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Mieczysław Sikora prowadzi Kuźnię do awansu. O meczu z Mieszko-Piastem Cieszyn piszemy na str. 20.

najbardziej polski
z polskich
Rozmowa z Karolem Suszką, dyrektorem
Sceny Polskiej
Cieszyńskiego Teatru w Czeskim Cieszynie

Fot. W. Suchta

wypełnij ankietę
Rozpoczyna się opracowywanie nowej strategii rozwoju miasta
do roku 2020. W tym numerze GU znajduje się ankieta dotycząca właśnie strategii. Ankieta jest anonimowa, a po wypełnieniu
(cd. na str. 5)

O czym pan myśli słysząc nazwę Ustroń?
Przede wszystkim o widoku z Czantorii na miasto. Od urodzenia
mieszkam w Nawsiu, skąd mam widok na Filipkę. Gdy na nią
wejść, mamy tylko kawałek na Czantorię. Często tą trasą chodziłem, jeszcze w szkole podstawowej, a potem jako uczeń, student.
Zawsze ta rozpościerająca się szeroko panorama Ustronia i doliny
Wisły robiła na mnie wrażenie. Także to, że przede mną był inny
kraj. W 1948 roku, w ciężkich stalinowskich czasach, odbyłem
pierwsze nocne przejście przez granicę. To były bardzo trudne
(cd. na str. 2)
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przejścia, straszy mnie to do dzisiejszego dnia. I pamiętam, co czułem stojąc na Czantorii – wszystko pode mną było takie wielkie,
obce, ale też swobodne, zaczarowane, piękne i nieosiągalne.
A bardziej współcześnie…
Lata 70. Konrad Doktor i Henryk Frąckowiak organizowali
w domach wczasowych kabarety i ja, z kolegą Mokrowieckim,
z którym zagrałem w środę Muzeum Ustrońskim, występowałem w ich przedstawieniach. Tworzyliśmy bardzo zgraną grupę
przyjaciół i miło wspominam te czasy. Działaliśmy bez zadęcia,
że chcemy poprzez kulturę wywołać rewolucję. Mówiliśmy
o sprawach społecznych i politycznych, bo tych nie dało się
pominąć. Nieraz musieliśmy toczyć boje z cenzurą i tłumaczyć
się przed sekretarzami, dlaczego wyśmiewamy przyjaźń polskoczechosłowacką. Jaka to była przyjaźń, każdy wie.
Teraz przyjeżdża pan do nas ze sztuką wysoką.
Bardzo mnie to cieszy, bo zabiegam o kontakty od wielu lat. Jest
po sąsiedzku wiele niezagospodarowanych teatralnie miejscowości – Wisła, Cieszyn, Skoczów. Chciałbym, żeby Scena Polska
była w nich stale obecna. A niestety w dalszym ciągu, decydenci
nie wiedzą, kim my jesteśmy. Zresztą na całej ziemi cieszyńskiej
obserwujemy spadek zainteresowania sprawami Polaków na
Zaolziu. Co więcej, według badań, 60 procent Cieszyniaków
nie wie, że po drugiej stronie granicy mieszkają ich rodacy
i funkcjonuje język polski. Wiadomo, że w Chicago mówi się po

K. Suszka w swoim gabinecie.

W pierwszy wtorek kwietnia na
cieszyńskim rynku odbyła się
XII Akcja Honorowego Krwiodawstwa pod hasłem „Maturzysto – zdaj egzamin z życia”.
Tradycyjnie wzięli w niej udział
maturzyści ze szkół średnich
powiatu cieszyńskiego. W tym
roku pozyskano rekordową
ilość 90 litrów leku życia.

*

*

*

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skoczowie nie zostanie
przeniesiony na Bajerki do

 Gazeta Ustrońska

Fot. M. Niemiec

budynku ZSZ. Szkoła dostała
szansę od Starostwa Powiatowego i ma rok na udowodnienie, że zmiany organizacyjne
są niepotrzebne. Chodzi głównie o finanse.

*

*

*

Mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego od dawien dawna nazywali zwierzęta domowe własnymi imionami. Dotyczyło to
szczególnie koni i krów. Obecnie również można spotkać
Siwule, Gwiazdule, Maliny
czy Krasule.

*

*

*

Jednym z niezwykłych i najcenniejszych eksponatów
w zbiorach Muzeum Śląska
Cieszyńskiego jest ręka mumii.

polsku, ale że na Zaolziu, wiedzą nieliczni. Niestety podobnie
jest z pracownikami wydziałów kultury, którzy ściągają teatry
z Warszawy, Krakowa, nie zawsze najlepsze, ale bardzo drogie.
Dopiero, gdy nas zobaczą, przekonują się, że mają na wyciągnięcie ręki profesjonalny teatr, który gra po polsku.
Czy otrzymujecie jakąś pomoc finansową z Polski?
Podkreślamy i dumni jesteśmy z bycia Sceną Polską, a nie dostajemy ani złotówki z ojczyzny. Polskie władze każdego szczebla,
od ministerstwa po gminę, mają obowiązek szerzyć i wspierać
polską kulturę poza granicami kraju. Nasz przykład pokazuje, że
jest to martwy zapis. Na szczęście radzimy sobie dobrze. Mamy
bardzo dobrego mecenasa - urząd wojewódzki w Ostrawie, który
sprzyja nam na każdym kroku. Daj Boże każdemu dyrektorowi
teatru, żeby miał takie luksusowe warunki pracy. Od dwóch,
trzech lat bardzo powoli rozwija się współpraca z polskim ministerstwem kultury i z Instytutem Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Po naszych gorących prośbach, apelach, urzędnicy godzą się,
żeby pracował u nas polski reżyser, aktor, scenograf i pokrywają
koszty zatrudnienia w czasie tych gościnnych występów. Tym
bardziej godna podkreślenia postawa szefowej wydziału kultury
pani Danuty Koenig i dyrektorki „Prażakówki” Barbary Nawrotek-Żmijewskiej, które zapraszają nas regularnie na Ustrońskie
Spotkania Teatralne. Frekwencja bardzo nas cieszy. Wiem też,
że na spektakle do Czeskiego Cieszyna jeżdżą zorganizowane
grupy ustroniaków.
Jednak jeździcie po całej Polsce z przedstawieniami.
Staramy się. Jeśli Scena Polska nie będzie uczestniczyć w festiwalach polskiego teatru, polskiej kultury, to stanie się skansenem.
Jak cenny jest kontakt z artystami w kraju przekonaliśmy się
w latach 80., kiedy przez jakiś czas sprzyjali nam ministrowie,
wiceministrowie i inni wysoko postawieni polscy urzędnicy. Znali
nas, doceniali i starali się pomóc w trudnych dla nas chwilach,
zapraszając na różne polskie festiwale. Nasze przedstawienia
funkcjonowały jako imprezy towarzyszące. Czas był rzeczywiście
trudny, bo wtedy z przyczyn politycznych, na dzień przed premierą, zabronili nam grać „Pana Tadeusza”. Dzisiaj czasy mamy
spokojne, ale my i tak łakniemy kontaktu. Jednak zainteresowanie
władz jest prawie żadne. Gościłem w tym gabinecie wiceministra
kultury, nie będę mówił którego, i po dłuższej rozmowie, pyta
mnie: „A w jakim wy języku właściwie gracie?”. Najwyraźniej nie
wiedział, że jesteśmy jedynym profesjonalnym teatrem polskim
poza granicami Rzeczpospolitej.
Ale nie skupiacie sie tylko na literaturze patriotycznej?
Mamy zobowiązania wobec polskiej kultury, ale również wobec
widza. Jeśli nie zainteresujemy go wystawianymi sztukami, to
nas opuści. Formalnie rzecz biorąc jesteśmy teatrem czeskim
i władze nie będą się patyczkowały. Nie ma frekwencji, zamykamy teatr. Tak by się mogło zdarzyć, gdybyśmy wystawiali „Nieboską komedię” na przemian z „Dziadami” i „Weselem”. Musimy
dbać o różnorodny repertuar, ale to nie zmienia faktu, że jesteśmy
najbardziej polskim teatrem z polskich, bo zrobiliśmy najwięcej
polskich premier. Z 434 spektakli, połowa była polskich.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec
Pochodzi ona z kolekcji ks.
L. Szersznika, założyciela muzeum. Kilka lat temu eksponat
został prześwietlony... rentgenem w Szpitalu Śląskim. Wynik pozwolił stwierdzić, że ręka
należała do młodej osoby.

około 75 mln zł. Mimo tego
szpital jest pod kreską. Do pełni szczęścia, by można było
w pełni wykorzystać możliwości poszczególnych oddziałów,
potrzeba jeszcze kilkunastu
milionów złotych.

W podziemiach ratusza w Strumieniu działa galeria. Piwnice
zostały wyremontowane i teraz
tętnią życiem kulturalnym. Sam
ratusz natomiast jest najstarszą
tego rodzaju budowlą na Śląsku.
Pochodzi z około 1628 roku.

Przy ulicy Dojazdowej
w Cieszynie w niskim budynku
mieszczącym obecnie introligatornię i garaże, ongiś była...
zajezdnia tramwajowa. Nadolziański gród, wtedy jeszcze nie
podzielony granicą, miał linię
łączącą obie części miasta.
Tramwaje kursowały w latach
1911 - 1921. Cztery pojazdy
jeździły co 10-20 minut przez
most na Olzie.
(nik)
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Szpital Śląski ma w tym roku
kontrakt wyższy o blisko
5 mln zł od ubiegłorocznego.
W sumie z NFZ-u wpłynie

*

*

*

Na ślubnym kobiercu stanęli
Katarzyna Cieślar z Ustronia i Krzysztof Kwaśny z Reczpola

*

*

*

tradycyjne sadzenie drzewek
Ustrońskie Koło Polskiego Klubu Ekologicznego oraz Nadleśnictwo Ustroń serdecznie zapraszają na doroczne sadzenie
drzew, które będzie miało miejsce w piątek 27 kwietnia. Zbiórka
o godz. 16 (można się spóźnić) na polu biwakowym w Dobce.
Z maleńkich drzewek sadzonych od ponad 20 lat wyrósł już spory
las. Dzieci i młodzież szczególnie mile widziane!

*

*

*

*

*

*

wystawa malarstwa Renaty Kubok
Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy” wraz z Muzeum Ustrońskim
zapraszają na wernisaż jubileuszowej wystawy malarstwa Renaty
Kubok, który odbędzie się w sobotę, 28 kwietnia o godz. 15.00
w Muzeum. W programie występ dzieci z zespołu „Istebna”.
Majówka w Muzeum
Muzeum Ustrońskie od 1 do 3 maja będzie czynne od 9 do 16.
Dużą popularnością cieszy się oryginalna wystawa rękodzieła
„Kobieta niebanalna”, która już wiele osób zainspirowała do artystycznych pasji. Oczekiwań przybywających nie zawiedzie też
wprowadzająca w świat naszych przodków wystawa regionalna
z dawnymi zabawkami. Ponadto zachęcamy do obejrzenia kilku
interesujących filmów zrealizowanych w muzeum. W Święta
Majowe w godz. od 12 do 15 zorganizowane zostaną warsztaty
rękodzieła, na których można nauczyć się dziergać na drutach
i szydełku. Jest również okazja, by zakupić wydawnictwa o Ustroniu i piękne rękodzieło na stałym kiermaszu regionalnym.

*

*

*

Siłacze na rynku
2 maja o godz. 16 na ustrońskim rynku odbędą się III Otwarte
Mistrzostwa Ustronia w Siłowaniu się na Rękę. Zapisy do 28
kwietnia na stronie internetowej: www.silowanienareke.ustron.
pl oraz w dniu imprezy od godz. 10 do 14.

*

*

*

Ci, którzy od nas odeszli:
Piotr Pydych
lat 57
ul. Hutnicza
Karol Ferfecki
lat 86
ul. Krzywaniec

nietypową przeszkodę, stwarzając
niebezpieczne sytuacje na drodze.
Były to puste puszki, które wysypały się z worka. Worek spadł
z samochodu przewożącego
odpady. Puszki zostały szybko
usunięte.
(mn)

tel. 854 34 83, 604 55 83 21
16 IV 2012 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interweniowano przy ul. Jelenica
w sprawie niedrożnego przepustu
pod drogą. Wylewająca się woda
płynęła po jezdni. Na miejsce
została wezwana jednostka z OSP
Centrum i strażacy usunęli zator.
17 IV 2012 r.
Otrzymano zgłoszenie o niedrożnej kanalizacji sanitarnej przy ul.
Sanatoryjne. Na miejsce wezwano
pracowników Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej, którzy usunęli
awarię.
17 IV 2012 r.
W trakcie prowadzenia kontroli
porządkowej w Jaszowcu, nakazano posprzątanie jednej z posesji
przy ul. Wczasowej.
19 IV 2012 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interweniowano na ul. Katowickiej,
na której kierowcy musieli omijać

policja tel. 856 38 10
19 IV 2012 r.
O godz. 15.00 na ul. Skoczowskiej
mężczyzna w wieku 25-30 lat
przejeżdżał rowerem obok również jadącej rowerem mieszkanki
Ustronia. Zdołał ukraść jej torebkę
z koszyka rowerowego.
21 IV 2012 r.
W godz. 13.00-13.15 z pokoju
w szpitalu na Zawodziu skradziono torebkę z portfelem na szkodę
mieszkanki Sosnowca.
22 IV 2012 r.
O godz. 20.30 na ul. Katowickiej
pod samochód opel meriva wtargnęła sarna.

SLD pod pomnikiem
Koło Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Ustroniu
informuje, że 1 maja o godz. 12 pod Pomnikiem Pamięci Narodowej koło rynku odbędzie się składanie wieńców
i kwiatów.

*

*

*

Zebranie mieszkańców Polany
Rada Osiedla informuje, że 8 maja 2012 r. o godz. 17.00
odbędzie się zebranie ogólne mieszkańców dzielnicy Polana
w Szkole Podstawowej nr 3.

SKUP ZŁOMU
I METALI
KOLOROWYCH
Ustroń-Hermanice
ul. Skoczowska 72

(młyn, spichrze zbożowe)

tel. 783 661 145
Radnemu Miasta Ustroń Józefowi Gogółce,
wyrazy szczerego współczucia
w związku ze śmiercią Ojca

śp. Józefa Gogółki

składają
Przewodniczący Rady i Radni Miasta Ustroń,
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec
oraz pracownicy Urzędu Miasta

Zakład Pogrzebowy
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00
sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom. 502 715 339
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konkurs plastyczny
polska flaga
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Ustronia, a szczególnie dzieci i młodzież, do wzięcia
udziału w otwartym konkursie plastycznym „Polska Flaga”.
Prace, wykonane w dowolnej technice, będą zbierane w dniu
Święta Flagi 2 maja 2012 r. na stoisku PO na ustrońskim rynku.
Konkursowi patronuje poseł RP Czesław Gluza.
Organizator
Zarząd Koła Platformy Obywatelskiej w Ustroniu
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Pustawo na sali obrad.

					

Fot. W. Suchta

zabrakło mieszkańców
16 kwietnia 2008 r. wybrano Zarząd
Osiedla Ustroń Dolny i po upływie czteroletniej kadencji na 20 kwietnia 2012 r.
zwołano zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Aby było prawomocne, zgodnie ze
statutem osiedla musiało w nim uczestniczyć co najmniej 3% mieszkańców
uprawnionych do głosowania. Ustroń
Dolny to 2070 uprawnionych, więc w zebraniu powinno uczestniczyć co najmniej
63 mieszkańców. Zebranie odbyło się 20
kwietnia w MDK „Prażakówka”, a zjawiło
się na nim zaledwie 15 osób uprawnionych
do głosowania, w tym ustępujący zarząd,
radna powiatowa Anna Suchanek oraz
radni miejscy Krystyna Kukla i Edward
Markuzel. Tym samym nie przeprowadzono wyborów i Ustroń Dolny nie będzie
miał swego zarządu osiedla. Mimo to
zebranie odbyło się, a prowadził je Michał
Jankowski. Sprawozdanie z mijającej
kadencji przedstawiła K. Kukla, która wyjaśniła, że ona i E. Markuzel znajdowali się
w zarządzie wybranym przed czterema
laty, natomiast po wybraniu na radnych
ustąpili. Po wyborze K. Kukli zarząd reprezentował M. Jankowski.

 Gazeta Ustrońska

W sprawozdaniu K. Kukla stwierdziła,
że wiele udało się zrobić, w kolejnych
latach kierowano wnioski do budżetu miasta. Niewątpliwie największym sukcesem
jest powstanie ronda przy Prażakówce
i rozwiązanie problemu dowozu dzieci
do szkoły. Ponadto wykonano wiele remontów dróg, powstały nowe mostki na
ul. Fabrycznej i ul. Polnej, zbudowano
kanalizację i wodociąg na ul. Długiej. Jako
niedostateczną można ocenić współpracę
z dzielnicowym. K. Kukla wyraziła żal, że
tak mało mieszkańców zdecydowało się
uczestniczyć w zebraniu, bo zarząd osiedla
był ciałem na bieżąco przedstawiającym
wnioski władzom miasta.
Halina Dzierżewicz odnosząc się do
marnej frekwencji stwierdziła, że ogłoszenia były za małe. Poza tym nie ma już
chętnych do pracy społecznej. Zaproponowała, by wszystkie osiedla z centrum miasta połączyć w jedno. Pytała też, na jakiej
podstawie obowiązuje próg obecności co
najmniej 3% mieszkańców.
Burmistrz Ireneusz Szarzec, też mieszkaniec Ustronia Dolnego, odpowiadał,
że o zebraniu informowano w sposób
zwyczajowy na tablicach ogłoszeń oraz
trzykrotnie w Gazecie Ustrońskiej. Próg
3% uchwaliła Rada Miasta i jest to w jej
kompetencji. Co do łączenia osiedli, to
raczej trzeba będzie je dzielić w związku
z nową ordynacją do rady miasta wprowadzającą okręgi jednomandatowe. Ustroń
Dolny ma dwóch radnych, więc będą to
dwa okręgi, a dotychczas granice okręgów
wyborczych pokrywały się z terytorium
osiedli. Burmistrz zauważył też, że gdy
rozpatrywano likwidację przedszkola na
ul. Strażackiej czy rozwiązanie komunikacyjne przy Prażakówce, frekwencja
była bardzo dobra. Obecnie mamy rondo,
przedszkole działa, więc widocznie stąd
tak nikłe zainteresowanie.

Mimo tego stwierdzenia burmistrza
okazało się, że spraw do załatwienia zgłaszanych przez mieszkańców jest sporo:
- Konieczne jest namalowanie linii na ul.
Daszyńskiego i ul. Skoczowskiej aż do
dwupasmówki. W nocy, szczególnie gdy
pada deszcz, niewiele widać prowadząc
samochód.
- Część ul. Stalmacha została wyremontowana, ale na pozostałym fragmencie asfalt
jest popękany, tworzą się dziury.
- Skrzyżowanie ulic Daszyńskiego i Kuźniczej jest obecnie bardzo ruchliwe. Stąd
konieczność znalezienia odpowiedniego
rozwiązania komunikacyjnego.
- Po wyremontowaniu ul. Stalmacha samochody jeżdżą tam z nadmierną prędkością,
a z gładkiego asfaltu korzystają dzieci
jeżdżąc na deskach i rowerach. Jest to
bardzo niebezpieczne.
- Ktoś co jakiś czas opróżnia szambo
i potokiem płynie gnojówka.
- W zimie w domach jednorodzinnych
palone są opony w piecach.
- Potok Ustroński jest zanieczyszczony.
- Brak oświetlenia i ławek.
- Na łące między ul. Cieszyńską i ul.
Stawową coś powstaje i jest tam nieporządek.
Jedna z mieszkanek zwróciła uwagę,
że os. Generałów nie ma radnego, a stan
dróg i chodników na tym osiedlu jest
fatalny, a przecież jest to centrum miasta.
Pytała też, co dalej z dworcem PKP Ustroń
Zdrój. Burmistrz I. Szarzec zgodził się, że
drogi na tym osiedlu wymagają remontu
i będzie to robione etapami. Dotychczas
zawsze były pilniejsze drogi do budowy
i remontu, a na os. Generałów jednak był
asfalt, więc łatano. Teraz przyszedł czas,
by zająć się tym osiedlem. Co do dworca
PKP, to temat jest bardzo trudny. Miasto
wysyła pisma do PKP, a oni odpisują, że
nie mają pieniędzy. Miasto może budynek
kupić, ale nie wiadomo, w jakim celu. Co
prawda są tam mieszkania kolejowe, ale
nie da się ich zamienić na komunalne.
Podobnie z inną działalnością. Nie pozwalają na to przepisy, bo budynek jest zbyt
blisko trakcji. Można oczywiście budynek
kupić od PKP, a następnie przekazać go
PKP i z kasy miejskiej opłacać remonty
i prowadzenie kasy. Tu jednak rodzi się
refleksja, co jeszcze miasto ma robić za
inne instytucje. Już teraz miasto utrzymuje
tam porządek, sadzi kwiatki.
Ponownie H. Dzierżewicz postulowała
zniesienie progu 3%. Przewodniczący
S. Malina odpowiadał, że próg wprowadzono po to, by zarząd osiedla był
faktyczną reprezentacją mieszkańców,
by były w nim osoby z różnych rejonów.
Na to H. Dzierżewicz wspomniała, że za
czasów fojta Troszoka, to na takim zebraniu jak ktoś mądrze mówił, zapraszano
go do zarządu. Sprawiało to, że działali
mądrzy ludzie. Andrzej Szcześniewki
stwierdził na to, że faktycznie kiedyś sale
na zebraniach pękały w szwach. Obecne
nikłe zainteresowania może być spowodowane zamieszaniem politycznym. M.
Jankowski wyraził nadzieję na reaktywację zarządu, choć nie wiadomo, czy
w świetle tak kiepskiej frekwencji ma to
jakikolwiek sens.
Wojsław Suchta
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ustrońska majówka

1.05.

		
XXVI Mistrzostwa Ustronia w Skoku o Tyczce Kobiet i Mężczyzn
				
„O Puchar Burmistrza Miasta Ustroń” – SP-5
		
9.00
Konkurs dla dzieci
		 11.00 Konkurs otwarty
				
Ustrońska Majówka - rynek
1.05.			 Jarmark Ustroński
		 14.00 Orkiestra Dęta z Frenstat
				
koncerty zespołów muzycznych:
		 15.00 De Nuevo							
		 16.15 Die Silinger						
		 18.00 The Beatlmen							
2.05. 12.00 – 16.00 V Festiwal Sztuki Ulicznej
		 16.00 – 21.00	III Otwarte Mistrzostwa Ustronia w Siłowaniu na Rękę
3.05. 10.30 Uroczystość Ekumeniczna, msza św. w kościele rzymskokatolickim
				
św. Klemensa w Ustroniu
		 12.00 Uroczystość patriotyczna – Pomnik Pamięci Narodowej - rynek
		 		
Jarmark Ustroński
		 14.00 Muzyka słońcem pisana
				
Todo Art. Trio: Grażyna Jursza – flet, Dawid Smykowski – fagot,
				
Dariusz Jursza – klarnet oraz soliści: Beata Mańkowska – mez				
zosopran, Adam Żaak – bas/baryton, prowadzenie
		 15.30 Zespół Karlik czyli głosy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
Majówka na Czantorii - górna stacja KL „Czantoria”
informacje na: czantoria.net oraz http://www.facebook.com/Czantoria

zbójnicka majówka

Gromada Górali na Śląsku Cieszyńskim, Beskidzki Klub Kulinarny, Portal Zbójnicki Szlak i Karczma Góralska
w Ustroniu zapraszają na tajemniczą imprezę pt. „Zbójnicka majówka”, która
rozpocznie się w samo południe we wtorek
1 maja w Karczmie Góralskiej nad Wisłą.
Przewidziano pokazy zbójnickie, pokazy kulinarne konkursy dla dorosłych
i dla dzieci. Na oczach publiczności znakomici kucharze przygotują regionalne
potrawy przede wszystkim z jagnięciny.
Będzie piwo i wspaniałe nalewki. Oczywiście nie zabraknie zbójników we wspaniałych strojach, wiwatów pistoletami
a może i armaty. Kapela góralska „Karpackie Zbóje” przeprowadzi gry i konkursy

w ciekawych dyscyplinach, m.in.: witacka gości, góralskie figury popisowe
(hajduk, zbójnicki), cięcie drzewa, motanie wełny na czas dla kobiet, obieranie
ziemniaków na czas dla kobiet, wbijanie
gwoździ na czas do pieńka, znajomość
gwary góralskiej. Dopełnieniem zabawy
będzie składanie przysięgi zbójeckiej
przed Harnasiem i jego zbójnikami. Na
pamiątkę będzie można kupić zbójnickie
kubki i zbójnickie monety z Beskidów.
Nastrój będą tworzyć uznani muzycy
z kapelami góralskimi. Dla dzieci planowany jest konkurs plastyczny z nagrodami.
Bliższych informacji udziela Wiesław
Wróblewski (tel. 607791520) i Jan Sztefek (tel. 606317880).
Organizatorzy

wypełnij ankietę

(cd. ze str. 1)
można ją wrzucić do dowolnej skrzynki w zakresie rozpoznania potrzeb i oczekipocztowej w Ustroniu, także do skrzynki wań, a w ślad za tym kierunków rozwoju.
na Urzędzie Miasta, można też przynieść Bardzo istotne jest, aby jak największa
do naszej redakcji. Wypełnienie ankiety część naszej społeczności jak najaktywniej zaangażowała się w wypełnienie tej
trwa około 5 minut.
- W poprzednim numerze Gazety Ustroń- ankiety. Jest ona bezpłatna, anonimowa,
skiej ukazał się artykuł o rozpoczęciu prac a będzie można ją wypełnić w dwojaki
nad nową strategią rozwoju naszego miasta sposób - jako dołączoną w GU oraz na stro„Ustroń 2020”. Prace będą prowadzone nie internetowej miasta Ustroń.pl. Jeszcze
w różnych wymiarach i formach - mówi raz proszę o szeroki odzew co pozwoli
burmistrz Ireneusz Szarzec. - Jednym najpełniej zdiagnozować obecną sytuację
z bardzo istotnych elementów przygoto- i wyciągnąć wnioski. Z góry dziękuję za
wań do opracowania strategii jest analiza zaangażowanie i wypełnienie ankiety.
Poza ankietą odbędą się warsztaty.
oczekiwań i pomysłów zgłaszanych przez
różne środowiska, przez mieszkańców. W sali sesyjnej UM przedstawiciele różW tym celu została przygotowana ankieta, nych środowisk, mieszkańcy, dyskutować
która będzie stanowić bardzo pomocny będą o rozwoju miasta. Warsztaty odbędą
materiał dla przygotowujących strategię się 9 i 23 maja oraz 6 czerwca.
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Zdaniem
Burmistrza

O spotkaniu z parlamentarzystami
mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

*

*

Codziennie każdy z nas jest odbiorcą informacji dotyczących pracy Sejmu, Senatu
i Parlamentu Europejskiego. Oprócz tych
informacji parlamentarzyści spotykają się
w swych środowiskach lokalnych, czego
przykładem było zorganizowane ostatnio
spotkanie posłów i senatorów Platformy
Obywatelskiej z przedstawicielami samorządów powiatu cieszyńskiego. Przekazali
informacje dotyczące aktualnych prac
w parlamencie polskim i europejskim.
Dla władz gmin najbardziej istotne jest
to, co dotyczy funkcjonowania na szczeblu lokalnym. Cieszyńskie samorządy nie
angażują się w wielką politykę i rozgrywki
toczące się na szczeblach centralnych, ale
bardziej zainteresowane są przyszłością,
jak chociażby nowym okresem planowania
w Unii Europejskiej. Europarlamentarzysta Jan Olbrycht, jako przedstawiciel
komisji przygotowującej budżet unijny
na lata 2014-2020, przekazał pewne informacje, niestety dość niepokojące dla
samorządów lokalnych.
Główne kierunki rozdziału funduszy
europejskich są planowane w obszarach,
w których samorząd nie będzie mógł
skutecznie i efektywnie z tych środków
korzystać. Nacisk położony zostanie na
programy związane z rozwojem tzw. kapitału ludzkiego, czyli wszelkiego rodzaju
działania przeciwdziałające bezrobociu
czy wykluczeniu społecznemu. Drugi
obszar to szeroko pojęta innowacyjność
z naciskiem na odnawialne źródła energii.
W ostatnim okresie planowania dość
skutecznie udawało się gminom pozyskiwać środki. W naszym mieście zrealizowano wiele znaczących inwestycji
jak przychodnia zdrowia, hala sportowa,
drogi, dom kultury, amfiteatr, rynek. Ta
infrastruktura służy mieszkańcom i gościom naszego miasta. Niepokojąco więc
brzmią sygnały, że w turystyce nie będzie
możliwości aplikowania o środki w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Może pojawi się taka możliwość w ramach
współpracy transgranicznej, co daje nam
możliwość działania, ale w wiele gorszej
sytuacji będą gminy z centrum kraju.
To bardzo smutne, ale gdy decydujące
są ogólnoeuropejskie tendencje, uciekają
sprawy drobne, a niezwykle istotne dla
społeczności lokalnych. Oznacza to pozostawienie gmin samych sobie w kontekście
stałego ograniczania dochodów i usztywniania polityki fiskalnej państwa w stosunku do samorządów. To może prowadzić do
gorszego funkcjonowania gmin i wyhamowania boomu inwestycyjnego z ostatnich
lat, dzięki któremu udało się naszemu
państwu przetrwać kryzys zewnętrzny
w niezłej kondycji.
Notował: (ws)
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WSPOMNIENIE O MARII BUJAS

Życie jest jedyną rzeczą, której warto
chcieć.
Luise Rinser
Na tydzień przed najbardziej wymownymi, mającymi największe znaczenie dla
ludzkości Świętami Zmartwychwstania
Pańskiego, 2 kwietnia 2012 r. odeszła
z doczesności do wieczności w wieku 80
lat, śp. Maria BUJAS z domu Macura,
zamieszkała na osiedlu M. Konopnickiej,
a w ostatnich latach przy ul. Jaśminowej.
Urodziła się 8 listopada 1931 r. w Ustroniu
jako córka Jana i Heleny z domu Tyrna.
Jej mąż – Jan Bujas, znany, długoletni
kierownik sklepu elektrycznego, za którego wyszła za mąż w 1951 r., zmarł 28
lat temu. Razem przeżyli 33 lata. Z tego
związku urodziło się dwoje dzieci: starszy

syn Bogdan i młodsza córka Wiesława.
W czasie uroczystości pogrzebowej
w ustrońskim kościele ewangelickim,
tytułową bohaterkę artykułu żegnał ks.
Michał Matuszek. Swoje żałobne rozważania skupił na Słowie Bożym w kontekście
Wielkanocy. Powiedział m.in., iż jesteśmy
nieświadomi upływającego czasu. Pytamy
kiedy nastąpi kres życia, który wyznaczył
Bóg. Nasze życie i śmierć jest jak trawa, kwiat, czy para wodna – ukazuje się
i znika. Ważną sprawą jest być mądrym
człowiekiem, który poszukuje mądrości
nie z tego świata, bo na niej można się
oprzeć. Zmartwychwstanie odsłania zupełnie nowy świat. Wielkanoc jest największym wydarzeniem, gdyż Bóg zwycięża
śmierć, jest Panem życia i śmierci. Posłał
Syna, abyśmy mogli dostąpić zbawienia,
bo nikt nie jest Mu obojętny. Należy zastanowić się, jakie są nasze relacje z Bogiem,
jak to wygląda na co dzień. W konfrontacji
tych słów żegnamy matkę – najcenniejszy
skarb. Pieśniarz powiedział: „Matczyne
serce już bić przestało, bo tak się Panu
upodobało”...
Maria Bujas – rodowita ustronianka,
tutaj założyła rodzinę. W latach 19601991 pracowała w „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców, do 1988 r.
na stanowisku księgowej, a po przejściu
Józefa Pilcha na emeryturę została główną księgową. Ponieważ była cenionym
fachowcem, legitymującym się dużym
zasobem wiedzy z zakresu finansów
i rachunkowości, więc stanowiła wzór do
naśladowania dla młodszych pracowników
zatrudnionych w księgowości. Na począt-

laureaci nagrody
Wojciecha Korfantego

 Gazeta Ustrońska

ku lat 90. przeszła na zasłużoną emeryturę.
Była człowiekiem bardzo życzliwym
w relacjach koleżeńskich, osobą aktywną,
pogodną, posiadającą swoje pasje, chłonną
świata, żyjącą zgodnie z wynalazkami
techniki. Lubiła towarzystwo przyjaciół,
a nade wszystko bliskich. Z synem, mieszkającym w Kanadzie regularnie rozmawiała przez komputerowego skype’a. Troszczyła się o rodzinę, pomagała sąsiadom.
Chętnie uczęszczała do świątyni, modlitwa
stanowiła jej codzienną praktykę. Pragnęła
mieć cały czas dobrą relację z Bogiem. Pomimo choroby, chciała żyć dalej, ponieważ
uważała, że życie jest jedyną rzeczą, której
warto chcieć. Od paru miesięcy przebywała w Śląskim Szpitalu, w Cieszynie.
Wiedziała, że Słowo Boże jest odwieczne,
nie traci na aktualności, a my wszyscy
jesteśmy pielgrzymami w drodze do celu.
Ona na szpitalnym oddziale zdążyła już
ten cel osiągnąć.
Została pochowana 10 kwietnia br. na
miejscowym cmentarzu ewangelickim.
Wielu współpracowników, sąsiadów, przyjaciół i znajomych razem z liczną rodziną
odprowadziło ją na miejsce wiecznego
spoczynku, aby złożyć hołd jej pamięci.
Wszyscy, którzy znali Marię Bujas, zapamiętają swoją współmieszkankę jako godny przykład dobrej żony, matki, teściowej,
babci oraz prababci. Niechaj rodzinna,
ustrońska ziemia utuli ją do nieskończenie
trwającego snu.
Elżbieta Sikora
P.S. Tekst uzupełniony został informacjami przekazanymi przez P. Cecylię
Albrewczyńską.
Po raz dwudziesty przyznano nagrody
im. W. Korfantego - śląskiego polityka,
dyktatora III Powstania Śląskiego, jednego
z przywódców międzywojennej Chrześcijańskiej Demokracji. W tym roku nagrody
wręczono 19 kwietnia w Siemianowickim
Centrum Kultury w pięknych wnętrzach
zabytkowej willi Fitznera. Nagrodą im.
Wojciecha Korfantego honorowane są
osoby oraz instytucje, stowarzyszenia
zasłużone dla regionu, kształtujące jego
tożsamość, a także te, których osiągnięcia
Związek chce promować. Wśród czterech
laureatów wyróżniono także ustrońską ER
„Równica”. Zespół otrzymał nagrodę za
całokształt pracy artystycznej promującej
kulturę Śląska Cieszyńskiego w kraju i za
granicą. Nagrody wręczał przewodniczący
kapituły prof. Wojciech Świątkiewicz
oraz prezes Związku Górnośląskiego Andrzej Stania a statuetkę odebrała szefowa
ustrońskiej „Równicy” Renata Ciszewska
w towarzystwie dwóch przedstawicieli zespołu: Marty Muszer i Samuela Hławiczki.
W uroczystości wręczenia uczestniczył
także przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina, który wygłosił laudację,
naczelnik wydziału Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki Danuta Koenig a także
członek zarządu SR „Równica” Łukasz
Kopyciok.
(DK)
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O GŁ O S ZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Ustroń
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717, ze zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, ze
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ustroń uchwały nr
XIV/144/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Ustroń.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące zmiany studium oraz do wyżej wymienionego postępowania do
21 maja 2012 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski mogą być wnoszone:
▪ w formie pisemnej do Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń,
ul. Rynek 1
▪ ustnie do protokołu w Wydziale Inwestycji, Architektury
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń,
ul. Rynek 1
▪ za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
e-mail: biuropodawcze@ustron.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Ustroń.
Burmistrz Miasta Ustroń
Ireneusz Szarzec

Prezentujemy fotografię z 1968 r., na której uwieczniono
personel ustrońskiego hotelu „Równica” w kawiarni podczas
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Ustrońska
w żabce

Od dwóch tygodni nasi czytelnicy nie mogą kupować Gazety
Ustrońskiej w Hermesie w centrum miasta, bo sklep został zlikwidowany. Przenieśliśmy się jednak do działającej po sąsiedzku
„Żabki”. Teraz w każdy czwartek, już przed godz. 9 można tam
kupić Ustrońską.

Centrum Medycyny Naturalnej
Ustroń, ul. Traugutta 5

511 393 773

energoterapia

www.centrummedycynynaturalnejustron.republika.pl

CHEMIA NIEMIECKA
oryginalna !!!

Persil - proszki 6,60 kg, 3,60 kg, 2,40 kg; żele 6,60 l, 2,60 l;
kapsułki tabs, tabletki;
Vizir - proszek 2,60 kg; żel 4,40 l; Ariel - proszki 8,30kg, 2,70kg, 1,5kg,
OMO - 6,40 kg; W. Riese - proszki 3,50kg, 1,40kg; Dash - żele
Lenor, Softlan.

poniedziałek- piątek: 9-17, sobota: 9-13

Ustroń, ul. 9 Listopada 3, Pawilon nad Potoczkiem, I piętro

obchodów święta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej. Warto nadmienić, iż MPGK zarządzało wówczas
trzema hotelami w naszym mieście – „Kuracyjnym”, „Czantorią”
i właśnie „Równicą”, tworzącymi Zakład Hoteli Miejskich pod
kierownictwem Józefa Pokornego. Od lewej strony: Wanda Broda
– zastępca kierownika hotelu, Wanda Hladky – recepcjonistka,
Helena Demel – recepcjonistka, Krystyna Hladky – księgowa,
Maria Śliwka – pokojówka oraz Franciszek Doleżałek – kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta. Zdjęcie pochodzi z 13 tomu
„Pamiętnika Ustrońskiego”, a udostępniła je Wanda Hladky.
					
Bożena Kubień
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T. Kopeć, A. Trybuś, J. Olbrycht.

Fot. W. Suchta

posłowie o sobie

16 kwietnia w Cieszynie odbyła się
konferencja prasowa parlamentarzystów
Platformy Obywatelskiej – Aleksandry
Trybuś, Jana Olbrychta i Tadeusza Kopcia.
Wszyscy trzej mają swe biura w jednym
budynku na ul. Głębokiej, więc w trójkę
zaprosili tam dziennikarzy. Poseł PO Czesław Gluza swe biuro ma na ul. Bobreckiej
i w tej konferencji nie uczestniczył, natomiast zjawił się później, gdy parlamentarzyści podejmowali samorządowców
powiatu cieszyńskiego.
Konferencja prasowa odbyła się w biurze europarlamentarzysty Jana Olbrychta, choć była to raczej autoprezentacja.
Parlamentarzyści mówili o komisjach,
w których zasiadają i swej pracy oraz czym
się zajmują poza nimi.

Stoisko naszego regionu.

Poseł na Sejm RP A. Trybuś działająca
w Komisji Edukacji i Młodzieży stwierdziła, że ostatnio bardzo ją absorbuje
zmiana programowa wchodząca do szkół,
sprawa historii i reformy szkolnictwa zawodowego. Należy również do Parlamentarnej Grupy Kobiet i zaangażowała się
w konsultacje społeczne dotyczące reformy emerytalnej. Działa również w Komisji
Mniejszości Narodowych i zajmuje się
przejawami dyskryminacji.
- Jako poseł przekazuję problemy środowiska poprzez interpelacje dotyczące
komunikacji, remontów dróg – mówiła
A. Trybuś.
Senator T. Kopeć zauważył, że z jednego
koła PO spotyka się poseł do Parlamentu
Europejskiego, poseł na Sejm i senator.

Fot. G. Winiarska

WARSZAWA LATO 2012

W miniony weekend Ustroń prezentował
się na Targach Turystyki i Wypoczynku
„Lato” w Warszawie na stoisku Beskidzkiej 5. Targi „Lato” w Warszawie to jedna z
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największych imprez targowych w Polsce.
W tym roku po raz pierwszy kiermaszowi turystycznemu towarzyszyły Targi
Produktów Regionalnych „Regionalia”.

Senator w parlamencie jest trzecią kadencję. W Senacie RP pełni prestiżową funkcję sekretarza, czyli wraz z marszałkami
przygotowuje obrady. Pracuje w Komisji
Budżetu oraz w Komisji Ustawodawczej.
Ciekawa jest próba podjęcia legislacji
w prawie prasowym.
- Wiele mówi się i pisze o tzw. ripoście
w dwóch systemach, romańskim i germańskim w Europie. Jest to etap otwartej
dyskusji, konsultacji, mniej tam polityki,
a staramy się dostosować prawo do konstytucji – mówił T. Kopeć.
J. Olbrycht w Parlamencie Europejskim
został wybrany wiceprzewodniczącym
frakcji Europejska Partia Ludowa – Chrześcijańscy Demokraci. Zajmuje się głównie
funduszami strukturalnymi, pełni funkcję
posła sprawozdawcy największego funduszu – Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
- Pracuję nad tym, jak ten system zorganizować, żeby był maksymalnie korzystny
dla Polski po roku 2014 - mówi J. Olbrycht. - Obecnie toczy się wielka walka
pomiędzy państwami członkowskimi. Na
pytanie, ile będzie pieniędzy dla Polski,
odpowiadam, że na dzisiaj to propozycja
komisji z czerwca 2011, czyli 2,5% polskiego PKB. Daje to około 80 mld euro
bez pieniędzy dla rolników, a jest to te
słynne 300 mld zł z kampanii wyborczej.
Będą ciężkie negocjacje, bo jest problem
z Grecją, Portugalią. Obecnie jesteśmy
między 67 a 80 mld euro. Nadchodzi czas
oszczędzania na rzeczach, które nie są niezbędnie konieczne. Polskie przysłowiowe
budowanie aqua parków jest piękne, tylko
czy daje miejsca pracy. Wiecej pieniędzy
będzie na współpracę transgraniczną i na
to trzeba znaleźć sensowne projekty.
J. Olbrycht jako były burmistrz Cieszyna
założył ponadpartyjną grupę byłych burmistrzów.
Wojsław Suchta
Odwiedzający mogli nie tylko zapoznać
się z ofertami na wypoczynek ale również
skosztować lokalnych rarytasów i podziwiać regionalne wyroby. Dla dorosłych
i najmłodszych gości zorganizowano występy, pokazy i konkursy. Wstęp na targi
był bezpłatny, to też przyciągnęło wielu
mieszkańców Warszawy. W sumie na targi
przyszło ponad 25.000 osób.
Odwiedzający stoisko Beskidzkiej 5
najczęściej poszukiwali ofert na wypoczynek dla dzieci i pobyty weekendowe.
Wielu odwiedzających, którzy byli już
w Ustroniu pozytywnie oceniali swój
pobyt z nadzieją, że jeszcze wrócą.
W tym roku Ustroń prezentował się już na
MTT we Wrocławiu, Łodzi i Katowicach.
Przed wakacjami pozostały jeszcze targi
w Opolu i Bielsku-Białej a jesienią w Warszawie i Poznaniu. Tak liczne uczestnictwo
w imprezach targowych jest możliwe
dzięki członkowstwu miasta w Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” i współpracy stowarzyszenia ze Śląską Organizacją Turystyczną.
Na wszystkich targach stoisko Beskidzkiej
5 znajduje miejsce w ekspozycji regionalnej
województwa pod hasłem „Śląskie - pozytywna energia”.
Grażyna Winiarska
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Pierwszy z lewej A. Górczyński.

Fot. W. Suchta

korekta kapitalizmu

Jarosława Kaczyńskiego wspomniano
tylko raz mówiąc, że rodzi się mały Hitler
i tu trzeba podkreślić, że był to głos z sali.
Ktoś jeszcze dodał, że wydaje się grube
miliony na świece pod pałacem, gdy społeczeństwo sobie tego nie życzy, a inny
postulował: Wróćmy do Wilczka, potem
już było tylko gorzej.
Działo się to 19 kwietnia w MDK Prażakówka podczas spotkania z Arturem
Górczyńskim, posłem Ruchu Palikota
z naszego okręgu wyborczego. Sam poseł
stwierdził w pewnym momencie, że powstrzymuje się od wypowiedzi o treściach
światopoglądowych, choć widać było, że
przychodzi mu to niełatwo. Mówił natomiast o gospodarce i ważnych ustawach,

które w liczbie dwudziestu zostaną zaprezentowane na kongresie RP 1 maja.
Będzie to korekta kapitalizmu. Dlatego
też postawiono tablicę do wpisywania
postulatów, by partia mogła wsłuchać
się w głos ludu. Ludu było kilka osób,
w tym dwóch kuracjuszy. Poseł przyjechał z działaczkami i działaczem Ruchu
Palikota. O swoim wyborze powiedział,
że kosztował go mnóstwo pracy, bo to
niełatwy okręg.
- Hasła źle się wpisywały w mentalność
- mówił A. Górczyński. Natomiast siłą
okręgu jest jego samorząd, a za dwa
i pół roku wybory. Jednak RP jest przeciw
istnieniu powiatów, więc nie wystawi
kandydatów na radnych powiatowych.

Zresztą zaprosił starostów na spotkanie
i odpowiedział tylko ten z Pszczyny. Jak
stwierdził poseł, ma w nosie ich wysokie
progi, bo liczy się praca dla okręgu. Stąd
jest wybrany i dla tego okręgu będzie pracował. Zresztą najważniejsza jest gospodarka. Wiedzą to na całym świecie, tylko
nie u nas. Z delegacjami państwowymi
najbogatszych krajów jeżdżą biznesmeni
i załatwiają sprawy. Tymczasem za naszym prezydentem z samolotu wysiada
kapelan.
PO zmarnowała pierwszą kadencję,
obecnie jest podzielona, a RP wstrzymuje się z przejmowaniem posłów. Co do
PSL, to pójdzie z każdą władzą, a PiS to
przeszłość - myślą tylko o wydarzeniach
historycznych, a trzeba iść do przodu.
Głos zabierała także nieliczna publiczność. Mówiono, że:
- Najbardziej efektywna jest dyktatura,
bo demokracja dopuszcza zbyt wiele błędów.
- Nauczanie katolickie jest szkodliwe,
gdyż mówi, że każdy musi dbać tylko
o siebie, więc nie potrafią działać razem.
- Ruch Palikota ma szansę, ale powinien
zająć się przede wszystkim gospodarką,
na co ktoś inny dorzucił: „Trzeba rozbić
wszystkie układy”.
Tu zapanowała lekka konsternacja,
a poseł ocenił, że słowo układ nasuwa złe
skojarzenia z PiS.
Jeden z zebranych stwierdził, że nigdy
do żadnej partii nie należał, nawet do
harcerstwa, bo go nie przyjęli, natomiast
Ruch Palikota jest inną partią, chodziło
chyba o to, że lepszą.
Rozmawiano także o bezsensie przeprowadzania kursów na operatorów wózków widłowych dla bezrobotnych. No bo
bezrobotny, z niewiadomych przyczyn,
zapisuje się na taki kurs, choć wcześniej
ukończył go już kilka razy.
Wojsław Suchta

są jaja
Po ostatnich wydarzeniach, w gnieździe
bocianów w Ustroniu zapanował spokój.
Boćki spędzają czas na kopulacjach oraz
przygotowywaniu gniazda na przyjście
na świat ich potomstwa. Samiec przynosi
gałęzie i patyki, a potem wspólnie boćki
układają je na obrzeżach gniazda. Zaczęło się również codzienne przynoszenie
siana, co wiąże się z troską o jaja. Bociania para ma już dwa. Pierwsze samica
zniosła 19.04, a drugie 21.04. Zniesienie
kolejnego jaja spodziewane jest 23.04.
Sposób znoszenia pierwszego jaja przez
samicę potwierdza fakt, ich jest to samica
przebywająca w poprzednich sezonach na
gnieździe. Bociany na zmianę opiekują się
jajami, wygrzewają je, wymienią ściółkę
pod nimi, wietrzą i obracają je. I tak będzie
przez około miesiąc. Potem rozpocznie
się najbardziej ekscytujący moment dla
obserwatorów – klucie piskląt. Zapraszamy do podglądania bocianów na stronie
http://www.bociany.edu.pl.
Monika Ewa Kosińska
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Zakrętki
dla Julki

Julka urodziła się w 26 tygodniu ciąży.
Ważyła 850 gramów. Przez pierwsze osiem
miesięcy walczyła o życie. Z powodu leżenia
w inkubatorze Julka cierpiała na retinopatię,
czyli odklejenie siatkówki. Widzi bardzo
słabo, tylko na około 15 centymetrów.
Ma niedowład prawej ręki, bo mięśnie są
przykurczone. Wykonuje raczej chaotyczne
ruchy, nie jest w stanie jeść sztućcami, złapać precyzyjnie zabawki. Rodzice karmią ją,
myją, sadzają, przenoszą... Julka z powodu
wielu schorzeń ma uszkodzone pewne
partie mózgu. Możliwe jest, że dzięki odpowiedniej rehabilitacji, inne części przejmą
funkcje tych uszkodzonych. Dziewczynka
ma fachowych rehabilitantów i terapeutów
w specjalistycznym przedszkolu, kochającą
mamę i tatę, oddaną rodzinę. Ich miłość jest
bezcenna. Za wózek trzeba zapłacić…

DRZEWO

Już po raz drugi nauczycielki z Przedszkola nr 1 zaprosiły wszystkie ustrońskie przedszkola do wzięcia udziału
w miedzyprzedszkolnym konkursie plastycznym pt.: „DRZEWO”. Wpłynęło
49 prac, które oceniało jury w składzie: Wanda Hanslik, Dominika Sikora, Sebastian Marcol, w 4 kategoriach
wiekowych. Wyłoniono zwycięzców
i przyznano wyróżnienia. I miejsca:
Martyna Armata, Weronika Chrapek,
Wiktoria Hazuka, Katarzyna Siąkała;
II miejsca: Zofia Gawlas, Kacper Holona, Aleksandra Ciompa, Maja Grzybek;
III miejsca: Nadia Brdak, Przemysław
Mrózek, Julia Bączek, Nikodem Ledwoń;
wyróżnienia: Wojciech Starzyk, Julia
Śliwka, Mateusz Cieślar, Jowita Jakubek,
Jakub Procner, Hawier Jaworski, Krzysztof Kłopotowski.
Zwycięzcy zostali zaproszeni wraz
z rodzicami i nauczycielami na uroczyste
rozdanie nagród do Przedszkola nr 1.
Dzieci zostały obdarowane dyplomami
i nagrodami rzeczowymi oraz obejrzały
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Zbliżają się urodziny Julki Radosz
z Ustronia Polany, którą niemal dokładnie
rok temu przedstawiliśmy naszym czytelnikom. 19 maja dziewczynka skończy
4 lata i choć nie rozwija się jak jej rówieśnicy, jest pogodnym dzieckiem, chętnie
bawi się i poznaje nowe rzeczy. Uwielbia
spacery i specjalistyczne przedszkole, do
którego chodzi dzięki Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym.
Dziadkowie Julki mieszkają w Dobce
i tęsknią za wnuczką mieszkającą na co
dzień w Katowicach. Maciej Radosz ma
tam pracę, a jego córka przedszkole i rehabilitację. Kochają Ustroń, ale na razie
nie mają możliwości, żeby wrócić pod
Czantorię.
Niepełnosprawna dziewczynka potrzebuje wielu rzeczy, ale najważniejszą jest
specjalny wózek. Mama cały czas wozi ją
w zwykłym, ale nie dość, że jest to uciążliwe, to jeszcze wpływa niekorzystnie
na zdrowie dziewczynki. Rehabilitanci
bardzo martwią się, że ich praca pójdzie na
marne. I właśnie, żeby kupić wózek, który
kosztuje 12.500 zł, ojciec Julki rok temu
rozpoczął akcję zbierania zakrętek.
Zbieranie nakrętek to jedna z najpopularniejszych form akcji charytatywno-ekologicznych. Zebrany towar sprzedawany
jest firmie recyklingowej, która zakupione
zakrętki przerabia na plastikowy granulat
służący do produkcji np. nowych zakrętek,
opakowań, rur PCV. Z niektórymi firmami
można się porozumieć w ten sposób, że
zysk z nakrętek zebranych przez konkretną
organizację czy osobę, przekazany zostanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego czy
bajkę muzyczna pt. „Bajka o Białej Krainie
i Malarzu Koloruchu”, w której wystąpiły
dzieci z najstarszej grupy wraz z personelem przedszkola. Nie zabrakło również
słodkiego poczęstunku dla zaproszonych
gości.
Organizatorki konkursu Magdalena
Klaisek i Janina Heczko za pośrednictwem
gazety dziękują sponsorom. Pomogli:

leczenie. Za kilogram zakrętek skup plastiku w ramach akcji płaci średnio od 50 gr
zł do 1 zł. Żeby więc pokryć koszt zakupu
wózka dla ustronianki trzeba zebrać ponad
12 ton zakrętek. Wydaje się bardzo dużo,
ale jest do zrobienia. Przez rok udało się
zgromadzić połowę. Gdyby włączyło się
więcej osób…
Wystarczy jednorazówka zawieszona
w kuchni, pomieszczeniu gospodarczym,
na drzwiczkach szafki… gdziekolwiek.
Wrzucamy do niej wszystkie zakrętki plastikowe. Nie tylko z napojów, wód ale też
z keczupu, sosów, musztardy, soków, mleka, kaw rozpuszczalnych, kakao a także
z wszelkich opakowań chemii gospodarczej: z płynów do prania, kąpieli, szamponów, kremów, mydeł w płynie. Nadają
się wszystkie nakrętki, które są wykonane
z plastiku. Jeśli pod niektórymi wieczkami
znajduje się papier, należy go usunąć.
Gdy będziemy mieć już spory zbiór,
możemy dostarczyć surowiec do Muzeum
Ustrońskiego przy ul. Hutniczej lub Oddziału Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”
na Brzegach. Pracownicy tych placówek
bardzo zaangażowali się w akcję i przekazują nakrętki rodzinie Julii. Nawyk wrzucania nakrętek w jedno miejsce tak szybko
wchodzi w krew, że ani się obejrzymy,
jak zbierzemy dla Julki następnych kilka
ton.
Monika Niemiec
Wszyscy, którzy chcieliby pomóc
małej Julii, mogą wpłacać pieniądze
na jej osobiste subkonto w ramach
konta Regionalnej Fundacji Pomocy
Niewidomym, ul. Dąbrowskiego 55a,
Chorzów 41-500 (www.rfpn.org).
Numer konta: 28105012431000002
260246216. W tytule należy wpisać:
Julia Radosz.

Nadleśnictwo Ustroń, Fabryka Zabawek
„Pilch”, Księgarnia Jack, „Pami” i Lucyna Kozioł – sklepy papiernicze, Iwona
Marek sklep „Duet” oraz Cocktail Bar
„Delicje”.
Dziękujemy również wszystkim nauczycielkom ustrońskich przedszkoli za
zainteresowanie konkursem.
Nauczycielki Przedszkola nr 1
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Na warsztatach plastycznych powstały dzieła sztuki.

Niech żyje polska
stołówka

Od 20 do 27 marca na zaproszenie Gimnazjum nr 2 przebywali w Ustroniu młodzi
Francuzi. Już po raz trzeci 22 uczniów
z Collčge Jeanne d’Arc w Cambrai (NordPas de Calais) przebywało w Ustroniu. Towarzyszyło im dwóch nauczycieli: Patrick
Lemaire i Marie-Line Palier oraz JeanMarie Schalkens – przedstawiciel Rady
Regionu Nord-Pas de Calais. Uczniowie
z naszego gimnazjum odwiedzą swoich
francuskich kolegów w czasie wycieczki
do Londynu i Cambrai w czerwcu br.
W trakcie pobytu w Polsce Francuzi
prowadzili blog, w którym na bieżąco
informowali rodziców o atrakcjach, jakie
spotkały ich w Polsce. Poniżej tłumaczenie wpisów z bloga dokumentujące ich
pobyt.
Wtorek, 20 marca 2012
10.30 – Wyjazd z naszego gimnazjum...
ostatnie spojrzenie w stronę rodziców
i jazda!!!
Wspaniała atmosfera w autokarze
z odrobiną improwizowanego tańca Pana
Lemaire’a, który raz po raz rozbawia towarzystwo!!!
12.30 – Docieramy na lotnisko ParyżBeauvais.
Caroline, Lucie
15.05 – Nareszcie wystartowaliśmy.
Szybko dotarliśmy ponad chmury. (…)
Jest jeszcze jeden problem: nie rozumiemy, co mówią stewardessy! (…) Pilot coś
mówi, ale i tak nie rozumiemy... (…)
Inčs, Aurore, Margaux
Lądowanie poszło gładko (...) Po odebraniu bagażu wita nas maskotka Ustronia... Jeszcze tylko kilka zdjęć i w drogę
do przyjmujących nas rodzin (...)
Juliette, Justine, Clara
Środa, 21 marca 2012
7.45 – (…) Krótka wycieczka po wiślańskim targu i sklepach, a następnie zwiedzanie Muzeum Beskidzkiego. Poznajemy
26 kwietnia 2012 r.			

pracę kowala, stroje oraz budownictwo
regionalne. (…) Kierujemy się w stronę
skoczni narciarskiej w Wiśle Malince! (…)
Przejeżdżamy obok rezydencji Prezydenta
Polski i dojeżdżamy do Chaty Kawuloka,
gdzie opowiedziano nam o dawnym życiu
codziennym (...) Uczyliśmy się również
robić koronki, a Théo i Aurora zostali ubrani w stroje ludowe! (…) W południe jemy
obiad w regionalnej restauracji: miejscowa
zupa, mięso, ziemniaki i kiszona kapusta…
Jeszcze tylko krótka wizyta w miejscowej
galerii regionalnej (są tu nawet stringi
z koronki!)
Constance, Amélie
Czwartek, 22 marca 2012
Dzień zaczynamy od meczów siatkówki
z naszymi polskimi przyjaciółmi: dostaliśmy baty! Gimnazjum nr 2 w Ustroniu jest
chyba od lat mistrzem Beskidów (…) Po
meczach uczestniczymy w warsztatach. Na
warsztatach plastycznych, które prowadzi
Tomasz Targowski, rysujemy portrety polskich kolegów a oni nasze. Efekt końcowy
– dzieła sztuki! Uczennica gimnazjum
Aleksandra Malina uczy nas śpiewać po
polsku, a potem śpiewamy po francusku.
(…) Obiad jemy w stołówce szkolnej:
niech żyje polska stołówka! (…)
Aurore et Justine
Po południu wyruszamy w drogę
w wyższe partie Ustronia, w stronę Leśnego Parku Niespodzianek. (…) Powrót do
centrum miasta łączymy z zakupami w małej galerii handlowej i dzień się kończy.
Patrick Lemaire
Piątek, 23 marca 2012
Dzień zwiedzania i poznawania historii. Przy wejściu do jednego z budynków
w Auschwitz możemy przeczytać: „Kto
nie pamięta historii skazany jest na jej ponowne przeżycie”. Spędzamy dzień pełen
emocji i ciszy, który otworzy oczy naszym
dzieciom na przeszłość i wpłynie na ich

przyszłość. Z miejsca pamięci jedziemy
do zamku w Pszczynie. (...) Dzisiaj mamy
okazję zobaczyć różne oblicza historii
Polski. Uczniom trudno jest dzisiaj pisać:
zmęczenie, lenistwo a może emocje? Tego
nie wiemy. Zaakceptujmy to bez osądzania.
Patrick Lemaire et Jean-Marie
(...) Poruszyła nas bardzo wizyta
w obozie Auschwitz. Rzeczy osobiste,
włosy, buty i inne przedmioty świadczą
o przemocy i zagładzie. (…) Dwukrotnie
oddaliśmy hołd tym, którzy tam zginęli: Adam – najstarszy z nas złożył różę
pod ścianą śmierci w Auschwitz, a Axel
– najmłodszy, zapalił znicz przy tablicy
z francuskim napisem w Birkenau.
uczniowie klas trzecich
Po południu pojechaliśmy do zamku
w Pszczynie. Zamek wypełniony bogactwem: książęce komnaty, sala balowa,
lustra, obrazy, rzeźby i przede wszystkim
trofea myśliwskie. Byliśmy bardzo zmęczeni, ale nasza przewodniczka wykazała
się cierpliwością. Na szczęście pan Lemaire zabrał nas na lody! W drodze powrotnej
wszyscy zasnęli. Axel, Simon, Valentin
Sobota, 24 marca 2012
Dzisiaj zbiórka o 6.45. Polscy uczniowie
będą nam towarzyszyć przez cały dzień.
(...) Docieramy do kopalni soli w Wieliczce. Ta kopalnia jest na liście Światowego
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Zejdziemy licznymi schodami na głębokość
135 metrów. (…) Kilku kolegów liże ściany: obrzydliwe! Wszystko tutaj jest z soli:
podłoga, ściany, rzeźby a nawet żyrandole!
(…) Po 5 godzinach zwiedzania nareszcie
wychodzimy na zewnątrz!
Lucie, Caroline
Teraz jedziemy do Krakowa. (…) Nareszcie czas wolny w Sukiennicach. Zaczynamy wydawać nasze złotówki!!!
Podziwiamy lewitującą kobietę, mężczyzn
na szczudłach i wielu innych ulicznych
artystów. Wszystko to w promieniach wiosennego słońca! 2 godziny w autokarze we
wspaniałej, ciepłej atmosferze pomiędzy
Francuzami i Polakami!
Amélie
Niedziela, 25 marca 2012
(...) Na prośbę polskich rodzin, zmieniliśmy program – nasze dzieci spędzą cały
dzień w rodzinach, które przygotowały
różne atrakcje, m.in. msze, zakupy, kręgle,
górskie wycieczki... (…) Nauczyciele
Poniedziałek, 26 marca 2012
Ostatni dzień naszego pobytu w Polsce. Uczniowie są zmęczeni. Niedziela
w rodzinach upłynęła bardzo dobrze. Wielu było na zakupach, niektórzy jeździli na
rowerze, chodzili po górach, grali w kręgle. (...) Tego ranka pojechaliśmy do Cieszyna, miasta stowarzyszonego z Cambrai.
(…) Zobaczyliśmy najważniejsze miejsca.
Byliśmy na polsko-czeskiej granicy. Zwiedzanie zakończyliśmy degustacją strudla
cieszyńskiego. (…) Później pojechaliśmy
na szczyt góry Równica. Piekliśmy tam
kiełbaski i zjeżdżaliśmy na letnim torze
saneczkowym. W drodze powrotnej zrobiliśmy jeszcze trochę zakupów i przed nami
ostatni wieczór w polskich rodzinach.
Wielkie podziękowania dla wszystkich!
Co za wspomnienia!
Nauczyciele
Wstęp i tłumaczenie:
Joanna Iskrzycka-Marianek
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K. Szkaradnik w Muzeum.

Fot. W. Suchta

„Kochany Panie Profesorze”
– Jan Szczepański w świetle
kierowanych do niego listów
Fragmenty wystąpienia Katarzyny Szkaradnik podczas spotkania
poświęconego prof. Szczepańskiemu w Muzeum Ustrońskim:
(…) Opracowana przeze mnie – szczątkowa, niestety – korespondencja, wydobyta ze spuścizny zdeponowanej w archiwum
Muzeum Ustrońskiego, obejmuje zasadniczo lata 1979–1982 i 1989–2000. W paru
wypadkach dysponujemy także listami
Profesora, ponieważ z uwagi na ilość nadchodzącej poczty księgował ją niekiedy
razem z kopiami pisanych na maszynie
odpowiedzi. Przedstawiane tu wypowiedzi
stanowią reprezentatywny wybór z rozleglejszego zbioru, który zamierzam jeszcze
spopularyzować w paru publikacjach.
Ponadto ze względu na ograniczony czas
cytuję jedynie fragmenty listów.
„Okiełznanie”, by się tak wyrazić, owej
schedy nie było łatwe. Wśród pozostawionych materiałów natrafiłam na mnóstwo
zaproszeń (na konferencje, sympozja,
obrady różnorakich towarzystw), sprawozdania z działalności międzynarodowych
organizacji, do których należał Szczepański, pisma urzędowe związane z posłowaniem na sejm, członkowstwem w Polskiej
Akademii Nauk itp. O nim samym mówią
jednak naprawdę dopiero kierowane do
niego listy, w których bezlikowi próśb
od rozmaitych nadawców towarzyszy ich
niekłamany, żarliwy podziw.
(…) A prośby te okazywały się niekiedy
doprawdy niezwykłe. Jerzy Rutkowski
donosił w 1980 r.: Może dlatego, że mam
trochę doświadczenia życiowego (rocznik taki, jak Pana Profesora – 1913), że
poznałem „smak” kapitalizmu (…), że
byłem żołnierzem września 1939 i jeńcem
wojennym w Stalagu (…), że byłem przez
pewien czas w Warszawie, tak strasznie
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nękanej przez hitlerowskiego okupanta,
(…) że jestem członkiem PZPR o stażu
sprzed zjednoczenia PPS i PPR, że wykonywałem różne prace w PRL nie na
dyrektorskich stanowiskach, że 25 lat (…)
byłem pracownikiem naukowo-badawczym
w placówkach naukowych bliskich praktyki itd., itp., a może i dlatego, że mam
tzw. cztery oczy (noszę okulary) i jestem
nienormalnie przewrażliwiony, obserwuję od dawna różne negatywne zjawiska
(…), które hamująco oddziałują na tempo
naszego, bezspornego, rozwoju społecznogospodarczego. Zamiast pisać artykuły
(…) i występować w roli Don Kichota
usiłującego przebić mury obojętności (…),
zacząłem klecić fraszki, nie frywolne, tylko
społeczno-gospodarcze. (…) intensywne
starania o opublikowanie różnych moich
fraszek rozpocząłem w pierwszych dniach
czerwca 1980 r., a więc na parę miesięcy
przed „wyładowaniami” napięcia społecznego w naszej Ojczyźnie. Efekty moich
starań są (…) mniejsze od zera (…). W tym
liście pozwalam sobie przedstawić Panu
Profesorowi do przeczytania (…) próbę
stanowiącą ok. 25% mego dotychczasowego, rosnącego powoli zbioru fraszek.
(…) bardzo proszę (…), w przypadku
pozytywnej oceny, o radę, co mam robić z
tymi fraszkami, do kogo pójść, gdzie złożyć
ofertę – bez przymusu występowania w roli
klęczącego petenta?
Od Szczepańskiego oczekiwano nie
tylko konkretnych (choć nieraz zaskakujących) rad, lecz także wzmocnienia morale.
We wrześniu 1980 r. słynna rzeźbiarka
Magdalena Abakanowicz pisała do niego

m.in.: Uważnie, ze ściśniętym sercem słuchając myśli Pana – krótkiej wczorajszej
rozmowy, doceniając tak bardzo czas, który
był Pan łaskaw poświęcić, pozwalam sobie
przesłać katalog, którego część druga jest
moim rozmyślaniem o człowieku. Zanim
przewidywania staną się rzeczywistością,
którą trzeba będzie przyjąć (…), pozostaje (…) żywienie się myślą, spotkaniami
takimi jak wczorajsze. Dziękuję Panu za
życzliwość tych paru chwil, dziękuję za
serdeczną pomoc.
(…) Listy z podziękowaniami za interwencję w sprawie np. pokrzywdzenia
przez organy władzy pokazują, że Szczepański – podówczas bądź co bądź członek
Rady Państwa PRL – bynajmniej nie był
wyznawcą jedynych słusznych wtedy
idei. Raczej starał się, trochę niczym pozytywista, w ramach istniejącego systemu
realizować inicjatywy, które przyniosłyby społeczeństwu długofalowy pożytek.
O tym, iż nie bał się nieprawomyślności,
jeśli za taką władze uznawały wyrażanie
własnych przekonań, świadczy też choćby
fragment listu prof. Janusza Goćkowskiego z Wrocławia: Jestem również moralnie
zobowiązany do przekazania Panu Profesorowi wyrazów uznania za wystąpienie
w debacie sejmowej w dn. 6 IX ’80 [przed
dymisją Gierka]. Wprawdzie treść tego
przemówienia znana jest mi tylko z gazet
(wciąż jakże osobliwego źródła informacji), niemniej to, co tam zamieszczono,
wystarczy mi do uznania, iż krąg społeczny
socjologów nauki uzyskał dzięki temu wystąpieniu poważną pomoc moralną.
(…) Już przywołany skromny wycinek
owego ułamka jego korespondencji, który
znajduje się w muzealnym archiwum,
daje nam pewne wyobrażenie, jak aktywnym i zorganizowanym człowiekiem był
Szczepański. Czy jednak nigdy nikomu nie
odmawiał? Pośród rozmaitych zaproszeń
adresowanych do niego jest i podpisane
przez redaktorów znaczącego czasopisma kulturalno-społecznego (z 1979 r.).
Tłumaczyli oni: Pragniemy w najbliższym
czasie zastanowić się na łamach „Życia
Literackiego” nad problemem (…) najszerzej rozumianego honoru. (…) Czy pojęcie
to mieści się dziś w modelu współczesnego człowieka, współczesnego Polaka
i obywatela? (…) Ogromnie zależy nam,
by właśnie Pan zechciał się podzielić
z czytelnikami (…) swoimi przemyśleniami.
Szczęśliwie zachowała się też dowcipna
odpowiedź Profesora: Dziękuję bardzo za
zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie
„Życia Literackiego”, ale honor nie pozwala mi przyjmować nowych zobowiązań,
dopóki nie wywiążę się z już przyjętych,
a tych mam mnogość nieprzeliczalną.
Szczepański przejawiał też poczucie
humoru, nacechowane łagodną autoironią,
kiedy w 1982 r. pisał do prof. Berdyczewskiego w obwodzie kaliningradzkim: Paczka z produktami niestety nie doszła, ale
niech się Pan nie martwi, żyjemy dobrze,
jesteśmy zdrowi i pracujemy normalnie.
Od maja jestem formalnie na emeryturze,
ale mam jeszcze osiem funkcji społecznych
dość ważnych, zwłaszcza w Sejmie. Piszę
dużo, jak zawsze, gdyż grafomana nic nie
może powstrzymać.
26 kwietnia 2012 r.

Za chwilę w Gimnazjum nr 1 rozpocznie się egzamin.

Fot. W. Suchta

jaka szkoła średnia

24, 25 i 26 kwietnia pisali w tym roku gimnazjaliści pierwszy w życiu poważny
egzamin. Poważny to znaczy taki, od którego zależy dalsza edukacja, wybór zawodu. Dobry wynik egzaminu i dobre świadectwo pozwala przebierać w szkołach i
profilach, najsłabsi będą mogli skorzystać z miejsc wolnych w mniej popularnych
placówkach. Do ustrońskich gimnazjów uczęszczało w tym roku szkolnym ponad 600
uczniów. We wtorek przystąpili do pisania testów. Potem rozpocznie się rekrutacja
do szkół ponadgimnazjalnych. Poniżej krótka charakterystyka placówek powiatu
W Ustroniu działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. 3 Maja. Ma wyjątkowo bogate tradycje i ugruntowaną pozycję.
Wśród absolwentów ZSP są profesorowie
wyższych uczelni, prezesi dużych firm
i dyrektorzy przedsiębiorstw przemysłowych. W technikum kształci się w zawodach: technik informatyk, technik mechanik
(z podstawami programowania obrabiarek
sterowanych numerycznie CNC). W Zasadniczej Szkole Zawodowej młodzi ludzie
uczą się w zawodach: sprzedawca (praktyka
w zakładach pracy), elektromechanik (praktyka na warsztacie szkolnym). Działa też
klasa wielozawodowa.
Absolwenci gimnzjów mogą wybierać
spośród 14 szkół ponadgimnazjalnych,
jakie działają w naszym powiecie. Poniżej
krótki ich opis.
Dyrektorem I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie
(tel. 33 852-11-39; mail: osuchsek@osuch.
bx.pl; www.osuch.edu.pl) jest Janusz Łukomski-Prajzner. Dla uczniów utworzono
profilowane klasy: akademicką, medyczną,
dziennikarską, politechniczną, ekonomiczną, społeczną.
Naprzeciwko „Osucha” mieści się II LO
im. M. Kopernika ((tel. 33 852-11-32, mail:
kopernik@poczta.internetdsl.pl; www.kopernik.netus.pl), któremu dyrektoruje Kazimierz
Kabiesz. Szkoła prowadzi rekrutację do
6 klas pierwszych o rozszerzeniach: społeczno-prawnym, społeczno-medialnym, matematyczno-fizycznym, matematyczno-chemicznym, biologiczno-chemicznym, jest klasa
sportowa o specjalności gry zespołowe.
Wielu ustroniaków skończyło wiślańskie
liceum obecnie Zespół Szkół Ogólnokształcących im. P. Stalmacha (tel. 33 855-20-44;
mail: lowisla@op.pl; www.lowisla.pl),
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którego dyrektorką jest teraz Danuta Kozyra. W roku szkolnym 2012/13 absolwenci
gimnazjów mogą wybierać spośród klas:
przygotowującej do studiów na kierunkach
politechnicznych i ścisłych, przygotowującej do studiów humanistycznych oraz
sportowej z dodatkowymi 6 godzinami
wychowania fizycznego.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Skoczowie (tel. 33 479-22-55; mail: zsoskoczow@home.pl; www.zso-skoczow.pl)
gabinet dyrektorski zajmuje Tadeusz Gaś.
W ofercie są trzy profile: matematycznoinformatyczny, humanistyczny i sportowoturystyczny.
Dyrektorką Zespołu Szkół Technicznych
w Cieszynie (tel. 33 479-86-44; mail: sekretariat@zst.cieszyn.pl; www. http://www.zst.
cieszyn.pl.) jest Anna Hernik. Po nim można
zostać m.in.: technikiem elektronikiem, mechatronikiem, technikiem telekomunikacji,
księgarstwa, usług fryzjerskich, ochrony środowiska, technikiem spedytorem,
technikiem mechanikiem pojazdów samochodowych, po szkole zawodowej m.in.:
mechanikiem pojazdów samochodowych,
fryzjerem, krawcem.
Zespołowi Szkół Budowlanych im. Generała Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie
(tel. 33 858-07-56; mail: zsbcieszyn@poczta.onet.pl; www.zsb.cieszyn.pl) dyrektoruje
Bronisława Grzelec-Manowska. Technikum
kształci techników budownictwa, szkoła
zawodowa murarzy, stolarzy, monterów instalacji i urządzeń sanitarnych, technologów
robót wykończeniowych w budownictwie,
malarzy-tapeciarzy.
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych
w Istebnej kieruje dyrektorka Beata Gościniak (tel. 33 855-61-56; zspistebna@o2.pl;
www. zspistebna.ox.pl). Gimnazjalistów

może zainteresować nauka w liceum profilowanym o profilu kształtowanie środowiska lub o profilu usługowo-gospodarczym.
Można też wybrać szkołę zawodową, która
w ciągu 2 lat kształci w 17 zawodach,
m.in.: kucharz, pszczelarz, ogrodnik, betoniarz-zbrojarz, monter budownictwa wodnego, monter systemów rurociągowych,
posadzkarz, kominiarz, lakiernik, kowal,
koszykarz-plecionkarz, operator maszyn
leśnych. Przez trzy lata trzeba uczyć się
na: fryzjera, rolnika, kamieniarza, cieślę,
murarza, zduna, dekarza, zegarmistrza,
złotnika-jubilera, robotnicy, introligatora,
cukiernika, piekarza, rzeźnika, stolarza.
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej
w Cieszynie (tel. 33 858-18-70; mail: zseg@
zseg.cieszyn.pl; www.zseg.cieszyn.pl) ma
za dyrektorkę Liliannę Zemłę. Ucząc się
w tej szkole można zdobyć zawód: ekonomisty, handlowca, informatyka, organizatora reklamy, można zostać technikiem
żywienia i gospodarstwa domowego, technikiem organizacji i usług gastronomicznych, kelnerem, kucharzem.
Dyrektorem szkoły zwanej „Patelniokiem” jest Beata Iwaniuk. Zespół Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. S.
Reymonta w Wiśle. (tel. 33 855-24-75;
mail: zsgh@wisla.pl; www.zsgh.wisla.pl)
kształci techników hotelarstwa, techników
żywienia i usług gastronomicznych lub
techników obsługi turystycznej, trzyletnia
„zawodówka” – kucharzy.
Zespołowi Szkół Zawodowych w Skoczowie tzw. „Bajerkom” (tel. 33 479-2225, mail: sekretariat@bajerki.ox.pl; www.
bajerki.ox.pl) dyrektoruje Tadeusz Szweda.
W technikum uczą się przyszli: handlowcy,
elektronicy, technicy pojazdów samochodowych i technicy organizacji reklamy.
W szkole zawodowej: monterzy elektronicy,
sprzedawcy, mechanicy pojazdów samochodowych, blacharze samochodowi, piekarze, cukiernicy, fotografowie, blacharze,
elektromechanicy, drukarze i rzeźnicy.
Dyrektorka Alicja Ziomber szefuje
Zespołowi Szkół im. W. Szybińskiego
w Cieszynie przy ul. Kraszewskiego (tel.
33 852-01-84; mail: sekretariat@szybinski.cieszyn.pl; www.szybinski.cieszyn.pl).
Można tam uczyć się w czterech profilowanych klasach liceum: humanistycznej,
społeczno-prawnej, turystyczno-językowej
i wojskowej oraz w technikum, zdobywając
zawód informatyka.
Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu (tel. 33 853-37-66); szkolarol@poczta.onet.pl; www.miedzyswiec.
xon.pl) ma za dyrektora Jana Delonga.
W technikum kształcą się technicy żywienia
i usług gastronomicznych, rolnicy, technicy
architektury krajobrazu, technicy inżynierii
środowiska i melioracji. W „zawodówce”
– kucharze i mechanicy – operatorzy pojazdów i maszyn rolniczych.
Warto jeszcze wymienić dwie niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne: Liceum
Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Melchiora Grodzieckiego, w których nie ma profilowanych
klas, a przedmioty rozszerzone wybierają
sami uczniowie.
Monika Niemiec

Gazeta Ustrońska 13

Za najładniejsze rysunki były nagrody.

Fot. M. Niemiec

Język wśród książek

Czytelnię ustrońskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana
Wantuły odwiedzają mieszkańcy naszego miasta i przyjezdni.

Czytają prasę, korzystają z podręcznego księgozbioru i internetu,
bywają w niej również przedszkolaki. Przeszły już krótkie szkolenie korzystania z wypożyczalni, a w piątek, 20 kwietnia przyszły
na spotkanie z językiem angielskim. Zaprosiła je nauczycielka
szkoły językowej pod auspicjami Helen Doron.
- Uczymy angielskiego naturalnymi metodami poprzez zabawę
i ruch – mówi Karolina Gawlas. – Małe dzieci lubią śpiewać piosenki, tańczyć. Nasi uczniowie dostają do domu płytki, a podczas
ich odtwarzania, osłuchują się z językiem i przyswajają go. Na
lekcjach mówimy po angielsku, staramy się nauczyć znaczenia
słów poprzez gesty, pokazywanie, a nie tłumaczenie z jednego
na drugi język. Korzystamy też z każdej okazji, żeby spotkać się
z dziećmi i promować naszą metodę nauczania.
Już drugi raz szkoła Helen Doron gościła w bibliotece, a na
zajęcia przyszły dzieci z Przedszkola nr 7 na Manhattanie. Najpierw kolorowały motylki. Za najładniejsze rysunki otrzymały
nagrody – kolorowanki. Wszystkie dzieci zabrały ze sobą karteczki do kolorowania. Były też śpiewy i tańce i na koniec uśmiechy
zadowolenia na twarzach. Prowadząca cały czas zwracała się do
przedszkolaków po angielsku.
- Dzieci rozwijają się poprzez wszystkie zmysły – stwierdza K.
Gawlas. – Najłatwiej trafić do nich, gdy zajęcia są urozmaicone i wszechstronne, zawierają elementy ruchu, muzyki, tańca.
Takie akcje, mam nadzieję, zachęcą dzieci do nauki języka i to
może właśnie w naszej szkole. Jest to forma reklamy, ale dzieci
mają z tego dużo radości. Cieszymy się, że ustrońska biblioteka
zgodziła się na nasze spotkania. Ta instytucja ma swój autorytet,
kojarzy się z wiedzą, książkami. Każda biblioteka i każde przedszkole może się do nas zgłosić.
Monika Niemiec

14 kwietnia 2012 roku odbył się IX
Turniej Piłki Siatkowej Pracowników
Oświaty rejonu cieszyńskiego. Organizatorem turnieju jest Oddział ZNP
w Goleszowie. Jak co roku Ustroń
reprezentowały dwie drużyny, damska
i męska. Mecze odbywały się systemem pucharowym i po zaciętej walce
nasze panie wywalczyły drugie miejsce, a panowie trzecie. Po raz drugi
w Turnieju wzięły udział dwie drużyny
z zaprzyjaźnioną z gminą Goleszów
czeską Wędrynią. Podczas wszystkich
meczów panowała sportowa atmosfera
i postawa fair play. A poza tym była
to aktywnie i w miłym towarzystwie
spędzona sobota. Serdecznie gratuluję
„moim związkowcom” sukcesów na
tegorocznym Turnieju.
Ewa Lankocz
Prezes Oddziału ZNP w Ustroniu

PRZYGARNIJ z w i e r z a k a !
LUNA

Luna została znaleziona na ulicy, miała kartkę przyczepioną
do obroży z napisem „Jestem zaszczepiona, szukam domu”. Ktoś
w ten sposób pozbył się jej, nie zważajac na to, że może skończyc
pod kołami samochodów. Miała na tyle szczęścia, że ludzie, którzy
ją zobaczyli na drodze skontaktowali się z nami, i suczka już jest
bezpieczna w schronisku. Luna ma około 1,5 roku, jest zdrowa,
wesoła, łagodna, i bardzo ładna. Sięga mniej więcej do kolana
i jest drobnej budowy. To typowo domowy piesek, nie będzie się czuła
dobrze w budzie.
Warunkiem adopcji jest zapewnienie zwierzęciu domu oraz podpisanie
umowy adopcyjnej.

Kontakt: Fundacja „Lepszy Świat”, tel. 782 71 77 71,
e-mail: dea2@op.pl

Wszystkie zwierzęta z cieszyńskiego schroniska można zobaczyć na
stronie: www.schronisko.cieszyn.pl
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Roztomili ludeczkowie!
Podziwejcie sie, jako tyn czas łucieko. Niedowno my
łodprawiali Wielkanocne Świynta, a niewiadómo kiedy
kwieciyń przelecioł i za pore dni bydymy mieli piyrszego maja. W tym roku to fajnie trafiło, bo piyrszego maja
je we wtorek, potym we sztwortek je trzecigo maja - zaś
świynto. A jak kiery se weźmie w pyndziełek, we strzode
i w pióntek łurlop, to może mieć wolne cały tydziyń i jeszcze
kapke- łod soboty dwacatego łósmego kwietnia do niedzili
szóstego maja. A kiesi za czyrwiónych my narzykali, że Rusi
na piyrwszego maja majóm wiyncyj dni wolnego, a my jyny
jedyn i to jeszcze nie cały, bo dopołednia trzeja było iść na
pochód. Prowda, że dobrze sie je przynś, chocioż to był taki
przimusowy szpacer. Trzeja było niyś fany, transparynty
z rozmaitymi napisami i fotografije tych, jako to nazywali,
przodowników pracy. Takich, co wyrobiali kansikej sztyrysta,
piyńcset procynt normy abo i wiyncyj. Po mojimu ta norma
musiała być straszecznie nisko, skoro niekierzi poradzili
piyńćset procynt normy wycióngnóć. Chyba, że tak hamoczyli, jako tyn Pstrowski, ło kierym prawili: Wincynty Pstrowski,
górnik ubogi, wycióngoł norme, aż wycióng nogi.
Toż jako prawiym, pochód był przimusowy. Trzeja sie
było rano stawić we fabryce czy tam, kej kiery robił, tam
sprawdzali, kiery prziszeł, a kiery nie prziszeł.
Tyn co nie prziszeł, był zapisany na czornej liście i głoszone
to było do derechtora. Potym taki borok móg sie spodziywać,
że go dajóm do gorszej roboty, że nie dostanie prymije abo
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poleca:

jeszcze co innego. Zanim sie szło na pochód, dostowało sie
wiyrszke grzotego worsztu z bułkóm i ku tymu limonajde,
a chłopi piwo.
Potym, jak już tyn pochód szeł, to był jedyn taki, co
powiedzioł przez głośnik, kiery teraz idzie, abo podowoł
rozmajite hasła, aby ludzie wrzeszczeli. Dejmy na to, było
podane hasło: „Niech żyje Polska i Zwiónzek Radziecki”.
Tóż kierysi młody na błozna łodwrzaskowoł: „Ale każdy za
swoi pinióndze.” Nó, nie wreszczoł za głośno, bo by go zaroz zawrzili do haresztu. Kiesi nie zawiyrali gospód na czas
pochodu. Tóż idzie pochód, a tu z gospody wylazuje jakisi
borok, co sie ledwo na nogach dzierży. Jedyn młodziok to
uwidzioł i wrzeszczy: „Uwaga, uwaga, do pochodu dołónczo
aktyw Stowarzyszynio Alkoholików Polskich”. Nó, tak se
ludzie błozna z tego pochodu robili.
A nie jyny z pochodu ludzie se robili błozna. Pamiyntóm,
jak roz jedyn znómy przed piyrwszym majym se kapke wypił
i jako to prawióm „mioł cosi pod myckóm”. Tóż chycił
kocura, kierego mieli dóma – i pomalowoł mu czyrwiónóm
farbóm to, co połówka kocurzigo rodu mo pod chłostym.
Rodzine było strasznie gańba, jak kocur wyszeł na pole
i dźwignół se chłostek, bo mu wtynczas było widać to, co
mioł na czyrwióno pomalowane.
Kiesi też na drugi dziyń po piyrwszym maju milicjanci gónili
i dziwali sie, czy ludzie fany pościepowali, bo na trzecigo maja nie śmiały fany wisieć. Trzecigo maja czyrwióni
zakazowali świyncić, bo za to sie szło do harestu dostać.
A teraz trzecigo maja mómy świynto i dziyń wolny od roboty.
Drugigo maja zaś mómy taki dziyń fany polskiej i kozajóm
fany wieszać na chałpach. Nó, widzicie wiela sie zmiyniło
łod czasu, jak nastoły nowe porzóndki!
Tóż wypoczywejcie se fajnie przez ty majowe świynta. Hanka

nowości:
Mariusz Wilk „Lotem gęsi”

Kolejne ogniwo pisanego od wielu lat „Dziennika północnego”.
Autor od wielu lat mieszka na północy Rosji, którą uczynił tematem swojej twórczości.

Oriana Fallaci „Wywiad z historią”

Zbiór wywiadów Oriany Fallaci, jednej z najbardziej znanych
dziennikarek drugiej połowy XX w., ze słynnymi postaciami
takimi jak Henry Kissinger, Indira Gandhi, Ali Bhutto, Yassir
Arafat, Golda Meir, George Habash, Giovanni Leone i in.
POZIOMO: 1) nie z każdej chleb, 4) kłótnia, 6) element
umundurowania, 8) stop lutowniczy, 9) mleczne wyroby,
10) wypełniają las, 11) osobiste w banku, 12) nieznośne
gorąco, 13) ryba karpiowata, 14) grecki bóg wojny, 15) do
przesiewania zboża, 16) wietrzna choroba, 17) strachliwe
drzewo, 18) duża papuga, 19) tło drukarskie, 20) niedoróbka.
PIONOWO: 1) zbędna po obiedzie, 2) sztuka T. Różewicza,
3) zapada w sądzie, 4) miasto w USA (stan Nowy Meksyk),
5) legendarny wódz Waregów, 6) żal o coś, 7) dawny instrument dęty, 11) czasami gra marsza, 13) pływają w barszczu,
14) wyspa koralowa.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 4 maja.

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

Rozwiązanie Krzyżówki nr15

NIE WYPALAJ TRAW
Nagrodę w wysokości 30 zł oraz książkę ustrońskiego Wydawnictwa Koinonia otrzymuje: Urszula
Furman z Ustronia, ul. Daszyńskiego 34/16. Zapraszamy do redakcji.
26 kwietnia 2012 r.			
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Walka na kole Zrywu.

Fot. W. Suchta

grali z liderem
SPR Zagłębie Sosnowiec - MKS Ustroń 26:30 (13:15)
MKS Ustroń - MKS Zryw Chorzów 17:18 (9:12)
W środę 18 kwietnia zespół piłki ręcznej
MKS Ustroń rozegrał w Sosnowcu mecz
ligi wojewódzkiej młodzików z tamtejszym Zagłębiem. Do spotkania zawodnicy
z Ustronia podeszli bardzo skoncentrowani i żądni rewanżu za jedyną porażkę
jakiej doznali do tej pory we własnej hali
w stosunku 18-23. Początek meczu wyrównany. Z biegiem minut przewagę uzyskuje
MKS, schodząc do szatni z prowadzeniem
15:13. W drugiej połowie zespół z Ustronia
cały czas prowadzi, kontrolując wynik
spotkania i ostatecznie wygrywa po bardzo
dobrym meczu 30:26. Było to kolejne zwycięstwo w lidze zespołu z Ustronia!
MKS Ustroń: Kopieczek, Kurowski
– Cholewa 9, Jopek 5, Bielesz 4, Jenkner
3, Miśkiewicz 6, Czapek, Bujok 2, Matlak,
Gogółka W., Gogółka Sz. 1, Oświecimski,
Kotela.
Piotr Bejnar

W poniedziałek 23 kwietnia w hali przy
SP-1 odbył się mecz śląskiej ligi młodzików w piłce ręcznej. MKS Ustroń podejmował lidera rozgrywek Zryw Chorzów i
widać było, że nasza druzyna czuje respekt
przed przeciwnikiem. Mecz rozpoczął się
prowadzeniem naszej drużyny, ale przy
stanie 6:3 coś się zacięło i pierwszą połowę MKS przegrywa 13:15. Druga połowa
ma dramatyczny przebieg. Jeszcze sześć
minut przed końcem Chorzów prowadzi
trzema bramkami, ale na minutę przed
końcem nasza drużyna doprowadza do
remisu 17:17. Niestety decydującą bramkę
rzuca Zryw, a nasi mają zbyt mało czasu
na wyrównanie.
Bramki do MKS zdobyli: Marek Cholewa – 6, Dawid Jenkner – 3, Damian
Bujok – 3, Krzysztof Bielesz – 2, Adrian
Miśkiewicz – 2, Michał Jopek – 1.

niezwyciężeni

W niedzielę 22 kwietnia Siła Ustroń
rozegrała ostatni mecz fazy zasadniczej Bielskiej Ligi Koszykówki z drugim w tabeli Astar Teamem z Bielska-Białej o pierwsze miejsce w grupie. Wygrała Siła 60:48. Tym samym
z kompletem punktów awansowała do najlepszej szóstki grającej o awans. O meczu
trener Siły Adam Deda powiedział:
- Było to bardzo ważne dla nas spotkanie,
które musieliśmy wygrać, aby myśleć
o lepszym wyniku niż w poprzednim sezonie. W pierwszej kwarcie wyszliśmy na
boisko bardzo spięci co nie pozwalało nam
wstrzelić się w kosz. W rezultacie przegraliśmy pierwszą kwartę 12:17. W kolejnych
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trzech kwartach postawiliśmy na obronę
oraz indywidualne krycie najwyższego
zawodnika Astar Teamu, którego skutecznie udało nam się wyeliminować z gry
podkoszowej. Przeciwnikom w kolejnych
kwartach udało się rzucić tylko 31 pkt.
Mecz nerwowy. Skuteczność pozostawiała
wiele do życzenia. Musimy ją poprawić, bo
w play offach 60 pkt. może nie wystarczyć
w rywalizacji z najlepszymi z drugiej
grupy. Wyszliśmy z kompletem punktów.
Zwycięstwo w jednym z trzech meczów
pozwoli nam walczyć o podium.
Najwiecej punktów dla Siły zdobyli: Dawid Czarniak 27 pkt., Kamil Brzozowski
i Marcin Zientek po 8 pkt.
(ws)

Trener Zrywu Chorzów Mieczysław
Mielcarek: - Bardzo dobry mecz, jeden
z lepszych jaki widziałem w wykonaniu
moich zawodników, a na pewno był to
także jeden z lepszych meczów gospodarzy.
Duże zaangażowanie, ładne zachowanie
publiczności. Moi chłopcy byli faworytami,
a zdarza się nawet, że zespoły seniorów
mają to podczas gry w podświadomości.
Potem zorientowali się, że poprzeczkę trzeba podnieść do góry, aby uzyskać korzystny
wynik. To jednak młodzi zawodnicy i nie
można ich porównywać do seniorów. Oni
muszą się swobodnie rozwijać z chęcią do
dalszego uprawiania sportu, rozwoju samego siebie i drużyny, bo to gra zespołowa.
W drużynie Ustronia bardzo dobrze prezentuje się bramkarz, zresztą mój bramkarz też
obronił kilka tzw. sytuacji beznadziejnych.
Mogli się tez podobać skrzydłowi z Ustronia, mają już przygotowanie techniczne.
Cała drużyna dobrze przygotowana motorycznie, wytrzymali obciążenie całego
meczu, wykazali się niemałym duchem
i chęcią. Choć każdemu mogą się przytrafić
błędy, praca sędziego na bardzo wysokim
poziomie. Na warunki szkolne macie bardzo ładny obiekt. Cieszę się z wygranej
i z rozwoju piłki ręcznej w Ustroniu.
Trener MKS Ustroń Piotr Bejnar: - Byliśmy blisko urwania punktów liderowi.
Uważam, że zagraliśmy bardzo dobry
mecz w obronie, szczególnie w drugiej
połowie. Nasz bramkarz bronił ze skutecznością ponad 50%. Bardzo dużo sił włożonych w obronę przełożyło się na atak.
Zdobyliśmy mało bramek, zabrakło sił
w ataku szybkim i pozycyjnym, zabrakło
rzutów. Z postawy drużyny jestem bardzo
zadowolony, z meczu na mecz chłopcy
grają coraz lepiej. Forma rośnie, zostały
dwa mecze do końca i będziemy walczyć
o zwycięstwa.
Wojsław Suchta
1 MKS Zryw Chorzów
2 UKS MOSM Bytom
3 KS Viret CMC Zawiercie
4 MKS Ustroń
5 SPR Zagłębie Sosnowiec
6 MOSiR Mysłowice
7 SPR Pogoń 1945 Zabrze
8 GKS Olimpia Piekary Śląskie
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TURNIEJ
WIOSENNY
W najbliższa sobotę 28 kwietnia odbędzie się Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Burmistrza Ustronia. Rywalizować będą drużyny: Olimpia Goleszów,
STS Skoczów, Start Cieszyn, Beskid
Skoczów, TS Cisownica, Cieszyn, Kasa
Chorych Ustroń, Siła Ustroń. Zespoły zostaną podzielone na dwie grupy i grać będą
w hali Szkoły Podstawowej nr 1 i sali
Szkoły Podstawowej nr 2. Początek rozgrywek grupowych o godz. 9.30. Finały
odbędą się w sali SP-2, a ich początek
planuje się na godz. 12.30.
(ws)
26 kwietnia 2012 r.

Załoga Kajetanowicz-Baran na trasie.

mimo przygód
Niezwykle widowiskowo zainaugurowano Rajd Świdnicki. W piątek 20 kwietnia wieczorem 40. edycję dolnośląskiego
klasyka rozpoczęły dwa przejazdy odcinka
specjalnego w centrum Świdnicy. Obie
próby najszybciej pokonali Kajetan Kajetanowicz z Jarosławem Baranem.
- Wrażenia po dzisiejszych próbach niesamowite - mówi K. Kajetanowicz. - Było
bardzo dużo kibiców przy trasie, jechaliśmy w szpalerze ludzi. To naprawdę
ekscytujące! Żywiołowy doping dodaje
nam sił. Dzięki temu jedziemy jeszcze
szybciej, a adrenalina uwalnia dodatkowe
pokłady mocy.
Następnego dnia, w sobotę, od rana
na trasie rajdu panowała bardzo zmienna pogoda. W pierwszej pętli doskonale
w takich kapryśnych warunkach radziła
sobie załoga LOTOS Dynamic Rally Team.
Wygrywali wszystkie odcinki specjalne
i prowadzili z ponad półminutową przewagą. Tym samym byli najszybsi i zwyciężali
na każdym OS od początku sezonu 2012.
Pierwszy w drugiej pętli OS Lubachów
- Walim był z pewnością jednym z najtrudniejszych w karierze Kajetana. Dostarczył sporą dawkę emocji, gdy na jednym
z zakrętów wypadł z trasy. Na szczęście
szybko udało się na nią powrócić i następnie wygrać dwa ostatnie odcinki tego dnia.
Niestety spadli na drugie miejsce.
- Wypadliśmy z trasy, mieliśmy drobny
problem z notatkami – mówił K. Kajetanowicz. - Gdy ciśniemy o ułamki sekund
takie sytuacje się zdarzają. Jarek o sekundę, może pół, później przeczytał notatki.
W tym miejscu było bardzo dużo brudu.
Jedyne, co mogłem zrobić, to celować
między drzewa. Udało się. Podczas tej
przygody skrzywiliśmy koło i mieliśmy
problem z geometrią. Usunęliśmy usterkę
na odcinku dojazdowym i wygraliśmy dwa
kolejne oesy. Jutro będziemy starać się
przegonić Grzybka i wygrać ten rajd, tak
jak zapowiadaliśmy.
- Co tu dużo mówić, komenda o tym, że
błoto jest bardzo duże, powinna być wcze-

26 kwietnia 2012 r.			

śniej, a nie na końcu informacji o zakręcie
– mówi J. Baran. - Myślę, że w poprzednim
przejeździe źle zaznaczyłem tę poprawkę
i w tym feralnym miejscu Kajetan nie miał
żadnych szans na utrzymanie toru jazdy.
Jeżeli jest to czyjaś wina, to bardziej moja,
bo taki wyga jak ja powinien to przewidzieć. Od początku odcinka cisnęliśmy
bardzo mocno i bardzo szkoda tych sekund, które uciekły. Walczymy dalej.
I faktycznie niedzielne zmagania rozpoczęli od wygrania odcinka JawornikLudwikowice. Na środkowym odcinku
w pętli emocji nie brakowało. Załoga
LOTOS Dynamic Rally Team przebiła
oponę. Dojechali do mety na samej feldze,
jednak nie poddali się i wygrali ostatnią,
najdłuższą próbę Jodłownik-Srebrna.
- Gdzieś na początku na podjeździe do
Kamionek przebiliśmy oponę i to niestety
w przednim kole. Bałem się o felgę, bo
guma zeszła cała, a i z felgi niewiele zostało. Ukończyliśmy oes bez konieczności

zmiany koła w trakcie próby. Wygraliśmy
kolejny odcinek.
Mimo przygód w pięknym stylu zwyciężyli w Rajdzie Świdnickim. Byli najszybszą załogą na trasie, wygrali prawie
wszystkie, bo aż 11 niezwykle wymagających odcinków specjalnych, dostarczając kibicom niesamowitych wrażeń,
a od początku sezonu ich skuteczność
w wygranych odcinkach sięga niemal
90%. Dla Kajetana było to trzecie zwycięstwo w Świdnicy, na tych trasach. Tryumfowali także w klasyfikacji drugiego
dnia. Niepokonani od początku sezonu,
z 87 punktami na koncie, K. Kajetanowicz
i J. Baran są zdecydowanymi liderami
klasyfikacji generalnej Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Następny
Michał Bębenek ma 33 pkt straty.
- Zapowiadałem, że pojadę zuchwale i
tak właśnie zrobiłem – mówi K. Kajetanowicz. - Mieliśmy trochę szczęścia,
trochę pecha, ale właśnie ta nieprzewidywalność rajdów jest piękna. Pięć lat
temu wygrałem tutaj swój pierwszy rajd
w klasyfikacji generalnej i właśnie dziś,
w Świdnicy, zwyciężyłem po raz trzeci. Było super! Jestem wykończony, ale
bardzo szczęśliwy. Po takich przygodach
każdy by był. Od początku deklarowałem
walkę o zwycięstwo i dokonaliśmy tego.
Dzięki tak pojechanym rajdom jestem
bliżej spełnienia swoich marzeń. Dziękuję
i gratuluję całemu zespołowi i każdemu
z osobna. Fantastycznie jest patrzeć jak
pracują, jak kochają to, co robią i spisują
się znakomicie.
- Rajd był bardzo emocjonujący. Niewątpliwie było bardzo trudno – mówi
J. Baran. - Słowa uznania dla wszystkich,
którzy dojechali do mety. Ogromnie cieszę
się z szóstego zwycięstwa w tym rajdzie.
W ostatnich latach byłem blisko wygranej
i po dziesięcioletniej przerwie ponownie
świętuję w Świdnicy. Dziękuję całemu
zespołowi i rajdowym fanom.
Partnerami zespołu są: producent paliw
LOTOS Dynamic oraz producent olejów
LOTOS, a także STP – producent dodatków i CUBE. Corporate Release. (hgn)

Zwycięska załoga na mecie.
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26 IV godz. 17.00
			
28 IV godz. 15.00
			
1-3 V 			

Koncert Wiosenny Towarzystwa Kształcenia Artystycznego, MDK „Prażakówka”
Wernisaż wystawy malarstwa Renaty Kubok,
Muzeum Ustrońskie.
Ustrońska Majówka (str. 5).

27 IV godz. 11.00
			
			
28 IV godz. 9.30
			
1 V godz. 9.00
			
3 V godz. 16.00
			

Miejskie Zawody Latawcowe, KS „Kuźnia” Ustroń. Zgłoszenia do 20.04.2012 r.
w sekretariacie MDK.
Turniej wiosenny w piłce siatkowej, sale
SP-1, SP-2.
Mistrzostwa Ustronia w skoku o tyczce,
sala i boisko SP-5 w Lipowcu.
Mecz piłki możnej Kuźnia - Strażak Pielgrzymowice, stadion Kuźni.

	sport

Kwiecień plecień bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. Fot. W. Suchta

Miałeś wypadek - należy Ci się
odszkodowanie, 667 054 667.
Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)85453-98.
Drewno podpałkowe, kominkowe,
buk, brzoza, świerk, węgiel groszek, transport. 518-201-189.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny
pomiar. 728-340-518, 33-854-2257. www.komandor-ustron.pl
Ogrodzenia-producent. (33) 48805-64.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny, komputery, 607-912-559.
Kupię kolejki PIKO, HO, TT.
Klocki LEGO, 790-467-020.
AUTO KASACJA Ustroń-Hermanice, 502 143 690.
Radia, wzmacniacze, gramofony,
magnetofony kupię, 502 685
400.
Rozliczamy PIT-y, 507 385 375.
Praca dla chętnych, 511 339 175,
698 752 221.
Iglaki - wyprzedaż, 691 845 124.
Pokój do wynajęcia, 33/854 26 67,
603 468 651.
Mieszkanie do wynajęcia, 506
035 173.

Sprzedam 2 maszyny dziewiarskie, owerlok 4 nitkowy, stebnówka w bardzo dobrym stanie,
605 074 142.
Czyszczenie tapicerki samochodowej, meblowej, dywanów, 606
126 982.
Pilnie kupię mieszkanie na os.
Konopnickiej 3-pokojowe, 60-80
m2, chętnie I piętro, 502 798 255,
33/854 13 57.
Kawalerka, pokój 1-osobowy do
wynajęcia na dłużej, 505 201 564.
Sprzedam lub wydzierżawię lokal
na działalność handlową, usługową lub biuro w Ustroniu, ul. 9 Listopada 3. Nr tel. 509 22 03 75.
Likwidacja hodowli owczarków
niemieckich. Niektóre psy gratis,
33/854 24 71.
Miejsce na reklamę na Zawodziu,
33/854 24 71.
M4 sprzedam lub zamienię na
M2, pokój do wynajęcia, 600
550 554.
Sprzątanie, 606 126 982.

KOMPLEKSOWE
SPRZĄTANIE:

PIWNIC, GARAŻY,
STRYCHÓW, BUDYNKÓW
GOSPODARCZYCH
Wywóz zbędnych rzeczy
(mebli, gruzu, złomu,
sprzętu AGD i RTV, itp)

CENA USTALANA
INDYWIDUALNIE
Wystawiamy faktury VAT
tel. 509 377 370, 514 809 114

Muzeum „Stara Zagroda”, Ustroń, ul. Ogrodowa 1
(koło Rynku)

organizuje w dniach 29.IV 01, 03, 06.V. 2012 r.

Jarmark staroci
Początek o godz. 8. W razie deszczu jarmark nie
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odbędzie się.

dziesięć lat temu
Z rozmowy z mgr. inż. Czesławem Witańskim, kierownikiem
Inspektoratu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej: Niektórzy mieszkańcy Ustronia zastanawiają się nad celowością
wycinania nadbrzeżnych wiklin nad Wisłą. Z tymi wątpliwościami stykamy się co roku. A ja panią spytam, kiedy ostatnio
w Ustroniu czy Wiśle była powódź? W 1972 roku była ostatnia
powódź, która narobiła wiele szkód. Włożono potem duże pieniądze w uregulowanie Wisły w tym rejonie. Zastosowano m.in.
tzw. metodę techniczno-roślinną. W korycie Wisły dominuje jeden
rodzaj krzewu, wiklina. Przy jej pomocy stosuje się umocnienia
techniczno-przyrodnicze. Tak jak rura wodociągowa ma pewien
przekrój, który może pomieścić określoną ilość wody, tak uregulowane koryto rzeki też przeprowadza pewna ilość wody. Jeśli
dopuścimy do zarastania brzegów, doprowadzimy do zawężenia
tego przekroju.

*

*

*

*

*

*

12 kwietnia w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie władz
Ustronia z przedstawicielami firm zajmujących się transportem
osób autobusami w naszym powiecie. (…) Tematem spotkania było
wykorzystanie zatok autobusowych na ul. 3 Maja i ul. Daszyńskiego,
a także wyprowadzenie ruchu autobusów kursowych z rynku. Zatoki
autobusowe gotowe od pewnego czasu czekają na podróżnych. (…)
Po spotkaniu burmistrz I. Szarzec powiedział: Nastąpił już odbiór
techniczny zatok i istnieje możliwość wprowadzenia oficjalnie do
układu komunikacyjnego dwóch nowych przystanków. (…) Docelowe włączenie do ruchu autobusowego zatok nastąpi 16 czerwca.
Wtedy też zostanie wyłączony z komunikacji autobusowej rynek.
O wpływie załamania gospodarczego na turystykę mówił podczas konferencji w Ustroniu prof. Mieczysław Syrek z Wyższej
Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach - Jeżeli w gospodarce coś się polepszy, to odczujecie to, ale
z dużym opóźnieniem. (…) Najpierw trzeba zaspokoić elementarne potrzeby życiowe ludzi. Trudno określić, jak długo trzeba
czekać, aby zaspokoić potrzeby powyżej minimum egzystencji.
Pierwsi odczuliście skutki, ale na pewno nie pierwsi odczujecie
ożywienie. Najpierw zdrowie, opieka społeczna, kształcenie,
a dopiero potem rekreacja i wypoczynek.
Wybrała: (mn)

			
26-27.4		Na Szlaku

ul. 3 Maja 46 			 tel. 854-14-73
28-29.4		 Centrum					ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
30.4
Venus					ul. Grażyńskiego 2 		 tel. 858-71-31
1.5
Centrum					ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
2-3.5
Na Zawodziu					ul. Sanatoryjna 7 		 tel. 854-46-58
Zmiana dyżuru następuje o godz. 9 rano.
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felieton

Tak sobie myślę

Samotny w tłumie
To było wiele lat temu. W wygodnym
hotelu w północnej Finlandii napisałem
felieton o samotności; samotności wśród
ludzi. Nie byłem sam. Hotel był pełen gości. A i na ulicach miasta trwał ożywiony
ruch… Tylko wśród wszystkich tych ludzi
nie było nikogo z bliskich mi osób. Do
moich uszu dochodziły fragmenty rozmów.
Nic jednak z nich nie rozumiałem, bo zupełnie obcy był mi język, w którym były
prowadzone. Na ulicach ludzie śpieszyli
się do pracy, do szkoły, do domu… Zajęci
byli swoimi sprawami. Nikt nie zwracał
na mnie uwagi… Czułem się tak, jakbym
dla nich nie istniał… W oknach domów
zapaliły się światła. Rodziny zbierały się
razem, tak jak to było w zwyczaju i w moim
domu. Tylko mój dom był daleko…Byłem
samotny w ludzkim tłumie…
Przeżycie samotności w ludzkim tłumie
zdarza mi się coraz częściej… Wiem, że
ono nie jest tylko moim udziałem. Doświadczają tego pewnie wszyscy, którzy
na dłuższy czy krótszy czas w pojedynkę
opuszczają swój dom, bliskich, rodzinę.

felieton
Lola

Popieram wszystkie koronne argumenty
filoanimalistów na rzecz moralnej podmiotowości świata zwierząt, zwłaszcza,
że u mojej Loli na co dzień zauważam
posiadanie przez nią takich uzdolnień, jak
doznania uczuciowe, swoista celowość
zachowań, wrażliwość na ból i cierpienie.
Zagadnienie to rozpatrywał już św. Tomasz. Akwinata nie zaprzeczał żadnemu
z wymienionych mechanizmów psychizmu
zwierzęcego. Ogół charakterystycznych
dla zwierząt reakcji psychicznych ujął
w jedną formułę określoną przezeń jako
sagacitas animalium, czyli ich „ bystrość”,
„przemyślność”. W tym wyrażeniu mieszczą się na pewno przejawy różnorodnych
zachowań zwierzęcych zadziwiających
wręcz swoją techniczną kunsztownością
i zręcznością, jak również wzruszające
nieraz wyrazy ich przywiązania do człowieka czy swojego potomstwa. Jakie zatem
racje kierowały św. Tomaszem, a i dziś
także determinują intelektualną motywację
tezy, że mimo wszystko nie można na ich
podstawie przyznać zwierzętom podmiotowości moralnej?
Pies może wprowadzić w życie zmiany
radykalne i nieoczekiwane. Nagle zaczynamy chodzić na spacery cztery razy
dziennie. Bez skargi wstajemy w sobotę
i niedzielę rano, żeby pójść na daleką
włóczęgę w góry, czy do lasu. I jeszcze
bardziej przerażające: zwalniamy jakoś.
Jacyś jesteśmy dziwnie pogodni i spokojni, zauważamy pory roku i wiewiórki w
parku. I zasypiamy przy wieczornych wia26 kwietnia 2012 r.			

Są daleko od swoich. Wokół jest wiele
ludzi. Wszyscy jednak są obcy.. I wśród
obcych ludzi , z dala od domu, człowiek
czuje się samotny… Bywa, że ta samotność
doskwiera i nie każdy potrafi sobie z nią poradzić. Pół biedy, jeśli z góry wiadomo, że
potrwa krótko i zakończy się szczęśliwym
powrotem do domu, do swoich. Gorzej kiedy wynika z wyjazdu na długo czy wręcz
bez perspektywy powrotu…
Po przeżyciu takiej samotności wśród
tłumu, z dala od domu i ludzi nam bliskich,
zapewne będziemy doceniać bardziej to, co
mamy na co dzień; dom, rodzinę, przyjaciół, ojczyznę… Dlatego choć lubimy wyjeżdżać, to chętnie wracamy z powrotem…
I trudno zdecydować się na opuszczenie
miejsca, w którym czujemy się u siebie,
a także bliskich nam ludzi… A przecież
nieraz trzeba życie zaczynać od nowa,
w nowym miejscu, z nowymi ludźmi…
A kiedy po latach przychodzi chęć powrotu,
to może się okazać, że nie ma już do czego
wracać. Bywa, że w naszym domu zamieszkali inni ludzi, a nasi bliscy rozjechali się
po świecie. Bywa też, że nasi bliscy odeszli
tam, skąd się już nie wraca…
A kiedy ci, z którymi żyliśmy razem
przez wiele lat, odchodzą, wtedy samotność dopada człowieka w jego własnym
domu. To nie wystarczy, że wciąż jest ten
sam dom, te same meble i ulubione przedmioty zgromadzone w czasie poprzednich

lat… Brak bowiem tego, co najważniejsze,
a więc ludzi, których kochamy i którzy
także nas kochają, a przynajmniej kiedyś
kochali. Tych, dla których jesteśmy ważni
i których naprawdę obchodzi to, co się
z nami dzieje. A więc ci najbliżsi, którzy
stanowią istotną cząstkę naszego życia. Bez
nich to życie staje się puste i samotne…Nie
ma z kim porozmawiać w domu… Inni
ludzie, nawet bliscy, znajomi i przyjaciele,
mają już swoje własne życie, w którym
niewiele jest miejsca dla samotnego człowieka… A może nie ma go wcale? Wszak
znamy wiele rodzin, w których dzieci nie
utrzymują stałych kontaktów z rodzicami.
Znamy ludzi, kiedyś byli ze sobą zaprzyjaźnieni, i zdawało się, że żyć bez siebie nie
mogą , ale od dłuższego czasu nie rozmawiają ze sobą i nie odwiedzają się…
I tak ci, których opuścili najbliżsi,
skazani zostają na życie w samotności.
I nie zawsze potrafią się z tej samotności
wyrwać, znaleźć na nowo swoje miejsce
wśród innych ludzi. Pozostaje im wtedy
owa trudna samotność w ludzkim tłumie.
I jakoś muszą sobie radzić z tą samotnością. Muszą umieć przebywać wiele czasu
z jedną, jedyną osobą… z samym sobą…
I wtedy pewnie żal tych czasów, kiedy
dzieci nie opuszczały rodzinnego domu, ale
wraz ze swoim rodzinami mieszkały nadal
ze swoimi starzejącymi się rodzicami…
Jerzy Bór

domościach… Jak odkrywa Dean Koontz
w swojej ujmującej, dowcipnej i bardzo
intymnej chwilami opowieści: „Wielkie
małe życie. Wspomnienia o radosnym
psie.”: „Pies to nie tylko przysłowiowa już
wierność i miłość, bezgraniczne zaufanie
i zdolność wybaczania. Pies to także sama
kosmata radość życia, dziecięca otwartość
i zdziwienie, zachwyt codziennością i intensywne, całym sobą bycie TERAZ.”
Obecnie, kiedy moja żona Lusia poleciała ze swoją siostrą „w podróż życia”, na
cały długi miesiąc, zostałem sam z Lolą,
więc mogę obserwować jej zachowanie od
rana do nocy.
Lola już wie, że ze względu na moje
chore serce nie będzie biegów, czyli tego co
uwielbiała najbardziej, to znaczy pędzić, co
sił w nogach (oczywiście moich nogach).
Zdarzało się to, najczęściej w drodze powrotnej do domu, kiedy już zgłodniała.
Kilka razy widziałem ją bardzo zatrwożoną i pełną współczucia. Dwa razy jak
potknąłem się górach i poleciałem niebezpiecznie na głowę i raz nad Wisłą, kiedy
mnie szarpnęła, w efekcie czego upadłem
z wysokiego brzegu i dotkliwie się zraniłem. Lola natychmiast przystąpiła do
ratowania mnie, lizała moje zakrwawione
rany na rękach, nodze i skroni.
Jezuita ks. prof. Tadeusz Slipko w swojej
pracy: „Bioetyka. Najważniejsze problemy.
pyta: „Dlaczego w procesach poznawczych
i w wykonywanych przez zwierzęta czynnościach nie można się dopatrzeć jakiejś
elementarnej rozumności, aby tym samym
przybliżyć je do człowieka wraz z jego
moralnym wyposażeniem?
Niemałym utrudnieniem w rozstrzygnięciu postawionego problemu jest fakt, że nie
mamy bezpośredniego wglądu w psychikę

zwierząt i ich przeżyć, ani też uzyskania
od nich niezbędnych w tym względzie
informacji.”
Jest pewien obraz po tytułem „Samotny
wilk”, namalowany przez Alfreda von Kowalskiego, mieliśmy w domu rodzinnym
podobny, ale innego malarza. Przedstawia
on wilka stojącego na ośnieżonym wzgórzu i spoglądającego na małą drewnianą
chatkę. Z komina chatki unosi się dym,
w oknie jarzy się ciepłe światło. Obraz
ten jest oczywiście alegoryczny, to obraz
kogoś obcego, kto zagląda w cudze życie,
ciepłe i wygodne.
Przed sześciu lat Lola, potomkini wilka,
pojawiła się w naszym domu jako ktoś
obcy. Dziś jest najbliższą nam istotą, pełną
uczucia, serca i miłości.
Jak mówili średniowieczni filozofowie:
sub specie aeternitatis (z punktu widzenia wieczności): czy wieczność może
obchodzić moja zdolność rozumowania,
rozważania różnych problemów, także filozoficznych. Dlaczego wieczności miałoby
bardziej zależeć na moich umiejętnościach
niż na umiejętności mojej Loli, która potrafi
biegać tak, jakby płynęła kilka centymetrów nad ziemią.
Z Lolą czuję się tak jak opisuje to Mark
Rowlands w swojej pouczającej książce
- „Filozof i wilk. Czego może nas nauczyć
dzikość. O miłości, śmierci i szczęściu.”:
„Wilk to najwyższa forma sztuki i już jego
obecność podnosi na duchu. Choćbym
był w nie wiem jak paskudnym humorze
na początku naszego codziennego biegu,
obserwowanie tego rodzaju piękna, płynącego cicho w powietrzu, zawsze mnie
uskrzydlało.”
Dlatego też musiałem napisać ten felieton
o Loli.
Andrzej Georg
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Walka o każdą piłkę.

mecz

Fot. W. Suchta

sikory

Mieszko Piast Cieszyn - Kuźnia Ustroń 0:3 (0:1)

Mecz w Cieszynie miał powiedzieć, czy
Kuźnia faktycznie dominuje w A-klasie
i czy zasługuje na awans. Dlatego też
w sobotę na stadionie MOSiR w Cieszynie
zjawiło się tak wielu kibiców z Ustronia.
Cieszyn ma mocny zespół, więc chciano
zobaczyć, jak poradzi sobie nasza drużyna. Mimo że połowę kibiców stanowili
ustroniacy, szalikowcy Piasta śpiewali:
„Dla kogo gracie, przecież kibiców nie
macie!”
Zapewne śpiewali to z uwagi na ubogi
repertuar, a coś śpiewać musieli. Była to
zresztą jedyna przyśpiewka nadająca się do
druku. Inne śpiewane rymowanki opierały
się głównie na ohydnych wulgaryzmach.
Pierwsza połowa spotkania dość wyrównana, choć już w 9 min. Mieczysław
Sikora znajduje się w pozycji sam na sam
z bramkarzem i technicznym strzałem nie
daje mu szans. Zawodnicy Piasta twierdzą, że był spalony. Kilka minut później
bramkę zdobywa Marek Szymala, ale
teraz sędzia twierdzi, że był spalony. Zawodnicy Piasta starają się grę prowadzić
w środku boiska.
Druga połowa spotkania rozpoczyna
się podobnie jak pierwsza. Tum razem
w 7 minut po rozpoczęciu gry M. Sikora
wychodzi na pozycję sam na sam z bramkarzem i ponownie technicznym strzałem umieszcza piłkę w siatce. Teraz już
Cieszyn stara się atakować i doprowadza
nawet do sytuacji, gdy to zawodnik Kuźni
wybija piłkę z naszej bramki. Chwilę potem po rzucie rożnym w wykonaniu M.
Sikory, Robert Madzia nie trafia głową
do pustej bramki. Lepiej przykłada się
do kolejnego podania M. Sikory i ustala
wynik w 70 minucie spotkania.

Po meczu powiedzieli:
Trener Piasta Michał Kurzeja: - Kuźnia
zdecydowanie zasługuje na awans. Mają
indywidualności w drużynie. Mam tu
przede wszystkim na myśli Mieczysława
Sikorę, który sam potrafi rozstrzygnąć
losy meczu. Myślę, że dobrze się stanie,
gdy Kuźnia awansuje. Od początku jasno
określali swój cel, nie kombinowali, nie
ukrywali, że chcą awansować. Teraz już
prawie mogą cieszyć się z awansu, bo nie
przypuszczam, by któraś z drużyn była
w stanie im go odebrać. Gratuluję i życzę
powodzenia w lidze okręgowej. Znam

Fani Piasta odpalili race.

wielu z chłopaków z Kuźni, jakiś czas
z nimi pracowałem. Przyjemnie zobaczyć na boisku, że się rozwijają, futbol
w Ustroniu wraca na właściwe tory, a kibice mogą się cieszyć z dobrej piłki.
Trener Kuźni Marek Bakun: - Jeden
z trudniejszych meczów, ale zagrany bardzo poprawnie. Cieszyn ma przyzwoity
zespół, który jest wysoko w tabeli. Przeczekaliśmy i w drugiej połowie zabiegaliśmy ich. Byliśmy stroną dominującą,
a im troszkę zabrakło sił. Mamy w pełni
kompletną drużynę grającą odpowiedzialnie, mądrze, mamy też lidera, który strzelił
dwie bramki, a trzecią dograł. Widzę jednak cały zespół, a nie jednego zawodnika.
Dziś chłopaki zagrali na dobrym poziomie.
Jeżeli pozostałe mecze tak zagramy, to
nie mamy się czego obawiać. Do tego
rywale nam pomagają, bo Zebrzydowice
przegrały.
W najbliższy weekend Kuźnia miała
grać u siebie z Lutnią Zamarski. Lutnia
wycofała się z rozgrywek, więc Kuźnia
znowu dopisze sobie trzy punkty. (ws)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-

KS Kuźnia Ustroń
KKS Spójnia Zebrzydowice
TS Mieszko-Piast Cieszyn
LKS Strażak Pielgrzymowice
LKS Spójnia Górki Wielkie
LKS Pogórze
LKS 99 Pruchna
LKS Błyskawica Kończyce W.
LKS Beskid Brenna
LKS Victoria-Polifarb Hażlach
LKS Orzeł Zabłocie
LKS Zryw Bąków
KS Nierodzim
LKS Lutnia Zamarski

43
35
31
31
30
29
27
25
23
21
17
10
12
4

53:14
35:23
40:26
41:28
44:29
45:29
30:24
37:38
27:31
37:42
26:47
22:48
13:36
20:55

Fot. W. Suchta
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