopek
Kornelia Kokolus
Michał Kowala
Krzysztof Kozieł
Klaudia Krzempek
Grzegorz Lipowczan
Natalie Magnuszewska
Paulina Michałek
Karolina Ogrodzka
Monika Piechowiak
Adam Andrzej Rabięcny
Monika Szajter
Anna Śliż
Agata Urzędniczok
Krzysztof Wójcicki
Mateusz Wrzecionko
Mirosław Ziółkowski
 

Klasa �b 
wychowawca Olga Buczak 

Tomasz Abram
Wojciech Błahut
Martyna Borek
Pola Bubik
Rafał Cieślar

Krzysztof Dytko
Robert Husar
Krzysztof, Mirosław Jończyk
Joanna Kłósko
Mariusz Kocot
Joanna Kohut
Michał Kozieł
Artur Łysek
Mariusz Łysek
Wiktor Macura
Anna Miedziak
Marek Misiniec
Jakub Pinkas
Denis Podżorski
Kacper Pustelnik
Ewelina Szarzec
Damian Sztwiertnia
Sandra Wojtas

Klasa �c 
 wychowawca Bogusława Rożnowicz
Patrycja Augustyn
Arkadiusz Balcar
Bartłomiej Błanik
Szymon Brodacz
Sara Bury
Sławomir Cieślar
Bartosz Cieślar
Robert Cygan
Klaudia Czyż
Sonia Dziadek
Karolina Jakubiec
Marta Jarzyna
Andrzej Juraszek
Sławomir Kuś

Michał Lapikus
Paulina Madzia
Damian Melcer
Igor Podżorski
Justyna Poloczek
Arkadiusz Sarnecki
Kinga Stasiuk
Artur Wantulok
Klaudia Wasiak
 

Klasa �d 
wychowawca Barbara Kuszel

Marcin Bizoń
Adam Donczew
Karolina Górniok
Kamil Hubczyk
Sandra Jagódzka
Christian Jaworski
Karolina Kocur
Mateusz Konieczny
Izabela Krawczyk
Monika Leszczyna
Kamil Madecki
Marta Muszer
Ariel Podżorski
Violetta Prus
Michał Rakus
Magdalena Ryndak
Sylwia Sikora
Piotr Sygnowski
Mateusz Szarzec
Mariusz Szarzec
Roman Wantulok
Robert Wójcik

W czwartek 10 czerwca 2010 roku  
w auli Gimnazjum nr1 im. prof. Jana 
Szczepańskiego w Ustroniu odbył się po 
raz siódmy konkurs na najlepszy dowcip  
w j. ang. prezentowany w formie skeczu 
„The Best Jokes In English”. Konkurs 
ten od czterech lat ma charakter imprezy 
międzyszkolnej a od dwóch międzyna-

rodowej. Z naszego zaproszenia skorzy-

stało 8 uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły  
w Karwinie Zakladni Skola Delnicka, 

angielski hUmoR
pod opieką Heleny Pekały. Oprócz gości 
z zagranicy pojawili się po raz drugi 
uczniowie z Gimnazjum w Dębowcu, 
których do konkursu przygotowała Aneta 
Macura-Chrząszcz. Łącznie w konkursie 
wzięło udział 23 uczniów z 3 szkół. Jury, 
w skład którego wchodziły: Monika 
Kawulok - nauczycielka j. ang. w LO 
im. M. Kopernika w Cieczynie, Dariusz 
Kawulok - absolwent szkoły teatral-
nej w Stanach Zjednoczonych, który 

był aktorem w światowej sławy grupie 
teatralnej „Covenant Players”, oraz An-

drzej Pasterny - tłumacz przysięgły języ-

ka angielskiego oraz nauczyciel j. ang.  
w Szkole Podstawowej nr 3 w Ustroniu 
Polanie, przyznało następujące miejsca: 
I m-ce zdobył skecz pt.: „Polishman in 
London” przygotowany przez Adrian-

nę Brodę i Dawida Kupkę z Gim. nr 1  
w Ustroniu. II m-ce zdobyły dwa skecze 
ex aequo: scenka pt.: „Passport ofice”, 
którą przedstawiły Monika Piechowiak, 
Natalie Magnuszewska i Agata Urzędni-
czok z Gim. nr 1, oraz „At the bus stop”, 
przygotowany przez Agnieszkę Wójcicką, 
Anetę Pieszkę, Lidię Wrzecionko oraz 
Oksanę Magdicz również z Gim. nr 1 

w Ustroniu. III m-ce zdobyli uczniowie 
z Czech: Pavla Kramná, Jan Duchek, 
Roberta Vágaiová, Kateřina Vašková, 
Kateřina Miklášová, Marek Szweda, Jan 
Holúbek, Aneta Oláhová oraz Milan Šču-

ka za skecz pt.: „Little Red Riding Hood”. 

Jury przyznało również trzy wyróżnienia 
dla Magdaleny Gilowskiej i Justyny Mi-
chalskiej z Dębowca za skecz pt.: „The 
Ticket Inspector”, dla Katarzyna Siewko  
i Eweliny Gill również z Dębowca za 
scenkę pt.: „The Dead Parrot ”, oraz 
dla Noemi Kurzok i Katarzyny Mizery  
z Gim. nr 1 w Ustroniu za skecz pt.: 
„Robin Hood”. Gratulujemy zwycięzcom 
i dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
wkład pracy, pomysłowość oraz poczucie 
humoru. Liczymy na dobrą zabawę już  
w przyszłym roku!                      anieszka Kozik 
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dRUgie w cZęsTochowie

absolwenci gimnaZjUm nR 2

Z PoeZją Za 
Pan bRaT

Na co dzień chyba niełatwo spotkać 
młodzież zainteresowaną poezją, ale ta-

kich właśnie młodych znawców poezji 
można było spotkać 19 maja w LO im. 
M. Kopernika w Cieszynie. To właśnie 
tam odbył się VI Powiatowy Konkurs 
Polonistyczny „Gry z językiem polskim”. 
Gimnazjaliści mieli możliwość wykazania 
się znajomością poezji m.in. Herberta, 
Lechonia, Gałczyńskiego,Tuwima czy 
Kochanowskiego, a także noblistów - 
Miłosza i Szymborskiej. Po części indy-

widualnej, polegającej na rozwiązywaniu 
testu i interpretacji poezji, przyszedł czas 
na część II - zespołową, w której kon-

kurowały ze sobą 3-osobowe drużyny  
z poszczególnych szkół.

Znacznym sukcesem mogą się pochwa-

lić uczniowie Gimnazjum nr 2. 
W zmaganiach indywidualnych bezkon-

kurencyjna okazała się Gabriela Białek 
zajmując I m. w tej kategorii. Jako dru-

żyna uczniowie G-2 w składzie: Gabriela 
Białek, Agnieszka Małysz i Konrad Kania 
zajęli II m. Do konkursu uczniowie zostali 
przygotowani przez polonistki - Lidię 
Szkaradnik i Marzenę Malinę.

10 czerwca 2010 r. w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Częstochowie odbył się 
Koncert Galowy XXXV Wojewódzkiego 
Przeglądu Szkolnych Zespołów Arty-

stycznych, do udziału w którym zapro-

szono zespół muzyczny „Bemolki” z SP-2  
w Ustroniu prowadzony przez  Aleksandrę 
Pruszydło.

„Bemolki” zdobyły wspaniałe II miej-
sce. 

Na słowa uznania zasługuje również 
uczestniczący w XXXV Wojewódzkim 
Przeglądzie Zespołów Artystycznych Te-

atrzyk Dziecięcy „Buratino” także z SP-2 
w Ustroniu, którego opiekunem jest Wie-

sława Herman.

Klasa � a
wychowawca  Helena Cebo 

Matuesz Banasiak 
Kamil Chwastek 
Patryk Cielepak 
Daniel Długi 
Artur Gluza 
Jakub Hławiczka 
Marek Jaworski 
Bartosz Kołodziejczyk 
Julia Kopyciok 
Marta Kosińska 
Agnieszka Kossakowska 
Jakub Kostka 
Magdalena Kurpios 
Patryk Lederer 
Agata Libera 
Bartłomiej Luber 
Tomasz Michalik 
Krzysztof Pacuła 
Jakub Robleski 
Katarzyna Sabela 
Karolina Tulec 
Sebastian Wisełka 
Mateusz Żdan 
 

Klasa �B
wychowawca Katarzyna Szewieczek
Klaudia Banaś 
Justyna Błahut 
Marta Błahut 
Małgorzata Cieńciała 
Joanna Cieślar 
Bartosz Gruszczyk 
Ireneusz Haratyk 
Dżesika Hojdysz 

Jagoda Hołowko 
Filip Jędrzejczyk 
Konrad Kania 
Anna Kawulok 
Mateusz Łabudek 
Mateusz Nowak 
Sławomir Pieknik 
Dominika Pilch 
Klaudia Pindor 
Jacek Pyra 
Dominika Skrzypczak 
Grzegorz Słowik 
Paweł Stec 
Kamil Szafarz 
Kinga Szarzec 
Agata Tesarczyk 
Daria Wojtacha 

Klasa � C
wychowawca  Monika Rzeszótko

Magdalena Cieślar 
Rafał Gajdacz 
Natalia Glajc 
Sebastian Goryczka 
Piotr Górecki 
Michał Górniok 
Leokadia Janik 
Elwira Krzok 
Michał Kugiejko 
Monika Kukla 
Agnieszka Małysz 
Dorota Miech 
Aneta Molek 
Anna Pagieła 
Agata Partyka 
Łukasz Pilch 

Mateusz Pilch 
Sebastian Płonka 
Józef Procner 
Dawid Siemienik 
Rafał Siemienik 
Mateusz Surowiec 
Kacper Szalbot 
Agnieszka Szostok 
Filip Tomiczek 
Anna Wisełka 

 Klasa � D
wychowawca  Barbara Górniok

Nina Blaut 
Maciej Bojarowski 
Jerzy Chrapek 
Justyna Górny 
Elżbieta Grzesiak 
Paweł Henc 
Kat Herman 
Natalia Jaworska 
Aleksander Jaworski 
Lucyna Kaczmarczyk 
Mateusz Kamieniorz 
Agnieszka Karch 
Dorota Kłósko 
Angelika Kreła 
Mateusz Marszałek 
Kamil Mojeścik 
Patryk Niemiec 
Dorota Nowak 
Barbara Plinta 
Grzegorz Raszka 
Anna Rozmus 
Justyna Stoszek 



Gazeta Ustrońska   �� 24 czerwca 2010 r. 

każde dZiecko jesT Zdolne
Od lutego uczniowie klasy 1c Szkoły 

Podstawowej nr 2 uczestniczyli w progra-

mie „Pierwsze uczniowskie doświadczenia 
drogą do wiedzy”. Projekt był współi-

nansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego opracowali go na podstawie 
teorii amerykańskiego psychologa H. 
Gardnera, który wyróżnia 8 inteligencji: 
językową, matematyczno-logiczną, wizu-

alno-przestrzenną, przyrodniczą, ruchową, 
muzyczną, interpersonalną, intraperso-

Zajęcia dodatkowo kształtowały zdolność pracy w grupie.                             Fot. m. niemiec

nalną. Jedni uczniowie są uzdolnieni mu-

zycznie, inni ruchowo, jeszcze inni dobrze 
czytają lub liczą. Celem zajęć miało być 
na przykład uczenie matematyki poprzez 
ruch, rozwijanie zdolności muzycznych 
w przedstawieniach, czy zainteresowań 
przyrodniczych poprzez czytanie. Dzieci 
bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach 
rozwijając mocne inteligencje i wzmac-

niając słabe. Pomagały im w tym ciekawe 
pomoce dydaktyczne, które szkoła otrzy-

mała do realizacji programu. Bawiąc się 
i ucząc jednocześnie dzieci potwierdzały 
teorię Gardnera, że „Każde dziecko jest 
zdolne”, trzeba tylko te zdolności u niego 
dostrzec i rozwijać. W czerwcu zorgani-
zowano podsumowanie zajęć, na które za-

proszeni byli rodzice. Przez dwie godziny 
lekcyjne mieli okazję obserwować swoje 
pociechy przy pracy. Dzieci pokazały 
umiejętności matematyczne, plastyczne, 
dramatyczne. Wychowawczyni klasy I c 
Grażyna Niemiec stwierdziła, że taki styl 
zajęć jest bardzo odpowiedni dla dzieci 
w tym wieku i szkoda, że cała edukacja 
w pierwszej klasie nie odbywa się na ta-

kich zasadach. Nauczycielka prowadząca 
program musiała napisać ocenę zdolności 
dziecka przed przystąpieniem do programu 
i po zakończeniu zajęć. U każdego dziecka 
zauważyła postępy. Mimo trzech godzin 
dodatkowo każdego tygodnia, zajęcia 
sprawiły uczniom wiele radości. 

                                 Monika Niemiec   

nowe logo
Finał VIII edycji Międzyszkolnego 

Konkursu Ekologicznego pt. „Chrońmy 
lasy” rozegrano we wtorek - 8 czerwca  
w MDK „Prażakówka”.

W trakcie otwarcia prezes Przedsiębior-
stwa Komunalnego Alojzy Sikora podał 
następujące liczby: W roku szkolnym 
2009/2010 szkoły zebrały surowce: ma-

kulatura 31,9 ton, plastik 0,95 ton, baterie 
0,430 ton, puszki 155 kg, szkło 350 kg. Od 
2002 r. czyli rozpoczęcia corocznych kon-

kursów szkoły zebrały 330 ton surowców 
wtórnych i 1,6 tony baterii. 

Tegoroczny finał MKE prowadził 
Zdzisław Brachaczek. W jury zasiedli:  
A. Sikora,  Stanisław Malina, Jolanta 
Krajewska-Gojny, Helena Sikora, Marta 

Jakubek, Wiktor Naturski. Do ogólnej 
punktacji zaliczono wyniki osiągnięte  
w konkursach: wiedzy i poprawności se-

gregacji, plakatu, transparentu, zebranych 
surowców wtórnych i baterii. Zwyciężyła 
SP-1 w składzie: Miłosz Dyka, Szymon 
Szlauer, Sandra Kędzior. Kolejne miejsca 
zajęły szkoły: 2. G1 - Eunika Bednarczyk, 
Karolina Gembala, Kamila Kubista, 3. 
SP-6 - Kornelia Rusin, Wiktoria Trombik, 
Andrzej Bednarczyk, 4. SP-3 - Ewa Ko-

cyan, Marzena Czyż, Izabela Gomola, 5. 
G-2 - Agnieszka Szostok, Jerzy Chrapek, 
Filip Jędrzejczyk, 6. SP-2 - Filip Wałach, 
Arkadiusz Bujok, Marta Husarek.

7 kwietnia rozstrzygnięto konkurs na 
logo MKE. Jury w składzie: Alojzy Sikora, 
Zbigniew Niemiec, Barbara Jońca, Helena 
Sikora, Ewa Witoszek, Jan Sztefek, Arka-

diusz Zieleźnik oceniło 22 prace. Pierwsze 

miejsce zajęła Magdalena Kłoda (SP-2), 
drugie Karolina Dyrda (SP-1), trzecie 
Angelika Matczak (G-2). Postanowiono, 
że zwycięska praca autorstwa Magdaleny 
Kłody staje się oicjalnym logiem Mię-

dzyszkolnego Konkursu Ekologicznego 
(MKE) w Ustroniu. 

W konkursie na plakat zwyciężyli: kla-

sy I-III: 1. Agata Karolonek, 2. Żaneta 
Świeży, 3. Łukasz Konkol, klasy IV – VI: 
1. Marta Frąckowiak, 2. Wiktoria Trom-

bik, 3. Katarzyna Gomola, gimnazja: 1. 
Kinga Greń, Filip Dzidowski, 3. Eunika 
Bednarczyk.

W konkursie na transparent zwyciężyły 
SP-1 i SP-3, a kolejne miejsca zajęły szko-

ły: G-1, G-2, SP-2, SP-6.
Nagrody ufundowali: Przedsiębiorstwo 

Komunalne, Urząd Miasta, Nadleśnictwo 
Ustroń, Kosta, Wodociągi Ziemi Cie-

szyńskiej. Finał konkursu przygotowany 
został przez Przedsiębiorstwo Komunalne 
i Prażakówkę. Podczas konkursu wyświe-

tlono ilm o sortowni i wysypisku w Knu-

rowie.                                   Jan Sztefek 

Zwycięskie logo.                            
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28 kwietnia był szczególnym dniem dla 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Ustroniu. Tego dnia swoją dawną szkołę 

odwiedZiny Po laTach
odwiedził Karol Semik, absolwent z roku 
1972, a obecnie kurator Mazowieckiego 
Kuratorium Oświaty. 

Sentymentalna podróż po latach obu-

dziła wspomnienia, w których powrócili 
dawni nauczyciele –  Antoni Sosiński, Bo-

lesław Kiecoń, Ryszard Wainbrener i inni. 
Wizyta w warsztatach była dla pana Ka-

rola przypomnieniem lat młodzieńczych,  
a dla jego współpracowników dużym 
przeżyciem i możliwością zobaczenia jak 
z kawałka rozgrzanego materiału powstaje 
użyteczny przedmiot.

Kiedy młody Karol Semik uczęszczał 
do szkoły nosiła ona nazwę Technikum 
Mechanicznego. Był wyróżniającym się 
uczniem, który swoją naukę kontynuował 
w Instytucie Fizyki Ciała Stałego Aka-

demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 
gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem 
oraz Medal Staszica dla najlepszego absol-
wenta roku akademickiego 1976/77. 

Wśród absolwentów naszej szkoły nie 
jest on jedyną tak wyróżniają się osobą. 
Wielu z naszych byłych uczniów zajmuje 
wysokie stanowiska w wielu dziedzinach 
nie tylko związanych z przemysłem.

Najmilsze jest to, iż po latach odwiedza-

ją chętnie swoją szkołę – nasz ustroński 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

                               ewa Matuszyńska

PodcZas majowej 
PowodZi

Utrzymująca się przez wiele majowych dni deszczowa pogoda, 
opady w dzień i w nocy, spowodowały podniesienie się pozio-

mu wód, zwłaszcza w południowych rejonach naszego kraju. 
Także w Ustroniu mieszkańcy mieli problemy z tym związane. 
Chwile niepokoju przeżyli mieszkańcy tutejszego Miejskiego 
Domu Spokojnej Starości. Woda zaczęła wciskać się do szybu 
windy osobowej, w związku z czym winda przestała działać. 
Pensjonariusze mieszkający na I i II piętrze, a poruszający się 
przy pomocy chodzików czy wózków inwalidzkich, nie byli  
w stanie schodzić na posiłki do jadalni mieszczącej się na parterze. 
Personel musiał wynosić im posiłki i leki do pokojów.

We wtorek 18 maja woda zaczęła przedostawać się do kuchni. 
Podczas obiadu, słysząc o tym, co się dzieje, jedna z pensjona-

riuszek zaczęła się głośno zastanawiać, czy jest to właśnie ostatni 
ciepły posiłek w tych trudnych dniach. 

Kierownictwo Domu zaczęło planować ewentualną ewakuację 
pensjonariuszy Domu, gdyby zagrożenie powodziowe się pogłę-

biło, chociaż zdawano sobie sprawę, że spowodowałoby to duże 
komplikacje zarówno dla pensjonariuszy, jak i dla personelu.

Oczywiście podjęto akcję ratunkową. Począwszy od 17 maja 
nieustannie wypompowywano wodę z szybu windowego,  
a potem także z kuchni. Ponieważ woda ciągle podchodziła, akcję 
trzeba było prowadzić non-stop, nie przerywając ani na chwilę. 
W tym miejscu należą się wyrazy uznania i podziękowania dla 
personelu Domu. Każdy angażował się w te czynności, kto tylko 
mógł, niektórzy poza normalnymi godzinami pracy.

Także wyrazy podziękowania należą się pensjonariuszom: 
Karolowi Niedobie, Janowi Kożdoniowi i Janowi Alkerowi, 
którzy na miarę swoich sił włączyli się w akcję usuwania wody 
wykręcali mokre ręczniki, którymi także usuwano wodę, oraz 
wynosili wiadra z wodą. 

Pomogła także młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania 
w Wiśle, która pomagała usuwać wodę z kuchni i pralni, za co 
kierownictwo Domu składa serdeczne podziękowania.

Dzięki skumulowaniu wysiłków i włączeniu się w akcję 
przeciwpowodziową tak dużej grupy ludzi, zagrożenie zostało 
odsunięte i pensjonariusze mogli odetchnąć z ulgą, że nie muszą 
się nigdzie przenosić. W środę 19 maja deszcz ustał i sytuacja 
powoli się uspokoiła. Miejmy nadzieję, że tak już pozosta-

nie.                                                                                        Jot-ef 

ekogRosZek - sPRZedaż
letnia promocja

najwyższa jakość + promocyjne ceny
663-361-810

Usuwanie skutków powodzi.                                      
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MIeJSKa BIBLIOTeKa PUBLIczna  im. J. Wantu³y 

Rynek 4, tel. 854-23-40. 

czyTeLnIa OgóLna ORaz WyPOŻyczaLnIa DLa DzIecI I MłODzIeŻy
po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 12.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00.

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. „Cieszy-    
niana”, starodruki, druki  bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
-     ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny żeński 
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
-   oraz - „Walka o niepodległość w czasie ii wojny światowej (1939-1945)”.  (AK, PSz na zachodzie, 
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich 

.
galeria „Pod Jodłą” w Muzeum Marii Skalickiej
„Mała lalka - wielka gwiazda” - wykwintne miniaturowe krawiectwo Anity Stokłosy. 
„Ludzie pióra w medalierstwie”- kolekcja Janusza Niemczynowicza. 
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.

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, e-mail: fundacja@misja.org.pl,  www.misja.org.pl
Biuro czynne: od poniedziałku do piątku  8.00-16.00
Instytut Poradnictwa chreścijańskiego (szkolenia, poradnictwo indywidualne, konferencje, warsztaty, seminaria),   
czasopismo „Nasze Inspiracje”, Szkoła Niedzielna, Multimedia, Misja „Polska-Izrael”, edukacyjne imprezy dla dzieci 
i młodzieży „POKOLENIE 24”, Wydawnictwo „Koinonia”.

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, mażoretki, taniec break dance 
- 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.
JOga - środa i piątek - 17.50 -18.50.

TOWaRzySTWO KSzTałcenIa aRTySTycznegO - Ognisko Muzyczne   MDK „Pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach: fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, 
fletu, keyboardu, saksofonu, klarnetu oraz śpiew rozrywkowy i przedszkole muzyczne.

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.

ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury, 
fundacje, stowarzyszenia, policja, stra¿ miejska

USTROñSKIe STOWaRzySzenIe TRzeŹWOœcI 
Klub Abstynenta „ROdziNA”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o  zUS)    
MiTyNG AA - czwartek  i niedziela od 17.30  MiTyNG Al-Anon.- wtorek od 15.30 
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 16.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854. 

FUnDacJa œW. anTOnIegO
ul. Koœcielna 21, tel. 854 17 72

 - wtorek  9.00 -10.00;   
- czwartek 16.00 - 17.00;   Psycholog - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca;  
Wydawanie posi³ków - pon. - pt. 11.30 - 13.00.

MIeJSKI OœRODeK POMOcy SPO£eczneJ
ul. M. Konopnickiej 40 - od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
Telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63.
 

STOWaRzySzenIa I zWIĄzKI 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 - 10.00-
12.00 sala nr 2.
zwi¹zek Inwalidów Wojennych RP i zwi¹zek By³ych WiêŸniów Politycznych Hitlerowskich 
Wiêzieñ i Obozów Koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2.

 Ko³o nr 2 w Ustroniu  - œroda 10.00-12.00 
sala nr 2.
œwiatowy zwi¹zek ¯o³nierzy aK - pi¹tek 10.00-12.00.
estrada Ludowa czantoria i Ma³a czantoria - wtorek 17.30-20.00.
zespó³ Wokalny „Ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.

STOWaRzySzenIe POMOcy DzIecIOM I RODzInIe”MOŻna InaczeJ”W USTROnIU 
- Oœrodek Pracy z Dzieæmi i M³odzie¿¹ „Mo¿na Inaczej”, ul. Rynek 4,
 od poniedzia³ku do pi¹tku 10.00-18.00
-  biura Stowarzyszenia:  wtorek i czwartek 8.00-10.00 
- centrum Wolontariatu: środa 15.00- 18.00
- Psychoterapeuta: piątek 13.00-17.00
Oddziały Ośrodka: SP1 - środa 13.00-14.30; SP2 - poniedziałek 12-14; SP3 - czwartek 12.30-14.30; 
SP5 - czwartek 13-15; SP6 środa 11.30-13.30; G1 - wtorek 13.20-14.50; G2 - środa 13-14.30

ŚWIeTLIca ŚRODOWISKOWa DLa DzIecI I MłODzIeŻy W HeRManIcacH
•    poniedziałek (16 - 18)  - zajęcia plastyczne, kółko szydełkowania
•    wtorek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz zajęcia komputerowe
•    środa (16 - 18) -  zajęcia sportowe 
W czwartą środę miesiąca w godzinach 19 - 20 konsultacje z psychologiem. 
•    czwartek (16 - 18) - kółko haftu
•    piątek (16 - 18) - kółko teatralne
•    sobota (9 - 12) - gry i zabawy, wycieczki
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.

URzĄD MIaSTa USTROń
Sekretariat: tel. 857-93-00

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.

aplauz wzbudził występ karoliny kidoń z zespołem Puste biuro 
podczas	otwarcia	sezonu	uzdrowiskowego.													Fot.	W.	Suchta
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kRZyżówka   kRZyżówka   kRZyżówka
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

POZIOMO: �) w lampie naftowej, 4) potrzebna w wędrów-

ce, 6) do wciskania, 8) opiekunka artystów, 9) psie „M”, 
�0) niszczy ziemniaki, ��) lokaj, ��) miłosna schadzka,  
��) kochanka Nerona, �4) Kuracyjny w Ustroniu, �5) czyjeś 
słowa (l. mn.), �6) narząd słuchu �7) zabawy studenckie,  
�8) tkanina żałobna, �9) z niej olej napędowy, �0) kra-

wędź.
PIONOWO: �) znowu w telewizji leci, �) szef oddziału 
szpitala, �) lalka teatralna, 4) zarządzał marchią, 5) Antoni 
zdrobniale, 6) pomysł na coś, 7) drogowy lub kolejowy,  
��) braciszek motocykla, ��) imię Kurosawy.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 2 lipca.  

Rozwiązanie Krzyżówki  z nr ��

PORa Na SIaNOKOSy
Nagrodę 30 zł oraz książkę „Radykalne poddanie” 
ustrońskiego Wydawnictwa Koinonia otrzymuje: Teresa 
Kamińska z Ustronia, ul M. Reja 7/1. Zapraszamy do 
redakcji.

Ludkowie złoci
Ale tyn czas żynie, dyć, ani my sie nie nazdali, a już lato nastało 

i dziecka ferie zaczynajóm. Teraz isto biura podróży majóm raj, bo 
przeca kożdo rodzina chce tym swojim pociechóm zapewnić jak 
nejlepszy wypoczynek, kóniecznie za granicóm, coby ich potym 
nie było gańba jak we wrześniu dziecka zaś pujdóm do szkoły  
i trzeja bydzie napisać kaj były przez ty dwa miesiónce. Nale 
zagranica zagranicy nierówno. Bo przeca jakby kiery napisoł, 
że był w Czechach, to też kapke gańba. Cóż to za zagranica, dyć 
idzie tam łoto kaszkietym ciepnóć. Tóż kaj z tymi dzieckami sie 
wybrać? Zdo mi sie, że Europa już też sie bardzo nie liczy. Łoto baji 
Afryka, choćby Egipt – być w piramidzie łod farałóna, przejechać 
sie na wielbłóndzie, to już je cosik, czym idzie sie pochwolić. Tóż 
nie dziwota, że ta północno Afryka je fest popularno i ponikiedy 
sie tam aji znómego zza miedze spotko. 

Mie do Afryki nigdy nie cióngnyło, ale tak se spóminóm co dziec-
ka robiły we ferie pół wieku tymu? Dobrze mi sie to napisało, bo 
dziecka we ferie doista robiły i sie narobiły. Jo dycki łod małego 
zbiyrała rybiźle, bo my tych krzoczków mieli moc: czyrwióne, 
czorne i aji biołe. A jak żech kapke podrosła, to wylazowałach 
na trześnie i łobiyrała łowoc, bo to sie wszycko zawarzowało, 
a jak my mieli za wielki urodzaj, to ciotka chyntnie wziyli, bo 
mieli moc dziecek, tóż warzili kómpoty, dyć przeca ludzióm sie 
ani nie śniło, że teroski bydóm pić wode, nie prosto ze studnie, 
ale z plastykowych petów, sztucznie barwiónóm, pocukrowanóm, 
gazowanóm. A przeca jak je hyc, to nejlepszy je kómpot z trześni, 
czy rybiźli, abo zimno kiszka rozfyrtano rogulóm.  

Już ani bardzo nie spóminóm, że dziecka calutki lato też robiły 
przi żniwach, abo przi suszyniu siana. Kiery miyszkoł na gospo-
darstwie, to dobrze wiy, że ani małe bajtle sie nie nudziły. Dyć 
kierysi musioł dać pozór na gynsi, coby nie szkłódziły w łobilu, 
jakisi kram w chałupie poukludzać, choćby pozamiatać śmiato-
kym deliny. Ale po cóż hań downe czasy spóminać, czy to kogo 
łobchodzi? Dyć młodzi isto jyno rozmyślajóm, kaj tu zarobić na ty 
zagramaniczne wywczasy.                                                    Hela

 

I tydzień: 
ZAJĘCIA  W KOŁACH ZAINTERESOWAŃ

�8.06 - 0�.07.�0�0 r. godz. �0.00 -�4.00
Poniedziałek: rękodzieło sala 10, II piętro / taneczne sala 7, I p.
Wtorek: plastyczne sala 8, II piętro / taneczne sala 7, I piętro
środa: komputerowe sala 13, I piętro / taneczne sala 7, I piętro
Czwartek: plastyczne sala 8, II piętro / taneczne sala 7, I piętro
Piątek: rękodzieło sala 10, II piętro / taneczne  sala 7, I piętro

II tydzień:
WARSZTATY TEATRALNE 

- prowadzenie Barbara Kaczmarzyk
05.07 - 09.07.�0�0 r. godz. �0.00 -��.00
Poniedziałek: rękodzieło sala 10, II piętro / taneczne sala 7, I p.
Od wtorku do czwartku warsztaty teatralne odbywać się będą
w sali nr 7 (I piętro) w godzinach od 10.00-13.00.
Uczestnicy warsztatów teatralnych będą mogli wziąć udział  
w takich zajęciach, jak:  interpretacja tekstu, dykcja na wesoło, 
budowanie postaci scenicznej, elementarne zadania aktorskie.
Grupa warsztatowa liczyć będzie nie więcej niż 20 osób.
Warsztaty trwają trzy godziny zegarowe dziennie. 

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu MDK „Praża-

kówka” do 18 czerwca 2010 w godz. 8.00 - 16.00.

wakacje 
w PRażakówce

RoweRy Po schodach
W najbliższą sobotę, 26 czerwca odbędzie się po raz czwar-

ty nietypowy wyścig kolarski rozgrywany w specyicznym, 
miejskim otoczeniu. Downstairs to odpowiednik górskiego 
downhillu, tyle że rozgrywany w typowo miejskim, betono-

wym otoczeniu. Trasa zawodów Downstairs biegnie wąskimi 
ścieżkami Zakładu Przyrodoleczniczego pomiędzy pirami-
dami i dużej części po schodach. Pierwsze tego typu zawody 
w Polsce zostały rozegrane w Ustroniu przed czterema laty 
budząc wtedy ogromne zainteresowanie i sporo kontrowersji 
wśród lokalnej publiczności. Zawody rozgrywane są w formule 
indywidualnej jazdy na czas – wygrywa ten zawodnik, który  
w najkrótszym czasie przejedziecie całą trasę. Czas mierzony jest 
fotokomórką, nierzadko o zwycięstwie decydują ułamki sekundy. 
Wszystko to powoduje, że impreza jest bardzo widowiskowa  
i emocjonująca również dla kibiców, których organizatorzy gorąco 
zapraszają. Zapisy od godz. 8 do 10.30 w biurze w sanatorium 
Narcyz. Start godz. 9.30-11 oicjalny trening; godz. 11.30 start 
eliminacji, godz. 13.30 start inałów; godz. 16  dekoracja. 
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Pleszki zamieszkują prawie cały kontynent europejski, a także 
środkową Azję i Bliski Wschód. To patki wędrowne, w naszym 
kraju spędzające okres wiosenno-letni - przylatują w kwietniu 
lub w maju, a odlatują na południe we wrześniu lub w paździer-
niku. Zimują na Półwyspie Arabskim oraz w północnej części 
Afryki. Chociaż pleszki możemy spotkać na całym obszarze 
Polski, to jednak jest to gatunek mający status nielicznego ptaka 
lęgowego.

Typowym siedliskiem pleszek są różnorodne lasy liściaste  
i iglaste, w których zasiedlają miejsca przerzedzone - wiatrołomy, 
pożarzyska, czy też po prostu skraje leśnych kompleksów. Od 
pewnego czasu obserwuje się, że coraz liczniej ptaki te zamiesz-

kują parki i ogrody. O ile naturalnym miejscem na budowę gniazd 
dla pleszek są przede wszystkim dziuple z szerokim otworem wej-
ściowym, to w naszym sąsiedztwie chętnie zajmują budki lęgowe, 
przede wszystkim te półotwarte oraz przeznaczone dla innych, 

większych gatunków. 
Pleszki budują gniazda 
również w różnego ro-

dzaju zakamarkach bu-

dynków, a na przykład 
moi skrzydlaci sąsiedzi 
swoje gniazdo uwili  
w otworze wentylacyj-
nym pod okapem dachu. 
Do lęgów pleszki przy-

stępują najczęściej dwa 
razy w roku - najpierw 
w maju, a drugi raz już  
w czerwcu. Za pierw-

szym razem samiczka 
składa 6-7, a podczas 
drugiego lęgu 4-5 jaje-

czek o turkusowej sko-

rupce. Bardzo często  
w gniazdach tych ptasich 
maluchów znaleźć moż-

na jaja kukułki. Opiekę 
nad potomstwem spra-

wują zgodnie i z odda-

niem oboje rodzice, co 
mogę osobiście potwier-
dzić tegorocznymi obser-
wacjami. Cóż, samiczki 
pleszek widać mają 
szczęście - nie dość, że 
ich partnerzy są pięknie 
ubarwionymi ptakami, 
to jeszcze z zaangażowa-

niem dzielą z nimi trudy 
rodzicielstwa. 

Podstawowym po-

żywieniem pleszek są 
owady, które chwyta-

ją w locie lub zbierają  
z ziemi czy też  z liści i gałęzi drzew. Tę mięsną dietę uzupełniają 
jagody i inne owoce. Charakterystyczny jest wabiący głos tych 
ptaków, który brzmi jak miękkie i wysokie „fjuit”, a gdy ptak jest 
czymś  zaniepokojony, alarmuje dodając do „fjuit” twardsze „tik 
tik”. Samce pleszki śpiewają najintensywniej o świcie, wybiera-

jąc - podobnie jak ptaki wielu innych gatunków - jakieś dobrze 
wyeksponowane miejsce, na przykład na szczycie drzewa czy 
słupa. Ornitolodzy określają śpiew pleszki jako  melancholijny, 
ale szybki, z fragmentami „podsłuchanymi” w śpiewie innych 
ptaków. Jakoś nie kojarzę śpiewu moich pleszkowych sąsiadów, 
chociaż doskonale zdążyłem poznać ich głos alarmowy. Po prostu 
nie sposób od kilku tygodni wyjść na balkon lub do ogrodu, aby 
ptaki od razu nie poczuły się zaniepokojone. Trudno, takie sobie 
miejsce na swoje gniazdka wybrały.

W nieprzebranych zasobach internetu znalazłem informację, 
że pleszki nosiły niegdyś szereg nazw potocznych, ludowych, 
ot, choćby słowik murowy, pokrzewka czarnousta czy piegża 
czarnoszyja. Spośród nich najbardziej spodobał mi się jednak 
owadożer czarnogardły, a także ludarka rudochwost.                                

                                            Tekst i zdjęcie: aleksander Dorda

PLeSZKa

Na świat przyrody wielu z nas patrzy popełniając zasadniczy 
błąd, żeby nie powiedzieć dosadniej - grzech. Zwłaszcza na 
zwierzęta patrzymy porównując je do nas, naszych zwyczajów 
i zachowań, przypisując lub dopatrując się u zwierząt ludzkich 
cech. Jednym słowem popełniamy grzech antropocentryzmu, czyli 
zapominamy, że chociaż wywodzimy się ze świata zwierzęcego, 
to daleko od niego jednak odeszliśmy, zwłaszcza pod względem 
tego, co określamy terminem kultura materialna i duchowa. 

Przyjmowanie ludzkich zwyczajów i zachowań jako punktu 
odniesienia, analizowanie życia zwierząt z naszej, człowieczej 
perspektywy to karygodny błąd, który prowadzić może do zu-

pełnie absurdalnych wniosków i prób „potępienia” naturalnych i 
przyrodzonych różnym gatunkom zwierząt naturalnych odruchów 
i cech. Podam bardzo banalny przykład. Od czasu do czasu zdarza 
mi się pełnić funkcje przewodnika, „oprowadzacza” różnych 
grup na przyrodniczych spacerach lub wycieczkach. Kiedy pod-

czas nich spotykamy na 
przykład najzwyklejsze 
kaczki krzyżówki, często 
słyszę głosy zdziwienia, 
bądź wręcz oburzenia 
gdy okazuje się, że nie 
dość iż to samce krzy-

żówki okazują się być 
„płcią piękną” (są ładniej  
i barwniej upierzone), to 
w dodatku cały trud wy-

chowania młodych spada 
na szaro-buro noszące 
się samice. W sumie 
wśród zwierząt taki po-

dział ról nie jest niczym 
niezwykłym, chociaż 
sprzecznym z rozpo-

wszechnionymi wśród 
nas przyzwyczajeniami i 
poglądami. Istnieje prze-

cież tradycyjne oczeki-
wanie, że to kobieta ma 
być piękną i atrakcyjną 
w każdej chwili, a męż-

czyzna porzucający swą 
rodzinę, pozostawiający 
samotną matkę z dziećmi 
na pastwę losu, spotyka 
się ze społecznym potę-

pieniem.
Wśród zwierząt spo-

tykamy jednak całkiem 
liczne przykłady, kiedy 
to samce są nie tylko 
atrakcyjne pod wzglę-

dem wizualnym, ale  
w dodatku dzielą ze swo-

imi partnerkami wszelkie 
trudy wychowania potomstwa. Ostatnio miałem możliwość przyj-
rzeć się nieco bliżej takiemu samczykowi, kiedy w sąsiedztwie 
gniazdo założyła parka pleszek.

Łacińska nazwa pleszki - Phoenicurus phoenicurus - pochodzi 
od greckich słów phoinós, czyli krwista czerwień oraz urá, czyli 
ogon. Nazwa tych niewielkich ptaszków odnosi się do rzeczywi-
ście intensywnie rdzawoczerwonego ogona, „noszonego” przez 
ptaki obu płci. Samce pleszki są pięknie i wielobarwnie upierzone. 
Noszą czarną „maskę” na twarzowej części głowy oraz na gar-
dle. Nad maską białe pióra układają się w wyraźną pojedynczą 
brew, przechodzącą na czoło. Sam wierzch głowy oraz grzbiet są 
niebieskoszare, skrzydła brązowe, a całość uzupełniają rude boki 
i pierś oraz jasny, prawie biały brzuch. To doprawdy kolorowy, 
ale przy tym elegancko upierzony ptaszek, bez żadnej krzykli-
wości czy ekstrawagancji. Na tle samców samiczki prezentują 
się o wiele skromniej, żeby nie powiedzieć blado i szaro. Mają 
jednolicie brązowoszare piórka z wierzchu, a od spodu są jasno 
rude. Ptaki tego gatunku dorastają do 14–15 cm długości ciała, 
ich skrzydła mają rozpiętość ok. 20–24 cm, a waga ciała wynosi 
od 15 do 20 gramów.
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Andrzej Nowiński ze Stowarzyszenia 
Promocji Ustronia oraz Wiesław Legierski 
z Urzędu Gminy Istebna wpadli na pomysł, 
by zorganizować rajdy rowerowe dla 
amatorów we wszystkich miejscowościach 
Beskidzkiej 5. Opracowywane są po dwie 
trasy jedna bardzo łatwa, naprawdę dla 
każdego, skierowana do dzieci, rodzin  
z dziećmi, osób starszych. Bardziej spraw-

ni mogą wybrać trasę trudniejszą. Pierw-

sza impreza odbyła się w ostatnią sobotę  
w Ustroniu. 
- Pogoda rano była fatalna i przede wszyst-
kim odstraszyła rodziny z dziećmi. Trochę 
żal, bo bardzo starannie przygotowaliśmy 
się do rajdu – mówi A. Nowiński. – Opra-

cowaliśmy i wydrukowaliśmy mapki oby-

dwóch tras. Łatwiejsza biegła bulwarami 
nadwiślańskimi i miała 21 kilometrów 
długości. Druga prowadziła dookoła Rów-

nicy, doliną Dobki z ostrym podjazdem 
wąska leśną drogą do osiedla Zakrzosek. 
Dalej przez Leśnicę, grzbietami Żarnowca 

i Lipowskiego Gronia na ul. Źródlaną  
i z powrotem na stadion. 

W sumie kilkudziesięciu rowerzystów 
z opiekunami przejechało przygotowa-

ne trasy. Wyruszano na nie kilka razy. 
Kolejne rajdy odbędą się: w Szczyrku 
26 czerwca, w Wiśle – 3 lipca, w Isteb-

nej – 17 lipca i w Brennej – 7 sierpnia. 
Uczestnicy wszystkich imprez otrzymają 
certyikat, który po wysłaniu do Dobrych 
Sklepów Rowerowych, uprawnia ich do 
losowania nagród. 

Rajdy organizowane są we współpra-

cy z Dobrymi Sklepami Rowerowymi, 
największym w Polsce dystrybutorem 
sprzętu kolarskiego i akcesoriów rowe-

rowych. Dwa duże samochody-sklepy 
przyjeżdżają na start rajdów i miłośnicy 
rowerów mogą się w nich zaopatrzyć 
w potrzebne elementy. Rozstawiane są 
również namioty, w których oferowany 
jest darmowy serwis sprzętu. 

                                 Monika Niemiec

RoweRowe weekendy
Przejazd trudniejszą trasą.                                                                                   Fot. w. suchta
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www.ustron.pl

Dj, wodzirej - wesela, imprezy 
firmowe, karaoke, uroczystości 
rodzinne. tel. 603-168-747.

Koszenie trawników, pielęgnacja 
ogrodów 502-164-187.

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 
3a – szafy, garderoby, zabudowy 
wnęk z drzwiami przesuwanymi 
i nie tylko… Zamów bezpłatny 
pomiar. Tel. 728-340-518, 33-
854-22-57. www.komandor-
ustron.pl

Radia, wzmacniacze, gramofony, 
magnetofony kupię. 502-685-
400.

Czterdziestoletni wynajmie dla 
siebie na rok pokój z kuchnią  
i łazienką (kawalerka) 502-954-
399.

DACH-DEKER, więźby, bla-

charstwo-dekarstwo, domy od 
podstaw, domki drewniane (szkie-

letowe), altany ogrodowe. 606-
608-055.

Węgiel Eko-groszek pakowany, 
drewno podpałkowe, drewno 
twarde, brykiet, transport. 518-
201-189.

Czyszczenie tapicerki, dywanów. 
602-704-384, 33/854-38-39.

Apartament lub pokój blisko cen-

trum wynajmę na dłuższy okres. 
Tel. 0505-201-564.

Do wynajęcia lokal 30m2 w Ustro-

niu. 603-555-233, 691-391-128.

Elektroinstalacje, odgromówki. 
508-016-055.

Architekt poszukuje działek  
w Ustroniu dla swoich klientów. 
602-621-797.

Usługi koparko-ładowarką. 507-
054-163.

Zakładanie ogrodów, prace bru-

karskie. Pielęgnacja trawników 
(skaryikacja, aeracja, nawożenie, 
dosiew). 507-054-163. 

Kupię radia, wzmacniacze, ko-

lumny, itp. Kolejki PIKO, HO, 
TT. Klocki Lego. 607-912-559.

Kupię antyki, starocie, itp. 790-
467-020.

www.okna-besta.pl ZAPRA-

SZAMY USTROŃ tel. (33)854-
53-98.

Gimnazjum nr 2 w Ustroniu za-

trudni od 1.09.2010r. pracownika 
na stanowisko portier-konserwa-

tor. Zainteresowanych prosimy  
o kontakt w sekretaracie gimnazjum 
lub telefonicznie 33 854-56-36.

Zapraszamy na turniej bilarda. 
Poczta Poniwiec. 507-385-375.

Malowanie, panele, instalacje 
wod-kan. 509-333-637.

Ustroń. Lokal do wynajęcia. 602-
768-768.

dziesięć  lat  temu

eksperci twierdzą, że pierwsza tura wyborów prezydenckich wyjątkowo 
pozbawiona była agresji.                                                     Fot. w. Suchta

        KULTURa
25.6  godz. 16.00 Festiwal Muzyki Młodzieżowej „No Name”,  
        rynek. 
26.6  godz. 15.00  Spotkanie  z okazji 80 urodzin Lidii Troszok, 
        Muzeum Ustrońskie.
27.6  godz. 17.00 Koncert Muzyczny na Rynku.
 SPORT
26.6  godz. 11.00  Downstairs - Zjazd rowerów górskich po 

        schodach, Ustroń Zawodzie .

3.7.         2. Mountain Maraton - Bieg na Czantorię.
    

 KINO 
25.6-1.7 godz 18.30  Fenomen, 12 lat, komedia romantyczna,  
          Polska 2010.   
25.6-1.7 godz 20.20  Furia, 15 lat, dramat/thriller, USA 2010.

21-24.06  centrum ul. daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
25-26.06  Pod najadą ul. 3 maja 13    tel. 854-24-59
27-28.06  na szlaku ul. 3 maja 46    tel. 854-14-73
29.6-2.7  centrum ul. daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

Chłopcy jak malowani grali w piątek, 16 czerwca w Ustroniu 
podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej. Sy-
gnały na powitanie, pożegnanie, zbiórkę i inne wykonywały też ko-
biety i najmłodsi. W całym mieście rozbrzmiewały sygnały trąbek, 
rogów. (...) Można było podziwiać w większości zielone mundury 
leśników i myśliwych z Polski, Czech, Niemiec, Austrii. 

8.06.2000 r. O godz. 6.40 powiadomiono policję o włamaniu 
do baru Wrzos. W trakcie wykonywania czynności na miejscu 
włamania inny mieszkaniec Ustronia informuje, iż w betoniarni 
przy ul. Krzywej nocuje nieznajomy osobnik. Policjanci udają się 
do betoniarni i tam zatrzymują mężczyznę, posiadającego przed-
mioty pochodzące z włamania do baru Wrzos. Później okazuje 
się, że zatrzymany mężczyzna poszukiwany jest listem gończym 
za inne przestępstwa. 

Kierownik jednej z budów na Zawodziu zadzwonił do Nad-
leśnictwa Ustroń i poinformował o znalezieniu koźlątka sarny. 
Takie sygnały w ostatnim czasie docierają do leśników dość czę-
sto. Niestety ludzie niechcący wyrządzają zwierzętom krzywdę. 
Młode saren przychodzą na świat w maju, więc teraz może się 
zdarzyć, że zauważymy koźlęta leżące w wysokiej trawie, zaro-
ślach, krzakach. Nie są one jednak porzucone, jak wyjaśniła nam 
Joanna Kalinowska-Dyrda z ustrońskiego Nadleśnictwa. Mamy 
sarny pozostawiają swoje koźlęta w sposób naturalny i odchodzą 
na jakiś czas, na przykład w poszukiwaniu pożywienia. Zawsze 
jednak wracają. (...) Gdy w międzyczasie młode zostanie dotknięte 
przez ludzi, wtedy mimo iż koźlątko pobekuje, mama do niego nie 
podejdzie, ponieważ odstrasza ją zapach człowiek. Dla koźlątka 
może to oznaczać śmierć.

Podczas jubileuszu 10-lecia Gazety Ustrońskiej Lesław Werpa-
chowski mówił: Gazeta musi się samoograniczać. Bowiem skrajny 
przypadek – procesu sądowego, zawsze będzie wisiał nad gazetą, 
ale zanim redaktor naczelny na to się zdecyduje, musi pamiętać, 
że jego obowiązkiem jest odpowiedzialność za słowo, rzetel-
ność. Śledzimy trudny proces przeciwko dziennikarzom „Życia”  
o naruszenie dóbr osobistych prezydenta Kwaśniewskiego. Nie 
wiem jak się zakończy apelacja, sąd stwierdził, że redaktor nie 
do końca odpowiadał za słowo. A odpowiedzialność obowiązuje 
wszystkich dziennikarzy, bowiem w demokracji jest ona bardzo 
ważna. Demokracja to nie tylko przywileje, nie tylko wolność, ale 
także obowiązki.                                                                   (mn)

*    *    *

*    *    *

*    *    *



24 czerwca 2010 r.   Gazeta Ustrońska   �9

felieton

W kręgu ilozoicznej 
releksji (7�)

felieton

Roboty drogowe

Rozpoczął się na dobre sezon budowania 
i naprawy dróg. Dokończony ma zostać 
remont skrzyżowania drogi z Katowic do 
Wisły z drogą z Ustronia do Cieszyna. 
Co prawda wisząca przy drodze tablica 
informuje, że remont drogi zostanie zakoń-

czony do… grudnia roku 2009. Ale najwy-

raźniej drogowcom ten remont się nie udał. 
Potrzebny jest remont po… remoncie. I nie 
wiadomo kiedy dla tej ekipy drogowców 
wreszcie będzie grudzień 2009. A swoją 
drogą, jakby to było dobrze, gdyby udało 
się zatrzymać upływający czas. A najlepiej 
wtedy gdy słońce świeci i wszystko układa 
się po naszej myśli.

Czas jednak upływa. I bywa, że to, co 
miało być zrealizowane przed laty, ciągle 
czeka na realizację. W końcu jednak to 
czekanie się kończy. Tak jak to ma miej-
sce z ulicą Dominikańską i dalej z drogą  

z Ustronia przez Kozakowice do Goleszo-

wa. Przygotowania do wyremontowania 
tej drogi trwały wiele lat. Były trudności 
z wykupem działek koniecznych do po-

szerzenia tej drogi. Potem, okazało się, że 
Ustroń ma już gotowe plany, ale Goleszów 
jeszcze nie. Następnie, jak to w naszym 
kraju nieraz bywa, zapewne zbyt często, 
zmieniły się przepisy i trzeba było wiele 
uzgodnień i planów robić na nowo. Należy 
tylko mieć nadzieję, że teraz przebudowa 
tej drogi potrwa krócej niż przygotowanie 
do niej.

Ruszyła też naprawa odcinka ul. Da-

szyńskiego, od Stawowej do przejazdu 
kolejowego. Położona zostanie nowa na-

wierzchnia, będą nowe chodniki i ścieżka 
rowerowa. Skończą się narzekania na 
dziury w jezdni i chodnikach.

Póki co, jest czas na narzekanie na trud-

ności z poruszaniem się po mieście w re-

jonach, w których trwają roboty drogowe. 
Trzeba nauczyć się jak jeździć objazdami. 
W miejscach gdzie dotąd ruch był umiar-
kowany, trzeba się liczyć z jego nasileniem 
tam, gdzie przeprowadzono objazdy. Póki 
co, nie ma jasnej informacji którędy będą 
jeździć autobusy do Skoczowa przez 
Hermanic. Spotkałem panią samotnie  
i daremnie czekającą na przystanku przy 

salonie Ruchu na autobus do domu, do 
Skoczowa. Poradziłem jej przejście na 
przystanek przy Savi, ale nie wiem czy 
dobrze zrobiłem… Była informacja  
o objeździe, ale nie było informacji o tym 
jak będą kursować autobusy od ronda do 
Hermanic (ul. Stawową?)…

Tym razem zmiany organizacji ruchu 
dotknęły i nas. Chodzi o dojazd do Her-
manic prowadzony ul. Stawową. Na-

tężenie ruchu na Stawowej, Tartacznej  
i Fabrycznej bardzo wzrosło, a tym samym 
wyjazd sprzed domu na te ulice stał się 
bardziej niebezpieczny, a i przejście tymi 
ulicami, przy których nie ma chodników, 
też się nieco skomplikowało. Niestety, tak 
już to jest, że różne większe czy mniejsze 
utrudnienia, spotykają nie tylko innych, ale 
także i nas. I z tym trzeba się pogodzić. Jest 
nadzieja, że te utrudnienia nie będą trwać 
długo, a przy okazji odkryjemy możliwość 
przejazdu drogami, którymi zazwyczaj nie 
jeździmy. Może też odkryjemy jakiś mało 
nam znany, a ciekawy kawałek naszego 
Miasta. Oby tylko dopisała pogoda, dro-

gowcom nie brakło chęci do roboty i aby te 
roboty wykonali dobrze. A więc tak, żeby 
zaraz po ich zakończeniu nie trzeba było 
zaczynać… remontu prawie co zrobionej 
drogi…                                    Jerzy Bór 

Tak sobie myślę

1. Niebawem, bo 28. czerwca przypada 
dziesiąta rocznica śmierci Józefa Tischnera 
(1931–2000), którego myśl ilozoiczną 
rozpatrujemy w kolejnych felietonach.  

2. Ukazując walory postawy wspania-

łomyślności, którą powinno się urzeczy-

wistniać w ludzkim życiu, Tischner zwraca 
także uwagę na niebezpieczeństwo postaw 
radykalnie przeciwnych wspaniałomyśl-
ności, na sytuacje określane mianem „pie-

kła”. Wspaniałomyślność niweczą przede 
wszystkim manicheizm, melancholia  
i iluzja. Kreują one świat podejrzeń i kry-

jówek, wręcz ściągają piekło na ziemię, 
przesłaniając źródła światła i sensu. 

3. Działania zła poznaje się przede 
wszystkim po tym, że zło krępuje i uza-

leżnia człowieka; czyni go coraz bardziej 
bezradnym, prowadzi do jego poniżenia 
i apatii, a nawet unicestwienia. Zło może 
wszakże występować w horyzoncie na-

dziei, albo w horyzoncie beznadziei. Są 
istotne różnice między tymi horyzontami. 
Zło postrzegane w horyzoncie nadziei 
stanowi negację dobra, ale dobro jest tu 
zawsze pierwsze. Jeśli zło jawi się w ho-

ryzoncie rozpaczy, jak głosi manicheizm, 
to wówczas „złość i zdrada odsłaniają 
najgłębszą prawdę istnienia”. W horyzon-

cie beznadziei nie ma prawdy zespolonej 
z dobrem, nie istnieje „dobro prawdy”, 
bo prawda zostaje instrumentem zła: ma 

jedynie ukazywać potęgę zła i wzmagać 
jego działanie. 

4. Szczególnym doświadczeniem zła 
są systemy totalitarne XX wieku, będące 
– jak stwierdza Tischner – formą „rady-

kalnego manicheizmu: istnienie dobra  
w świecie jest tylko na tyle dopuszczalne, 
na ile dobro jest niezbędne do ostatecznego 
tryumfu zła. Życie więźnia ma wartość 
jedynie, gdy więzień ten może praco-

wać, ale pracując, pracuje on dla swoich 
wrogów. Obóz śmierci narzuca strukturę,  
w której ‘dobre uczynki’ człowieka muszą 
obrócić się przeciw człowiekowi; więzień 
pracuje na swoją zgubę”. Nie ma wówczas 
prawdziwego dobra w horyzoncie ludzkich 
doświadczeń: dobro jest zdeterminowane 
prze zło. 

4.1. W systemach totalitarnych kształ-
tuje się postawę zamiłowania do zła  
i bycia złoczyńcą. Totalitaryzm ściąga 
ludzi na dno piekła, gdyż z każdego chce 
się uczynić zdrajcę, który zaparł się siebie 
i wydał bliskich. Urabia się „człowieka 
zdrady”, który będzie zdradzał innych, 
tak jak zdradza siebie; tresuje się go  
w samozakłamaniu. W systemie totali-
tarnym każdego trzeba uczynić winnym, 
gdyż niewinni nie mają racji istnienia. 

4.2. Systemy totalitarne pomnażają ilu-

zje, czyli kłamstwa wyzbyte ze świadomo-

ści prawdy. Iluzje w szczególności fabry-

kują ideolodzy, zwłaszcza sprowadzający 
człowieka jedynie do istoty określanej 
przez przyrodę i społeczeństwo. 

5. Przedsmakiem piekła pozbawionego 
postawy wspaniałomyślności są kryjówki, 
w których człowiek się zamyka i ukrywa 
przed innymi, gdyż uznaje ich wyłącznie 
za wrogów.

5.1 Istnieją także kryjówki religijne. 
Odwołując się do trafnej uwagi C. K. 
Norwida o „schorowanej wyobraźni, któ-

ra religii postać bierze na się”, Tischner 
wskazuje, że wśród kryjówek „schorowa-

nej wyobraźni” najgroźniejsze są te sakra-

lizowane, będące przedmiotem adoracji  
i bałwochwalstwa. Rozkwita w nich religij-
ny manicheizm. Tischner ostrzega, że cień 
manicheizmu może przejawiać się także  
w chrześcijaństwie, jeśli na człowieka 
patrzy się przede wszystkim jako na istotę 
zdolną do zdrady. W chrześcijaństwie na-

potyka się manichejski lęk o to, że siła zła 
wciąż atakuje, dlatego należy się ochronić 
w kryjówkach. Ten lęk zespala się z pokusą 
narzucania władzy absolutnej, broniącej 
środkami politycznego przymusu przed 
złem moralnym i zamykającej człowieka  
w sakralizowanych kryjówkach i ilu-

zjach. 
5.2. Kolejną kryjówką jest melancholia, 

będąca „próbą równania świata do pozio-

mu własnej beznadziei” i odrzucająca ideę 
życia jako daru. Do przezwyciężania me-

lancholii i jej beznadziei inspiruje – wedle 
Tischnera – chrześcijaństwo, jako religia 
daru i wdzięczności, a  za „grzech grze-

chów” uznająca melancholię, potęgującą 
dotkliwy brak nadziei. 

6. W Tischnerowskiej wizji napis nad 
bramą piekieł mógłby brzmieć: „Porzuć-

cie nadzieję, którzy wyrzekliście się pa-

mięci”. Horyzont nadziei jest zależny 
od kultywowania pamięci. Atoli pamięć 
nie oznacza małostkowej pamiętliwości  
o urazach i tęsknoty za tym, co minę-

ło, jako za jedynym dobrem. Pożądana 
jest pamięć wielkoduszna, wspaniało-

myślna i otwarta na nowe wyzwania. Pa-

mięć konstytuująca tożsamość człowieka  
i społeczności (także tożsamość religij-
ną) powinna opierać się na bezintere-

sownym pragnieniu dobra, na otwarciu 
na dobro, które powinno zostać urze-

czywistnione.        Marek Rembierz 
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ZnowU  Remis
To był mecz ostatniej szansy. Kuźnia 

musiała wygrać z znajdującym się również 
w streie spadkowej Pasjonatem. Niestety, 
skończyło się jak w wielu innych meczach 
i mamy kolejny remis. Zresztą Kuźnia jest 
drużyną o największej liczbie remisów  
w lidze okręgowej. Kuźnia dobrze rozgry-

wa piłkę, ale wszystko załamuje się przed 
polem karnym przeciwnika. Tak też było  
z Dankowicami, które w tym meczu bardzo 
umiejętnie się broniły. Tracimy gola w 52 
min., a remisujemy po bramce Rafała Pod-

żorskiego z rzutu karnego. Kuźnia do końca 
atakowała, ale było to przysłowiowe bicie 
głową w mur. Nie można też mieć pretensji 
do sędziego. 

Po tym remisie Pasjonat na pewno utrzy-

ma się w lidze okręgowej. Cukrownik 
po rozgromieniu Sokoła Zabrzeg 9:0, też 
znajduje się w dość dobrej pozycji, ale musi 
wygrać ostatni mecz z Pasjonatem. Kuźnia 
powinna ostatni mecz w Jasienicy wygrać, 
lub liczyć na wycofanie się z rozgrywek  
w przyszłym sezonie Sokoła Zabrzeg.

Trener Pasjonata Sebastian Gołda: 
- Wiadomo pod jaką presją są piłkarze  
w takim meczu. Przed meczem było nerwo-

wo, potem widać to było na boisku. Dlatego 
samo spotkanie mogę określić jako mizerne 
i wypada za to przeprosić kibiców. Z naszej 
strony była to głównie obawa utraty bramki. 
Bo przecież traciliśmy takie bramki, że woła 
to o pomstę do nieba. Zapewne zupełnie  
inaczej by to wyglądało, gdyby drużyny 
były w innej sytuacji. Jednak o utrzymanie 
gra się zupełnie inaczej. Musieliśmy zagrać 
asekuracyjnie, a mecz się ułożył dla nas. 
Wynik jest zadowalający i zaczynamy przy-

gotowania do przyszłego sezonu. Postaramy 

się udowodnić, że grać potraimy. Chłopaki 
pracują, w drużynie jest świetna atmosfera 
i szkoda byłoby to zaprzepaścić.

Trener Kuźni Michał Kurzeja: - Był 
to kolejny mecz o przeżycie, niestety nie 
udało się wygrać. Chłopcy robili co mogli, 
walczyli i nie można powiedzieć, że się 
poddali. Znowu zabrakło trochę szczęścia, 
trochę umiejętności piłkarskich. Chciałbym 
jednak podziękować wszystkim chłopakom 
za zaangażowanie, bo był to ostatni mecz 
w rundzie na naszym obiekcie. Robili co 
mogli, na tyle, na ile byli w stanie. Graliśmy 

w każdym meczu na sto procent, a różnie 
to wychodziło. Nikomu nie mogę zarzucić, 
że nie chciał, że odpuścił mecz czy zacho-

wał się niesportowo. Dopóki piłka w grze 
wszystko może się wydarzyć. Przed nami 
ostatni mecz i na pewno go nie odpuścimy. 
To jest piłka i wszystko musi się odbywać 
na boisku. My wszystkie punkty ugrali-
śmy wyłącznie własnymi siłami i swoim 
poświęceniem na boisku. Wielu meczy 
szkoda z rundy jesiennej, gdzie sześć razy 
zremisowaliśmy, a przynajmniej dwa mecze 
powinniśmy wygrać. Podobnie na wiosnę 
mecz z Kaczycami, czy nieszczęsny mecz 
z Koszarawą. Gdy spojrzymy na tabelę, to 
nie przegraliśmy tylu spotkań co Puńców. 
Za dużo jednak remisów i to się dało we 
znaki w końcówce, a wtedy gdy gra się  
o utrzymanie, jest presja, nerwy i nie wszyst-
ko wychodzi.                   Wojsław Suchta

gola z karnego strzela R. Podżorski.        Fot.	W.	Suchta

Kuźnia Ustroń - Pasjonat Dankowice  �:� (0:0)

1 TS Podbeskidzie ii BB 69 59:26
2 TS Czarni-Góral Żywiec 60 57:31
3 LKS Błyskawica drogomyśl 54 64:29
4 LKS drzewiarz Jasienica 51 55:31
5 LKS Radziechowy 51 58:46
6 GKS Morcinek Kaczyce 51 49:40
7 KS Wisła Ustronianka 50 44:30
8 TS Koszarawa Żywiec 49 46:41
9 LKS Sokół zabrzeg 42 54:62
10 LKS Tempo Puńców 41 66:65
11 LKS Bestwina 40 40:50
12 KS Spójnia Landek 39 51:48
13 LKS Pasjonat dankowice 37 47:60
14 RKS Cukrownik Chybie 34 42:45
15 KS Kuźnia Ustroń 32 40:57
16 LKS Świt Cięcina 25 28:74
17 LKS Halny Przyborów 13 22:87

Przed meczem ze Spójnią w Górkach 
drużyna Nierodzimia była zagrożona 
spadkiem. A zagrożenie było realne, bo 
w przypadku spadku z okręgówki Kuźni 
Ustroń lub Cukrownika Chybie, z A-klasy 
spadną dwie drużyny.

Przedostatnie spotkanie sezonu Niero-

dzim grał w niedzielę 20 czerwca ze Spój-
nią. Mecz rozpoczął się dla Nierodzimia 
bardzo dobrze. Pierwszego gola po do-

środkowaniu strzela główką Przemysław 
Kożdoń. Dwie kolejne bramki Nierodzim 
strzela po kontrach, a ich zdobywcą jest 
Janusz Ihas. Szczególnie ładna była trzecia 
bramka po efektownym lobie. W drugiej 
połowie zdecydowaną przewagę osiąga 
drużyna z Górek i strzela dwie bramki. 

Przed nami ostatnie spotkanie z czołową 
drużyną A-klasy z Pruchnej.             (ws) 

Spójnia Górki Wielkie - Nierodzim �:� (0:�)
bRamki  ihasa

1 LKS Wisła Strumień 54 60:22
2 LKS Orzeł zabłocie 45 57:36
3 LKS 99 Pruchna 43 51:37
4 TS Mieszko-Piast Cieszyn 43 48:34
5 LKS Błyskawica Kończyce W. 37 57:52
6 LKS Pogórze 35 49:32
7 LKS Spójnia Górki Wielkie 33 55:50
8 KKS Spójnia zebrzydowice 32 54:56
9 LKS Victoria Hażlach 31 35:63
10 LKS Strażak dębowiec 29 40:52
11 KS nierodzim 28 37:52
12 LKS Beskid Brenna 25 30:44
13 LKS Kończyce Małe 25 24:43
14 LKS Rudnik 24 37:61


