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Rajd  RoweRowy
Tegoroczny Rodzinny Rajd Rowerowy odbędzie się 18 maja, 

a trasa licząca około 20 km powiedzie rowerzystów z ustrońskiego 
rynku do Ośrodka pod Brandysem w Górkach Wielkich. 

Pierwszy raz możemy rejestrować się przez internet, a szcze-
góły znajdziemy na www.ustron.pl. Mamy tam bardzo dokład-
ne informacje na temat imprezy - treść regulaminu, rozmiary  
i wygląd koszulek (w tym roku czerwone), arkusz rejestracyjny, 
numer konta do opłat. Przy okazji warto zerknąć na zdjęcia 
z ubiegłorocznego rajdu. 

Wpisowe wynosi 10 zł i musimy je uiścić bez względu na to, 
w jaki sposób będziemy się zapisywać. Można to zrobić także 
tradycyjnie, odwiedzając pokój nr 16 w Urzędzie Miasta od 28 do 
30 kwietnia. Zapisy przez internet potrwają do 4 maja. Koszulki 
trzeba będzie odebrać osobiście od 14 do 16 maja. Otrzymają je 
tylko ci, którzy dokonali rejestracji i uiścili opłatę. 

Warunkiem uczestnictwa w losowaniu upominków i nagród, 
jest wrzucenie do urny losów otrzymanych przy odbiorze koszu-
lek. Można je wrzucić tylko w dniu rajdu. 

Dzieci i młodzież startują pod opieką rodziców, opiekunów. Ze 
względu na ich bezpieczeństwo wskazane są kaski.

Bez  uchyBień
Czy trudno przewodniczyć Komisji Rewizyjnej Rady Miasta?
Tak bym tego nie ujął. Wiadomo jakie mamy zadania, co do nas 
należy, a dodatkowo o tyle łatwiej, że mamy plan pracy na każde 
półrocze. To jedyna komisja, której plan pracy zatwierdza RM. 
Jesteśmy trzyosobową komisją, najmniejszą w RM.
Macie plan, więc każdy może się przygotować do kontroli.
Chyba nie wszyscy dokładnie zapoznają się z tym planem, ale 
naszym obowiązkiem jest poinformowanie o kontroli siedem dni 
wcześniej. Przede wszystkim interesują nas finanse i w piśmie  
o kontroli precyzujemy z jakimi dokumentami chcemy się zapo-
znać. Jeżeli kontrolujemy np. klub sportowy, to ma on zazwyczaj 
różne źródła finansowania. Nas interesuje tylko, czy pieniądze 
miejskie zostały wykorzystane prawidłowo. Czy istnieje potwier-
dzenie tego w dokumentach. Występujemy też o to, by jednostka 
kontrolowana przekazywała nam dokumenty dzień wcześniej, co 
znacznie ułatwia pracę. Aby niepotrzebnie nie fatygować ludzi 

Rozmowa z radnym Józefem Zahrajem

(cd. na str. 2)
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karz miejski. Usługi medyczne 
świadczyli także łaziebnicy, 
golarze, a nawet... kat. Zakres 
jego poczynań nie jest znany. 
Dzisiaj mamy lekarzy rodzin-
nych. 

Od 1 kwietnia potaniał od-
biór odpadów komunalnych 
w gminie Zebrzydowice. Ob-
niżki obejmą gospodarstwa 
zamieszkałe przez pięć osób 
i więcej. Za odpady zbierane 
selektywnie, za pierwsze czte-
ry osoby stawka wynosi 7,90 
zł miesięcznie od osoby, a za 
piątą i kolejne - 5 zł. Za odpady 
zbierane jako zmieszane stawki 
wynoszą 15,80 zł i 10 zł. 

*    *    *

*    *    *
*    *    *

Między ul. Michejdy a Czar-
nym Chodnikiem w Cieszynie 
znajduje się tzw. Bosak. Nazwa 
ta pochodzi od franciszkanów, 
którzy mieli zwyczaj chodzenia 
na bosaka. 

Początkowo przybocznych 
lekarzy mieli w Cieszynie tyl-
ko Piastowie. Od II połowy 
XVII wieku pojawił się le-

Ulicami Skoczowa w Wielki 
Piątek oraz w Wielką Sobotę 
przeszedł tradycyjnie Judosz. 
Trzymetrowej wysokości kukłę 
słomianą, ozdobioną koloro-
wymi wstążkami i trzydzie-
stoma srebrnikami, prowadzili 
halabardnicy. Za kukłą szedł 
tłum dzieci z klekotkami.

W miejscu popularnego cie-
szyńskiego klubu „Retro” 
działa teraz klub „Fortepian”. 
Lokal został otwarty w święta 
Wielkanocne. Premiera odbyła 
się przy tłumnym udziale gości. 

Siatkarki UKS Dębowianka 
w najbliższy weekend, 25-27 

kwietnia, zagrają w Tychach  
o awans do II ligi. Jeżeli wy-
grają turniej, to awansują bez-
pośrednio. Druga lokata da 
jeszcze szansę wzięcia udziału 
w grach barażowych. Jest to 
trzecie drugoligowe podejście 
drużyny z Dębowca.

Z rezerwy przekazanej przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, zorganizowana bę-
dzie aktywizacja zawodowa dla 
bezrobotnych, którzy nie ukoń-
czyli 25 lat. Powiatowy Urząd 
Pracy w Cieszynie otrzymał  
z tej puli 252 tys. zł, co pozwoli 
na wsparcie 35 młodych miesz-
kańców powiatu.          (nik) 

*    *    *
*    *    *

często posiedzenia odbywają się w kontrolowanej jednostce. 
To zresztą też ułatwia pracę, gdyż wszystkie dokumenty są na 
miejscu. Najistotniejsze są posiedzenia dotyczące budżetu miasta.
Jest to jednak kontrola tylko od strony formalnej?
Tak. Wcześniej KR analizowała budżet ze wszystkimi szcze-
gółami, a odpowiedni wniosek kierowała do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Obecnie najpierw RIO wyraża, bądź nie wy-
raża, wstępną akceptację, następnie nad budżetem pochylają 
się radni, KR, po czym wniosek kierowany jest do RIO. Jeżeli 
jest ponownie pozytywna ocena RIO, na sesji głosowana jest 
uchwała o udzieleniu absolutorium burmistrzowi. Jest to jedna  
z ważniejszych uchwał.
Wiele osób traktuje absolutorium jako ogólne poparcie rad-
nych dla burmistrza.
Chodzi jednak o realizację budżetu miasta. A przecież finanse 
to podstawa.
Co z kontroli KR wynika?
Nie tylko my prowadzimy kontrole. Są inne uprawnione do tego 
instytucje. My sprawdzamy, czy pieniądze miasta są właściwie 
wydawane. Dane stowarzyszenie otrzymuje pieniądze na okre-
ślone zadanie, a my sprawdzamy czy faktycznie z tych pieniędzy 
to zadanie finansowano. 
Zna pan od podszewki finansowanie stowarzyszeń w Ustroniu. 
Jedni uważają, że otrzymują one za dużo pieniędzy, drudzy, 
że za mało. Jakie jest pana zdanie na ten temat?
W poprzedniej kadencji byłem w komisji przyznającej pieniądze 
stowarzyszeniom na określone zadania. Wiadomo, że Ustroń 
nie jest biednym miastem. Jednocześnie liczba stowarzyszeń 
liczących na dotację miejską wzrasta. Nie oceniam tego źle, bo 
są to ludzie chcący coś dobrego zrobić, ale jest też określona pula 
pieniędzy, którą miasto może wydać. Jeżeli liczba podmiotów 

ubiegających się o dotacje rośnie, to siłą rzeczy wysokość tej 
dotacji dla poszczególnych podmiotów maleje. To rodzi pretensje, 
bo wiadomo, że pieniędzy zawsze jest za mało. Obecnie do KR 
docierają skargi na dofinansowanie określonych zadań przez mia-
sto. Zapewne mają rację, ale też wiem, że pieniądze są dzielona 
skrupulatnie. Byłoby przyjemniej, gdyby każdy dostał tyle, ile 
chce. Na pewno mamy wiele stowarzyszeń wykazujących się, 
spełniających istotną rolę w Ustroniu i zasługujących na wsparcie. 
To już pana trzecia kadencja. Która była najtrudniejsza?
Pierwsza, gdy po pewnym czasie musiałem się pogodzić z tym, 
że to wszystko nie jest takie proste. Miasto składa się z dzielnic, 
wszędzie są potrzeby, a Zawodzie nie jest pępkiem świata. Dziś 
wydaje mi się, że budżety są na miarę naszych możliwości, 
olbrzymie środki idą na oświatę, remonty szkół. Nie należy się 
dziwić, że zdaniem mieszkańców poszczególnych dzielnic, nie 
zrobiono tego wszystkiego, czego oni by sobie życzyli. Z drugiej 
strony muszę powiedzieć, że w mojej dzielnicy, czyli na Zawo-
dziu, wiele zrobiono.
Jest pan radnym z Zawodzia, a to dzielnica, która powinna 
być wizytówką miasta.
Mamy Zawodzie Górne i Dolne, a w środku strefę uzdrowiskową 
„A”. Modna dzielnica, wszyscy chcieliby się tam budować, wszy-
scy chcieliby coś tam robić, a są ograniczenia. Właściciele ziemi 
chcieliby przeznaczyć ją na działki budowlane. My, jako radni, 
reprezentujemy swych wyborców, ale też całe miasto. Zawsze 
będzie tak, że ktoś ma nadal działkę rolniczą, komuś brakuje 
chodnika, lampy ulicznej. Tymczasem oświetlona została ul. 
Źródlana, co było dużym zadaniem, oprócz tego ulice Kuźnicza 
i Liściasta. Trzeba robić chodniki i dzieje się to sukcesywnie. 
Będzie robiony wodociąg, więc trudno wcześniej budować 
chodnik. Poszczególne dzielnice to jednak nie centrum miasta 
i zawsze będzie jeszcze coś do zrobienia. Ostatnio uchwalone 
zostało studium zagospodarowania miasta. Nie wszystkie wnio-
ski mieszkańców zostały uwzględnione. Ktoś przykładowo chce 
mieć działki budowlane na peryferiach, a potem miasto musi 
wybudować 3 kilometry drogi, doprowadzić wodę i kanalizację. 
Każdy by tak chciał, żeby mieszkać w ciszy, nikt nie przeszkadza, 
a wkoło chodzą tylko sarenki. Tylko kto za to zapłaci? Dlatego 
to przekwalifikowanie działek musi mieć ręce i nogi.
Co szczególnie zapamięta pan z tej kadencji?
KR to zupełnie inna komisja niż pozostałe. Nie zajmujemy się 
bezpośrednio sprawami mieszkańców. Pozytywne jest to, że 
nie stwierdziliśmy rażących uchybień, że wszyscy skrupulatnie 
prowadzą księgowość, zawsze są rachunki, faktury właściwie 
opisane. Oczywiście są inne instytucje kontrolne, ale wydaje mi 
się, że wykonywaliśmy dobrą robotę. Oprócz kontroli finansów 
mamy też bardziej przykre zadanie, a jest to rozpatrywanie 
skarg. Było ich kilka, a KR odpowiada skarżącemu. Na razie 
wszystkie skargi uznane zostały za bezzasadne. Są to zarzuty,  
w których sferę prawną pomaga nam rozwiązać prawnik miejski. 
Zresztą zawsze możemy powołać eksperta z zewnątrz, który nam 
pomoże. Oczywiście wynagradza go miasto, ale na razie z takiej 
możliwości nie korzystaliśmy.
Dziękuję za rozmowę.                Rozmawiał: Wojsław Suchta 

Bez  uchyBień

j. Zahraj.                                                                                  Fot. w. Suchta

(cd. ze str. 1)
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tel. 854 34 83
604 55 83 21

14 IV 2014 r.
Trzech kierowców ukarano man-
datami po 100 zł za postój przy 
ul. Ogrodowej, gdzie obowiązuje 
zakaz zatrzymywania się.
14 IV 2014 r.
Zgłoszenie o padniętej sarnie przy 
ul. Katowickiej. 
Takie same zgłoszenia odebrano 
15 kwietnia z tej samej ulicy i 17 
kwietnia z ul. Katowickiej II. We 
wszystkich przypadkach wezwano 
pogotowie sanitarne, które zabrało 
zwierzęta do utylizacji. 
15 IV 2014 r.
Rekontrola wcześniej wydanych 
zaleceń porządkowych na pose-
sjach. Zalecenia zostały wyko-
nane.

ZaKłaD PoGRZeboWy
Leszek Kubień

biuro czynne:  pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.:  502 715 339

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

16 IV 2014 r.
Kontrola stanu technicznego zna-
ków drogowych na terenie mia-
sta. Informacje o uszkodzeniach 
przekazano odpowiedzialnym 
służbom. 
17 IV 2014 r.
Kontrola porządkowa przy ul. 9 
Listopada. Wyznaczono czas na 
zaprowadzenie porządku na nie-
których posesjach.
18 IV 2014 r.
Kontrola osób handlujących na tar-
gowisku pod kątem przestrzegania 
regulaminu.
19 IV 2014 r.
Właścicielowi posesji położonej 
przy ul. Partyzantów nakazano 
zaprowadzenie porządku i uprząt-
nięcie gruzu. Wyznaczono termin.
20-21 IV 2014 r.
W czasie świąt Wielkanocnych 
strażnicy miejscy pełnili dyżu-
ry. W Ustroniu było spokojnie, 
mimo że przyjechało dość dużo 
turystów. Tłumnie było m.in. 
na Równicy.                      (mn) 

                     *    *    *

WySTaWa  I  KSIążKI
Muzeum Ustrońskie zaprasza na najnowszą wystawę dawnych 

haftów i koronek. Oferuje też bogaty zestaw książek, m.in. naj-
nowsze  pozycje:  dzienniki Józefa Pilcha i Jana Szczepańskiego. 
Informujemy, że w tygodniu przedświątecznym Muzeum będzie 
czynne do soboty w standardowych godzinach. 

 SPoTKanIe  Z  MaRIą  MaRCoL 
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z Marią Marcol, mgr 

etnolingwistyki, tłumaczem i nauczycielem języka chińskiego  
i angielskiego na temat „Chiny moimi oczami”, które odbędzie 
się we wtorek, 29 kwietnia o godz. 17.00. W programie: prezen-
tacja zdjęć i relacje z dwuletniego pobytu w Państwie Środka 
przy chińskiej muzyce i zielonej herbacie oraz zabawowa lekcja 
podstawowych zwrotów po chińsku.

PaMIĘTnIK  STaReGo  naUCZyCIeLa
Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” zapowiada niezwykle inte-

resujące spotkanie, które odbędzie się 26 kwietnia 2014 – sobota, 
godz. 16.00. Promocji najnowszego, III już wydania „Pamiętnika 
starego nauczyciela” Jana Kubisza dokona prof. Daniel Kadłubiec. 
W spotkaniu w charakterze lektorów udział wezmą aktorzy Sceny 
Polskiej, Karol Suszka i Halina Pasekova. W programie m.in. mi-
niatury muzyczne i inne niespodzianki. 

Wszyscy wiemy kim był Jan Kubisz, autor pieśni „Płyniesz Olzo 
po dolinie” i właśnie „Pamiętnika starego nauczyciela”. Ponieważ po-
przedni nakład tej książki – sprzed 19 lat –  już dawno się wyczerpał,  
o wznowieniu tej ważnej dla Śląska Cieszyńskiego książki pomyśla-
ła Macierz Szkolna w RC. Po spotkaniu możliwość zakupu książki.

WySTaWa  foToGRafII  
I  KonCeRT  PIeśnI  PaTRIoTyCZnyCh

Muzeum Zbiory Marii Skalickiej zaprasza serdecznie na intere-
sującą wystawę Miejskiego Koła  PZKO Czeski Cieszyn-Centrum 
pn.: „Księstwo Cieszyńskie w obiektywie”. Otwarciu wystawy 
towarzyszyć będzie koncert pieśni historycznych i legionowych  
w wykonaniu zespołu „Ta Grupa”. Pieśni z lat 1791-1918 - pięk-
ne, ważne i niezapomniane, a zatem zaśpiewajmy to jeszcze raz. 
Zapraszamy na majówkę. Spotkanie odbędzie się 3 maja 2014 
r. – sobota, o godz. 16.00. Wystawa czynna codziennie, w godz. 
11-16, w okresie maj – czerwiec 2014.               organizatorzy

PRZeDSZKoLa  MIeJSKIe  W  oKReSIe  WaKaCJI
W okresie wakacji letnich dyżury pełnić będą przedszkola:  

w lipcu – Przedszkole nr 7 na Manhatanie, w sierpniu – Przed-
szkole nr 6 w Nierodzimiu. Zapisy dzieci przyjmowane są we 
wszystkich placówkach do 15 maja br.

*    *    *

 

Maria Uchrońska  lat 85  ul. Źródlana
CI, KTóRZy oD naS oDeSZLI:

*    *    *

*    *    *

*    *    *

PoSaDŹMy  RaZeM  LaS
Ustroński Klub Ekologiczny oraz Nadleśnictwo Ustroń serdecz-

nie zapraszają na doroczne sadzenie drzew, które będzie miało 
miejsce w piątek 25 kwietnia. Zbiórka o godz. 16.00 (można się 
spóźnić) na polu biwakowym pod Małą Czantorią (u Jonka na 
Kympie). Tegoroczną akcją sadzenia drzew pragniemy uczcić 
90. rocznicę utworzenia Lasów Państwowych. Dzieci i młodzież 
szczególnie mile widziane! 

Urząd Miasta Ustroń informuje, 
że na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni zostały wywieszo-

ne wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do 
dzierżawy, najmu na okres do 3 lat, niezabudowanych lub 
zabudowanych obiektami nie związanymi trwale z grun-
tem, a stanowiących własność osób prawnych, fizycznych, 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wykazy 
z dnia 7 i 10 kwietnia 2014 r. Ponadto na tablicy ogłoszeń 
wywieszone były  wykazy z dnia 4,6 i 11 marca 2014 r.

 MISTRZoSTWa  USTRonIa  W  SKoKU  o  TyCZCe 
XXXVIII Mistrzostwa Ustronia w Skoku o Tyczce o Puchar 

Burmistrza Miasta rozegrane zostaną w niedzielę, 27 kwietnia  
w Szkole Podstawowej nr 5 w Lipowcu. Od godz. 9.00 do 10.30 
na sali gimnastycznej rywalizować będą dzieci i młodzicy. Od 
godz. 10.00 do 13.00 obejrzymy zmagania grupy młodzieżowców  
i zawodników startujących w kategorii open. Zapowiadani są 
medaliści i rekordziści Polski, Czech i Słowacji. Organizatorzy – 
Urząd Miasta Ustroń, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Między-
szkolny Klub Sportowy „Ustroń”, SP-5 – zapraszają. Wstęp wolny. 

*    *    *

ZbóJnICKa  MaJóWKa
1 maja o godz. 12 rozpocznie się w Karczmie Góralskiej III 

Zbójnicka Majówka. W programie, m.in. koncert kapeli „Tekla 
Klebetnica”, która w ubiegłym roku zajęła II miejsce w progra-
mie „Mam talent”. Oprawę muzyczną zapewni kapela góralska 
„Bacówka”, do jedzenia będą kiełbaski i baran z rożna, odbędzie 
się pokaz kulinarny Leszka Makulskiego z synami. Powitamy 
też gości specjalnych – Marka Szołtyska oraz członków Stowa-
rzyszenia Zbójników „Beskidnicy” z Mesznej. Oczywiście będą 
nasze zbójnice i zbójnicy, armata i inne niespodzianki. Szczegóły 
na plakatach oraz na www.gorale.ustron.pl.

*    *    *
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Z jedną osobą nasz krajan nie chciał się 
spotkać w walce – z Damianem Bartosie-
wiczem z Brwinowa pod Warszawą. Pa-
nowie polubili się już podczas pierwszego 
castingu i nie zamierzali ze sobą konkuro-
wać. Jednak nie było wyjścia, bo właśnie 
taki duet wymyślił sobie lider kultowego 
zespołu TSA. Jego wokaliści dali z siebie 
wszystko, wykonując w żołnierskim stylu 
„Na falochronie” zespołu Emigranci. 

Wiele osób, które oglądały popularny 
talent show Programu 2 TVP stwierdziły, 
że były wokalista i gitarzysta „Antyrama” 
zaprezentował się bardzo dobrze jako arty-
sta i jako wrażliwy młody człowiek, który 
kocha muzykę, chciałby robić karierę, ale 
nie zamierza kroczyć po sławę po trupach.
– Lubię rywalizować, ale nie lubię wy-
grywać za wszelką cenę – mówił przed 
występem. 

W czasie prób miał problem z choreo-
grafią, podobnie jak jego kolega, i Marek 
Piekarczyk stwierdził, że obaj ruszają się 
na scenie jak krowy. Marcina porównał do 
byka, który ma mniej energii niż drobny 
Damian. Potem, w cztery oczy trener 
stwierdził, że ustroniakowi gdzieś ucieka 
energia i dodał:

– Nie możesz tak robić, zaciśnij pięść!
Marcin zacisnął, i wypadł bardzo do-

brze, ostro, drapieżnie, rockowo. Po bitwie 
jurorzy podkreślali, że panowie tworzyli 
zespół, świetnie ze sobą współpracowali, 
żeby jak najlepiej zaśpiewać, myśleli  
o piosence, a nie o rywalizacji. Nawrocki 
podsumował wchodząc w słowo Tomso-
nowi i Baronowi:
– Bo to miał być koncert, a nie bitwa. 

Justyna Steczkowska wspominała mło-
dość, kiedy bawiła się przy tej piosence. 
Maria Sadowska chwaliła czysty dwugłos, 
przyczepiła się do dykcji Marcina, ale 
stwierdziła, że Damian starał się jak mógł, 
ale dla niej wygrał Marcin. Marek Piekar-
czyk podziękował za to, że wysłuchali rad 
i zaśpiewali bardzo dobrze, po czym do na-
stępnego etapu zabrał Marcina. Zwycięzcy 
najpierw przeszedł po twarzy grymas żalu, 
że pokonał kolegę, ale za chwilę dał upust 
radości. Cieszyła się z nim żona Patrycja  
i syn Lew oraz przyjaciele, którzy towa-
rzyszyli mu w studio. 

W następnym tygodniu zobaczymy 
Marcina w rundzie pod nazwą „Nokaut”. 
Liczymy, że powali przeciwników na 
deski.                        Monika niemiec 

Nie  za  wszelką  ceNę

1 maja 1968
Okropny przepych w dekoracji. Zdaje mi 

się, że nie jesteśmy państwem tak bogatym, 
ażeby sobie pozwolić na taką rozrzutność. 
W spółdzielni kilkanaście portretów na 
dykcie: Lenin, Marks, Engels, Gomuł-
ka, [pierwsza kosmonautka] Tiereszkowa  
i inni, i to po dwa jednakowe. Nikt tego 
nie chciał brać. […] Po wielu naleganiach 
i groźbach powpychano „świętych” do 
rąk. Co dziwne, najbardziej broniła się 
młodzież wychowana, a nawet urodzona 
w nowym ustroju społeczno-politycznym. 
Słyszałem, że ten sam kłopot był w fabryce. 
Na rynku tłumy. Pierwszy raz po wojnie 
przedstawiciel Czechosłowacji przemówił 
w języku polskim. […]

1 maja 1976
Jako przy 1 Maja puszczam wodze my-

ślom politycznym – chociaż na polityce 
się nie znam. Moim zdaniem sytuacja  
w świecie zawikłana. Wszędzie wrzenie, 
niepokoje, walka, propaganda. Portugalia: 
wynik ostatnich wyborów, gdzie mniej-
szość składająca się z 40 posłów komuni-
stycznych chciałaby rządzić i wprowadzić 
dyktaturę proletariatu. Włochy: kłótnie, sy-
tuacja wewnętrzna bardzo trudna, premier 
Aldo Moro nie może z opozycją sobie dać 
rady i znowu ustąpił. W Anglii: przywódca 
Partii Pracy, pełniący równocześnie funk-
cję premiera, ustąpił; we Francji ciężko,  
w USA, do którego zjeżdżają się najwięksi 
gangsterzy, kanciarze z całego świata, 
gdzie mieszkają różne nacje, a najwięcej 
buntują się Murzyni, nie może być spokoj-
nie, Chiny w bałaganie organizacyjnym…

Analizując ten świat, wydaje się, że 
ZSRR przyspiesza tempo i zbliża się do 
wyrównania i prześcignięcia krajów ka-
pitalistycznych. W Związku Radzieckim 
łapownictwo, złodziejstwo – ale trzyma-
nie za mordę zmusza ludzi do milczenia,  
a przede wszystkim do pracy. […] Dla-
tego gospodarka prawdopodobnie więcej 
daje jak w państwach kapitalistycznych, 
gdzie jest wolność, ludzie pyskują, straj-
kują, wywracają plany ustalone przez 
rząd, a to wszystko wpływa na obniżenie 
wyników ekonomicznych. Na mój prosty 
rozum wydaje mi się, że Związek Radzie-
cki – pomimo swojego bałaganu – idzie  
w postępie prędzej od USA i innych państw 
kapitalistycznych. 

Uroczystość majowa w tym roku taka jak 
w roku ubiegłym. Było dużo ludzi, ale nie 
ma entuzjazmu. W pochodzie szedłem ze 
ZBoWiD-em, który go rozpoczynał. Było 
nas tylko 18, i to jeszcze bez sztandaru. 
Gomola, Glajc, którzy zawsze chodzili 
ze sztandarem, zdenerwowali się z po-
wodu weryfikacji i nie przyszli oraz nie 
posłali sztandaru, który mają u siebie. Było 
mi wstyd. Jeżeli dożyję przyszłego roku  
i taka będzie organizacja ze strony Zarządu 
ZBoWiD-u, to z nimi nie pójdę. 

                                       Wybrała: (LS)
„Dziennik. Zapiski bibliofila i dziejopisa 

z lat 1963-1995” można nabyć w Muzeum 
Ustrońskim, Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej i na Parafii Ewangelickiej. 

1  Maja  w  dZIeNNIku 
jóZeFa  PIlCha

w ostatnią sobotę kibicowaliśmy marcinowi Nawrockiemu, uczestnikowi progra-
mu „The Voice of Poland”. Po przesłuchaniach w ciemno, które odbyły się jeszcze 
w marcu, zakwalifikował się do kolejnego etapu pod nazwą „Bitwa”. Rywalizacja 
polegała na tym, że uczestnicy stawali na ringu z przeciwnikiem ze swojej drużyny. 
Po wykonaniu utworu jurorzy wyrażali opinie, kto wypadł lepiej, ale decyzję, kogo 
puścić dalej, a kogo odrzucić podejmował trener, w przypadku marcina – marek 
Piekarczyk. 

Gwiazda rocka na spacerze z żoną i synem.                                                      Fot. w. suchta



24  kwietnia 2014 r.   Gazeta Ustrońska   5

wIelkaNoCNe 
SPotkaNIa

Coraz częściej mówi się o budżecie oby-
watelskim czy partycypacyjnym. Chodzi 
o wybieranie przez mieszkańców konkret-
nych przedsięwzięć na co mają określone 
środki w budżecie. W Ustroniu od lat 
znane są terminy składania propozycji do 
budżetu przez stowarzyszenia, instytucje, 
mieszkańców. Są też wnioski radnych  
i zarządów osiedli. 

Zadań inwestycyjnych w ciągu roku jest 
kilkadziesiąt, od dużych jak przebudowa 
skrzyżowania w Nierodzimiu,  do mniej-
szych. Już liczba tych zadań upoważnia 
do stwierdzenia, że jest to budżet obywa-
telski, czyli odpowiadający na potrzeby 
mieszkańców z różnych środowisk, dziel-
nic i dziedzin, a zadania te znajdują się  
w każdym dziale budżetowym od dróg, 
przez oświatę, po kulturę i sport.

Budżet obywatelski wykuwa się w kom-
promisie. Trudnością jest przyjęcie stałych 
założeń, czyli klucza do potencjalnego 
zagospodarowania środków. Życie narzu-
ca realizację różnych zadań, w różnych 
miejscach, w różnych latach. Jeżeli przy 
podziale środków będziemy opierać się 
wyłącznie na takich wskaźnikach jak np. 
liczba mieszkańców, to łatwo popełnić 
błąd. W budżecie wszystko się przenika 
i trudno rozstrzygać stosując stały klucz. 

Samorząd w tak niewielkiej gminie 
jak Ustroń ma swych przedstawicieli  
z różnych środowisk i dzielnic, więc już 
poprzez to  realizuje budżet obywatelski, 
Często toczą się długie dyskusje o tym, 
co należy robić w pierwszej kolejności, 
bo wszystkie sprawy są ważne, jednak 
znamy możliwości finansowe i obiektywne 
uwarunkowania, jak wskaźnik korzyści. 
Przykładem może być termomoderniza-
cja obiektów oświatowych. Można się 
zastanawiać nad kolejnością realizacji. 
Stwierdziliśmy, że w tym samym czasie 
jesteśmy zdolni realizować jeden duży 
obiekt ewentualnie dwa mniejsze. Roz-
poczęliśmy od SP-2 i G-2, potem SP-1  
i G-1, następnie szkoła w Polanie, a obec-
nie w Lipowcu i Nierodzimiu. Nie chodzi 
o to, jak czasem zarzucano, że zawsze 
pierwszeństwo ma centrum miasta, ale 
spowodowane było to tym, że w centrum 
uczy się najwięcej dzieci i efekt wydania 
pieniędzy jest największy. Nie zapomnie-
liśmy o pozostałych szkołach i one są 
konsekwentnie realizowane. 

Zdecydowana większości zadań inwe-
stycyjnych w budżecie miasta, to te zgła-
szane, wnioskowane, proponowane przez 
mieszkańców, zarządy osiedli, radnych, 
stowarzyszenia i instytucje działające  
w mieście. Natomiast urzędnicy skupiają 
się na tym, co bezwzględnie musi być 
realizowane Takie podejście do budżetu 
zabezpiecza jego obywatelski czy partycy-
pacyjny charakter.                     Notował: (ws)

Zdaniem 
Burmistrza

o budżecie obywatelskim mówi bur-
mistrz Ireneusz Szarzec.

*    *    *

Przed śniadaniem w Fundacji św. antoniego.                                                   Fot. w. suchta

Tradycją w naszym mieście stają się 
spotkania z osobami starszymi i potrzebu-
jącymi przed świętami Bożego Narodzenia 
i Wielkanocą. Mają uroczystą oprawę,  
a uczestniczą władze samorządowe i du-
chowieństwo.

Podobnie było przed tegoroczną Wielka-
nocą. 15 kwietnia w Fundacji św. Antonie-
go przygotowano śniadanie wielkanocne 
dla pięćdziesięciu podopiecznych. Wszyst-
kich witali członkowie Fundacji: prezes 
Tadeusz Browiński oraz Lidia Mieszek, 
Henryk Kania, Franciszek Korcz, Józef 
Waszek, a wśród gości znaleźli się bur-
mistrz Ireneusz Szarzec, przewodniczący 
RM Stanisław Malina, poseł Czesław 
Gluza. Modlitwę prowadzili duchowni: 

ks. Leopold Zielsko, ks. Piotr Wowry  
i ks. Tadeusz Serwotka. Spożyto śniadanie. 

Prezes T. Browiński poinformował nas, 
że po śniadaniu rozdano 60 paczek świą-
tecznych, każda o wartości 80 zł.

16 kwietnia wielkanocne śniadanie 
przygotowano w Miejskim Domu Spo-
kojniej Starości. Dyrektor Ilona Nie-
doba witała gości: I. Szarca, S. Malinę, 
skarbnika miasta Aleksandrę Łuckoś, 
kierownika MOPS Zdzisława Dziendziela, 
przedstawiciela Fundacji św. Antoniego 
Franciszka Korcza. Modlitwę prowa-
dzili ks. Antoni Sapota i ks. Piotr Wo-
wry. Było bardzo uroczyście, na stołach 
znalazły się wielkanocne potrawy i cia-
sta.                                               Wojsław Suchta 

w miejskim Domu spokojnej starości.                                                               Fot. w. suchta
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W dwudziestym pierwszym wieku nie da się uniknąć cyfryzacji, 
nawet tam, gdzie dzięki umiejętnościom i wiedzy nauczycieli 
pewnie można byłoby sobie bez niej poradzić, czyli w szkole. 
Recepta na unowocześnienie szkoły nie polega jednak na samym 
fakcie zastąpienia wersji papierowej podręcznika elektroniczną 
czy korzystanie z jednego tabletu zamiast kilku podręczników. 
O prawdziwej zmianie jakości edukacji można mówić dopiero 
wtedy, kiedy spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak mądrze 
wykorzystać współczesną technologię w procesie edukacyjnym. 
Wypracowane przez lata skuteczne, tradycyjne metody warto 
uzupełniać i wspomagać tym, co dziś stało się dostępne i co 
pomoże nam rozbudzić ciekawość uczniów, urozmaicić szarą 
szkolną codzienność, a przede wszystkim umożliwi skutecz-
niejsze osiąganie wyznaczonych celów. Przed nauczycielami 
języków obcych, i nie tylko, stoi zatem ogromne wyzwanie, aby 
dystans miedzy nauczycielem a uczniem, należącym do pokolenia 
Google’a, był jak najmniejszy, poprzez wykorzystanie naturalnego 
zafascynowania młodzieży internetem, smartfonami, portalami i 
filmami na YouTube w procesie edukacyjnym. Dlatego mądrze 
zorganizowana cyfrowa szkoła to taka, w której dzięki technologii 
praca nauczyciela może być skuteczniejsza i łatwiejsza, a nauka 
przyjemniejsza i bardziej motywująca dla ucznia. Oczywiście przy 
wprowadzaniu jakichkolwiek zmian niewskazane są rewolucje. 
Choć większość uczniów posiada komputery w domach i dostęp 
do internetu, wcale nie oznacza, że potrafią je wykorzystywać 
do celów edukacyjnych we właściwym tego słowa znaczeniu. 
We wrześniu bieżącego roku szkolnego klasa językowa 1a z G1 
w Ustroniu rozpoczęła pracę z elektroniczną wersją ćwiczeń do 
języka angielskiego. Wymogiem podstawowym był komputer i 
dostęp do Internetu. Uczniowie mają przydzielone poszczególne 
zadania do wykonania w wyznaczonym czasie. System automa-
tycznie sprawdza prace domowe oraz przekazuje informacje na 
temat popełnionych błędów. Innowacyjne rozwiązania online 
dostarczają motywujący materiał do samodzielnej nauki uczniom, 
a nauczycielowi narzędzie do systematycznego monitoringu ich 
wysiłków. Platforma internetowa posiada m.in. dziennik elek-
troniczny, do którego ma wgląd zarówno nauczyciel jak i uczeń, 
materiały pomocnicze czy listę kontaktów, dzięki której wszyscy 

mogą się ze sobą komunikować, a także możliwość generowania 
raportów po każdym rozdziale. Oprócz zadań sprawdzanych przez 
system, są również zadania oceniane przez nauczyciela, który 
może przekazać swój komentarz pisemny. Wykorzystanie platfor-
my internetowej pozwala nauczycielowi nie tylko zaoszczędzić 
czas na lekcji, podczas której nie musi sprawdzać wszystkich 
zadań domowych, ale przede wszystkim uświadamia i uczy 
młodych ludzi jak korzystać z komputera i Internetu do celów 
edukacyjnych, a nie tylko dla zabicia czasu. W przypadku dłuż-
szych wypowiedzi pisemnych, do których napisanie komentarza 
niejednokrotnie zabiera nauczycielowi sporo czasu, od kilku lat  
w klasach językowych wykorzystywane jest narzędzie internetowe 
pozwalające nauczycielowi na nagranie ustnego komentarza wraz 
z omawianym tekstem, a następnie wysłanie takiej wiadomości 
drogą mailową do ucznia. Narzędzie to zrewolucjonizowało 
poprawianie prac pisemnych. Ponadto, we wrześniu uczniowie 
klasy językowej 1a zostali poddani diagnozie szkolnej, innowa-
cyjnemu systemowi oceniania wiedzy i postępów ucznia, której 
celem jest szczegółowa analiza osiągnięć uczniów na każdym 
etapie kształcenia i obiektywne porównanie na tle szkoły i popu-
lacji. Uczniowie piszą testy na początku i na końcu każdej klasy. 
System generuje raporty, które informują uczniów o ich mocnych  
i słabych stronach. W obszarach, w których uzyskali słabszy wynik 
system generuje materiały naprawcze jako odpowiedź na specjalne 
potrzeby edukacyjne poszczególnych uczniów. Rodzice nato-
miast, dzięki diagnozie uzyskują informację na temat postępów 
swojego dziecka na tle klasy i populacji, a także mają możliwość 
świadomego zaangażowania w proces nauczania i w realizację 
programu naprawczego. Egzamin gimnazjalny jest etapem koń-
cowym nauki w gimnazjum i przepustką do wymarzonych szkół. 
Dzięki diagnozie uczniowie zapoznają się z formatem egzaminów 
końcowych, a przede wszystkim nabierają świadomości stopnia 
przygotowania do nich. Informacja zawarta w raportach jest cenna 
zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, którzy mogą skoncentro-
wać się szczególnie na obszarach wymagających ćwiczeń. I choć 
wielu uczniów pewnie wolałoby szkołę bez testów i ocen, trudno 
byłoby znaleźć system zastępczy, który pozwalałby uczniowi na 
świadome, systematyczne śledzenie swoich postępów w nauce. 
Dlatego warto korzystać z różnych narzędzi i technologii, aby  
z jednej strony naukę uczniom uatrakcyjnić, a z drugiej strony po-
móc im dostrzec jej rezultaty.                                     agnieszka Kozik 

mąDRa  cyFRyzacja  

Lipowiec  28 kwietnia  (poniedziałek)               
 13.00     P. Tomaszko, ul. Lipowska 41
 13.30 – 13.45 „Bernadka” – most nad potokiem
 14.15 – 14.30 P Heller, ul. Nowociny 1
 14.50 – 15.40 Sklep Spożywczy ul. Lipowska 124

Jelenica   28 kwietnia  (poniedziałek)                     
 11.30                  Pod wiaduktem ul. Jelenica      
 12.00                  P. Cieślar –„U Jonka na Kępie”

Goje   28 kwietnia (poniedziałek)  
 10.00 – 10.30 P. Hławiczka, ul. Brody 85

Zawodzie  28 kwietnia  (poniedziałek)
 11.00 – 11.30       P. Puzoń, ul. Szpitalna.

hermanice 28 kwietnia  (poniedziałek)                                         
 13.00   P. Gajdacz, ul. Katowicka 151
 13.30 – 14.30 P. Sikora, ul. Skoczowska 6 
 15.00 – 16.00 parking obok sklepu SPAR

nierodzim 29 kwietnia (wtorek)              
 14.00 –16.00 Przychodnia Weterynaryjna 
    w  Nierodzimiu, ul. Potokowa                                                     

Centrum 29 kwietnia (wtorek)                
 9.00 –  11.00 Przychodnia Weterynaryjna
 15.00 – 17.00 ul. Grażyńskiego 5
    i  Gabinet Weterynaryjny os. Centrum 3

szczePieNie Psów PRzeciwko wściekliźNie kwiecień 2014
Poniwiec  30 kwietnia (środa)                
 15.30 – 16.00 P. Cichy, ul. Akacjowa 60     

Polana    30 kwietnia (środa)              
 10.15 – 10.45 Obok Motelu 

Jaszowiec  30 kwietnia (środa)                    
 11.00 – 11.30 P. Szkaradnik, ul. Wczasowa 14

Równica  30 kwietnia (środa)                                                
 12.00                   P. Pasterny

Polana    30 kwietnia (środa)                                                          
 12.30                   P. Śliwka, ul. Polańska 32

Dobka         30 kwietnia (środa)                                                    
 13.30                   Sklep Spożywczy
 14.15                   Dobka Ślepa PKS    

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11.03.2004 /Dz. U. 04.69.625  
z późniejszymi zmianami/ szczepieniu podlegają psy w terminie 
30 dni od ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a  następnie 
nie rzadziej niż co 12 miesięcy od daty ostatniego szczepienia!!!

Cena szczepienia wynosi 27 zł. Istnieje możliwość  jed-
noczesnego zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie oraz 
innym chorobom zakaźnym: nosówce, parwowirozie, zapaleniu 
wątroby, leptospirozie i kaszlowi kenelowemu w cenie 75 zł. 
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haRmoNoGRam BezPłaTNej zBióRki oDPaDów wielkoGaBaRyTowych, 
zużyTeGo sPRzęTu elekTRyczNeGo i elekTRoNiczNeGo, oPoN, złomu 

oRaZ CheMIkalIów w Roku 2014

6.05 Lipowiec + ul. Piękna i ul. Wantuły 
(zgłoszenia do 5 maja 2014 r.)
Bernadka, Czarny Las, Działkowa, Górecka, Górna, Kręta, 

Krzywaniec, Lipowska, Lipowski Groń, Mokra, Nowociny, 
Piękna, Podgórska, Przetnica, Spokojna, Szkolna, Wałowa, 
Wantuły, Wesoła

8.05 nierodzim 
(zgłoszenia do 7 maja 2014 r.)
Bładnicka, Boczna, Cicha, Chałupnicza, Dobra, Gospodarska, 

Graniczna, Harbutowicka, Katowicka, Kreta, Krótka, Łączna, 
Potokowa, Szeroka, Wąska, Wiejska, Wiklinowa, Zabytkowa, 
Zagajnik, Żwirowa

12.05 hermanice – Rejon I 
(zgłoszenia do 9 maja 2014 r.)
Beskidzka, Choinkowa, Długa, Dominikańska, Fabryczna, 

Jasna, Jaśminowa, Kaczeńców, Kwiatowa, Miła, Nad Bładnicą, 
Siewna, Stellera, Sztwiertni, Urocza, Wiśniowa, Wodna, Wspólna

13.05 hermanice – Rejon II 
(zgłoszenia do 12 maja 2014 r.)
Agrestowa, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Folwarczna, Jabło-

niowa, Laskowa, Malinowa, Orzechowa, Osiedlowa, Owocowa, 
Porzeczkowa, Różana, Skoczowska, Sosnowa

15.05 – 16.05 Centrum 
(zgłoszenia do 14 maja 2014 r.)
Bema, Brody, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Dworcowa, 

Grażyny, Grażyńskiego, Hutnicza, Mickiewicza, Konopnickiej, 
Kojzara, Krzywa, 9 Listopada, 3 Maja, Miedziana, Ogrodowa, 
Pana Tadeusza, Parkowa, Pod Skarpą, Polna, Rynek, Sikorskiego, 
Słoneczna, Sportowa,  Spółdzielcza, Srebrna, Strażacka, Traugut-
ta, Wybickiego, Zielona, Złota

Podczas zbiórki odbierane będą jak w latach poprzednich odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
opony, złom oraz chemikalia. 

nie będą odbierane:
• odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałęzie itp.) 
• odpady remontowo budowlane (gruz, styropian, papa, wata szklana itp.) 
• części samochodowe pochodzące z demontażu (zderzaki, fotele, deski rozdzielcze itp.)

Odbiór odpadów należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o. o. w Ustroniu  przy ul. Konopnickiej 40 tel: 33 
854-52-42 lub 504-200-589 (w godz. od 7 do 15) zgodnie z podanymi w harmonogramie terminami. W pierwszym wyznaczonym  
w harmonogramie dniu zbiórki odpady należy wystawić w pobliżu posesji w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.

PRoSI SIĘ MIeSZKaŃCóW o nIe PoZoSTaWIanIe oDPaDóW bIoDeGRaDoWaLnyCh 
(TRaWy, LIśCI, GałĘZI ITP.) I InnyCh PRZy TZW. DaWneJ KoMPoSToWnI Za oCZySZCZaLnIą 

śCIeKóW PRZy UL. SPoRToWeJ oDPaDy Te Można na bIeżąCo oDDaWaĆ beZPłaTnIe W PSZoK.

19.05 os. Cieszyńskie, os. Centrum, os. Manhatan,  
os. 700-Lecia przy ul. fabrycznej II, os. 
przy Dworcowej 3 
(zgłoszenia do 16 maja 2014 r.)
 
20.05 – 21.05 Goje, Jelenica 
(zgłoszenia do 19 maja 2014 r.)
Asnyka, Błaszczyka, Cholewy, Cieszyńska, Gałczyńskiego, 

Jelenica, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kluczyków, Kościelna, 
Komunalna, Kotschego, Lipowczana, Myśliwska, Obrzeżna, 
Partyzantów, Pasieczna, Reja, Skłodowskiej, Skowronków, 
Spacerowa, Staffa, Stalmacha, Stawowa, Tartaczna, Tuwima, 
Widokowa, Wierzbowa, Wiosenna

22.05 – 23.05 Polana, Dobka, Jaszowiec 
(zgłoszenia do 21 maja 2014 r.)
Baranowa, Beskidek, Brzozowa, Bukowa, Chabrów, Furmań-

ska, Grzybowa, Jastrzębia, Jaworowa, Jodłowa, Klonowa, Orło-
wa, Palenica, Papiernia, Pod Grapą, Polańska, Równica, Stroma, 
Sucha, Ślepa, Świerkowa, Topolowa, Turystyczna, Wczasowa, 
Wiślańska, Wysznia, Złocieni, Żarnowiec

26.05 – 27.05 Zawodzie 
(zgłoszenia do 23 maja 2014 r.)
Armii Krajowej, Belwederska, Gościradowiec, Kamieniec, 

Kuźnicza, Lecznicza, Leśna, Liściasta, Nadrzeczna, Okólna, 
Radosna, Sanatoryjna, Skalica, Solidarności, Sportowa, Szpitalna, 
Uboczna, Uzdrowiskowa, Wojska Polskiego, Zdrojowa, Źródlana

29.05 – 30.05 Poniwiec 
(zgłoszenia do 28 maja 2014 r.)
Akacjowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa, Drozdów, Głogowa, 

Grabowa, Jesionowa, Kalinowa, Katowicka II, Kasztanowa, 
Limbowa, Lipowa, Olchowa, Słowików, Wiązowa

21 marca 2014 roku uczniowie Gimnazjum nr 1 przywitali wios-
nę pierwszą edycją konkursu Talent Schow. Młodzież naszej szkoły 
przedstawiła swoje talenty w sześciu występach. Najlepszych, 
podczas głosowania, wybrali wszyscy gimnazjaliści. 

Pierwsze miejsce zajęła Martyna Miklusiak z klasy drugiej, 
grając i śpiewając piosenkę „Say something”. Drugie miejsce zajął 
zespół „Dziewczęta z kabaretu” w składzie: Sylwia Czerwińska, 
Bożena Czyż i Aleksandra Gomola. Zaś trzecie miejsce przypad-
ło w udziale tańczącemu duetowi – Aleksandrze Ziółkowskiej  
i Matyldzie Majewskiej. 

Pozostali uczestnicy, którzy wystąpili to: Sabina i Patrycja Bom-
belka (śpiew), gitarowe trio w składzie Joanna Sikora, Paulina Tatar 

taleNt  Show i Magda Pinkas oraz Sylwia Czerwińska z Bożeną Czyż, które za 
taniec hinduski zdobyły specjalne wyróżnienie przyznane przez 
Radę Pedagogiczną.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi i chęci pokazania 
swoich talentów. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku odbędzie 
się kolejna edycja konkursu, dopisze frekwencja, a uczniowie 
pokażą, na co ich stać.

Całą imprezę przygotowała nauczycielka Gimnazjum nr 1 Ka-
tarzyna Pobiegło. Ona też pozyskała od sponsorów nagrody dla 
wykonawców. Bardzo dziękujemy za przekazane nagrody firmom 
z Ustronia: Wytwórni Wód Ustronianka, Mokate S.A. i Fotoland 
S.C. oraz Zakładowi Introligatorskiemu z Cieszyna. Dzięki hojno-
ści sponsorów wszyscy uczestnicy otrzymali fantastyczne nagrody  
i upominki.                                 Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 

                                                      Gimnazjum nr 1 w Ustroniu.
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GieRek  o  kuklińskim
Podczas spotkania śpiewał zespół silesian singers.                                         Fot. w. suchta

11 kwietnia w Miejskim Domu Kul-
tury „Prażakówka” odbyło sie spotkanie  
z europarlamentarzystą Adamem Gierkiem 
oraz wicemarszałkiem województwa ślą-
skiego, po zawarciu wojewódzkiej koalicji 
PO–SLD, Marianem Jaroszem. Obaj są 
kandydatami SLD w wyborach do Par-
lamentu Europejskiego. Głównym orga-
nizatorem spotkania był przewodniczący 
Stowarzyszenia „Pokolenia” Jan Szwarc.

Podstawą pierwszej części spotkania 
była rozmowa Ireneusza Łęczka z Ada-
mem Gierkiem, na kanwie książki „Eu-
ropejskie klimaty”, będącej wywiadem  
I. Łęczka z A. Gierkiem.
– Panie profesorze, dlaczego zdecydowali-
śmy się na wydanie tej książki – brzmiało 
pierwsze pytanie I. Łęczka.
– Dlatego, że w oficjalnych mediach trudno 
znaleźć sposób na wyartykułowanie swoich 
myśli. Chodzi o nasze tzw. mainstreamowe 
media. Wiadomo, że one przedstawiają 
fakty w sposób uproszczony, od ściany 
do ściany. Natomiast gdybyśmy chcieli 
przedstawić coś nieco inaczej, aniżeli to 
im odpowiada, to jest cenzura. Cenzura 
narzucona, może większa niż kiedyś.

Dziękujemy pani Bogusławie lazar za ży-
czenia i oryginalną pisankę.  Fot. w. suchta

– Wtedy była oficjalna, dziś jest ukryta? – 
dopytywał I. Łęczek.
– Jest to związane z finansami. Media, to 
wielki biznes, a wielki biznes to kapitał. 
Wiadomo, że to wszystko raczej skłania 
się do prawej strony.

Parę słów A. Gierek poświęcił także 
Bartoszowi Arłukowiczowi, obecnemu 
ministrowi zdrowia z ramienia PO. Na py-
tanie co to jest polityka miał odpowiedzieć: 
„Polityka to umiejętność przekonywania 
ludzi do swoich racji”. Czyli propaganda. 
Natomiast zdaniem A. Gierka polityka, to 
zdolność tworzenia perspektywicznych 
planów, a później szukania narzędzi ich 
realizacji.

A. Gierek mówił o kryzysie ukraińskim:
– Polityka wschodnia, polska i ostatnio 
unijna, doznała wielkiej klęski. Była to 
polityka stworzenia  bloku małych państw 
postradzieckich, jako przeciwwagi dla 
Rosji. Z góry było to założenie konfronta-
cyjne. Rosja od początku nie chciała się na 
to zgodzić. To polityka wschodnia, jagiel-
lońska polityka, której początek datujemy 
w XVII w., propagowana przez niejakie-
go Giedroycia, który uważał, że należy 
stworzyć międzymorze. (...) Powinniśmy 
nawiązać do tego, co było już wcześniej, 
do polityki Brandta, Schmidta. (...) In-
teres Polski jest na wschodzie. My nie 
możemy konfrontować. Dzisiaj słyszałem 
wystąpienie Kaczyńskiego, który mówił, 
że potrzebne jest 10.000 wojska amery-
kańskiego w Polsce, bo grozi nam wojna. 
Ludzie kochani! Nie o to chodzi! Wojny 
były z innego powodu. Państwa narodowe 
chciały rozszerzać swoje strefy wpływów, 
rozszerzać swoje rynki. O to była pierwsza 
i druga wojna światowa. (...) Jest też taka 
chińska zasada, że z dzikim zwierzęciem 
nie należy się drażnić. Niektóre potęgi na 
wschodzie i na zachodzie trzeba ułaska-
wiać. Cała polityka wschodnia powinna 
polegać z jednej strony, nie na drażnieniu, 
tylko na ułaskawianiu i gospodarczym 
uzależnianiu, by ten wielki rynek mógł 
służyć ludziom w Polsce.

– Jako jeden z pierwszych w Polsce pod-
niósł pan temat klimatycznej histerii. 
Patrzono na pana z niedowierzaniem, 
bo przecież można kopalnie pozamykać, 
napędzać elektrownie wiatrakami – dopy-
tywał I. Łęczek.
– Od razu muszę powiedzieć, że nie chodzi 
o ochronę środowiska w tej całej histerii. 
W czasie pierwszej kadencji bardzo mnie 
zaskoczyła presja polityków zachodnich, 
aby Europa stała się ambitna w zakresie 
ograniczania dwutlenku węgla. Rozma-
wiałem z naukowcami zajmującymi się 
tym problemem i oni większości przy-
padków uważają za słabiutką hipotezę, że 
dwutlenek węgla szkodzi klimatowi.

I. Łęczek zapytał też o płk. Ryszarda 
Kuklińskiego:
– Pytano pana we Wrocławiu, Kukliński 
bohater, czy zdrajca?
– Zdrajca! Zdrajca! Zdrajca! – rozległo 
się z widowni.

A. Gierek miał na ten temat nieco inną 
koncepcję:
– Znając trochę funkcjonowanie ówczes-
nych służb, jak to wyglądało w tamtejszym 
podzielonym świecie, sądzę że w sposób 
zakamuflowany wykonał zadanie, które 
mu polecono, albo wymyślono dla niego. 
Ogólnie rzecz biorąc, mogę powiedzieć  
w uproszczeniu, że posłał go tam Jaruzel-
ski. Jemu ułatwiono ucieczkę, a wiadomo, 
że był szpiegiem działającym na dwie 
strony, a w zasadzie na trzy strony. (...) To 
był szpieg uniwersalny.

Były też pytania i odpowiedzi. I tu zgło-
szono pomysł budowy zapory w Dobce, ze 
względu na deficyt wody pitnej.
– Myślę, że byłoby pomocne, gdyby rada 
gminy czy powiatu wystosowała wniosek 
w sprawie takiej koncepcji, ciekawej – 
mówił marszałek, a A. Gierek dodawał.
– W przypadku Dobki, to także ochro-
na przed powodziami. To inwestycje, 
które zostały w Polsce zaniedbane. Pol-
ska musi zweryfikować swoją politykę  
w sprawie wody. Wydaje mi się, że tu trze-
ba naciskać na rząd. Decyzje muszą zapaść  
w najbliższym czasie, ponieważ środki są 
już rozdysponowane.     Wojsław Suchta

a. Gierek.                               Fot. w. Suchta
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Fot. w. Suchta

Trwa przebudowa skrzyżowania ulic 
Katowickiej, Skoczowskiej i Wiejskiej  
w Nierodzimiu. Kierowcy muszą uważać, 
bo zmieniają się pasy ruchu, miejsca zjaz-
du na drogi podporządkowane. Widocz-

MNIej  oFIaR  Na  dRoGaCh

ność utrudniają biało-czerwone słupki  
i tymczasowo ustawione znaki drogowe. 
Prowadzący samochody na pewno wiedzą, 
że im mniejsza prędkość, tym większe 
prawdopodobieństwo uniknięcia kolizji. 
Większość zwalnia mijając skrzyżowanie, 
choć nie wszyscy do wyznaczonej obo-
wiązującej prędkości 50 km na godzinę. 

27 marca zdarzyła się kolizja, gdy pro-
wadząca cinquecento 75-latka, zjeżdżając 
w kierunku Bładnic nie ustąpiła pierw-
szeństwa przejazdu 35-letniemu obywa-
telowi Czech, kierującemu skodą felicją. 
Nikt nie został poszkodowany, kierowcy 
byli trzeźwi, a winna kolizji kobieta zo-
stała ukarana mandatem. 

Na ul. Drozdów nie ma żadnej prze-
budowy. Nie jest to też dwupasmówka, 
na której, po wprowadzeniu ograniczeń, 
od Ustronia do Skoczowa jeździć można 
70 km na godzinę, tylko zwykła droga 
biegnąca przez osiedle domów jednoro-
dzinnych na Brzegach. Mimo to wyjazd  
z posesji może być niebezpieczny z powo-
du szybkiej jazdy niektórych kierowców.
Przekonała się o tym kierująca fiatem pun-
to 79-letnia mieszkanka Chorzowa, która 
wyjeżdżała z posesji w Wielką Sobotę, 19 
kwietnia. Musiała się nieco wysunąć, bo 
widoczność zasłaniało zaparkowane przy 
jezdni auto. W tym momencie jej samo-

chód został niemal skasowany przez jadące 
z góry drugie punto, prowadzone przez 
28-letniego mieszkańca Goleszowa. Na 
miejsce przyjechała straż pożarna, pomoc 
drogowa, karetka pogotowia oraz policja, 

    
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

wypadki  241 233 263 231 197 197 188 141 164 152 147 182
kolizje  1637 1649 1869 1865 1851 1611 1499 1523 1619 1414 1391 1451
ranni   304 277 320 283 250 225 203 154 218 178 176 241
zabici   17 25 26 20 10 16 25 19 16 18 18 9
Zatrzymani nietrzeźwi kierowcy              559 641 635 587

która ukarała kobietę mandatem za nie-
ustąpienie pierwszeństwa. Chorzowianka 
została odwieziona do szpitala na kontrolę, 
ale nie odniosła obrażeń. 

Według danych policjantów Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy Powiato-
wej Policji w Cieszynie w 2013 roku na 
drogach naszego powiatu doszło do 182 
wypadków, czyli zdarzyło się ich o 35 
więcej niż w roku poprzednim. Wzrosła 
liczba osób rannych w wypadkach - było 
ich 241, a w 2012 roku 176. Zdecydowanie 
zmniejszyła się liczba śmiertelnych ofiar 
tych zdarzeń. W wypadkach drogowych  
w powiecie zginęło 9 osób, to aż o 9 mniej 
niż w 2012 roku. To najmniejsza liczba 
ofiar śmiertelnych od wielu lat. W 2013 
roku do 1.451 zwiększyła się liczba kolizji 
drogowych, podczas gdy w 2012 r. odno-
towano ich 1.391. Wyeliminowano z dal-
szej jazdy 587 nietrzeźwych kierowców,  
w 2012 roku było ich 635. Zmalała liczba 
zdarzeń drogowych spowodowanych przez 
nietrzeźwych kierowców. W 2013 roku 
56 pijanych kierujących spowodowało 
wypadek lub kolizję, w 2012 roku – 78. To 
spadek aż o 28 procent. W ubiegłym roku, 
tylko sami policjanci drogówki, podczas 
codziennej służby oraz specjalnych akcji 
poddali badaniu 19.882 użytkowników 
ruchu drogowego, w 2012 roku wykona-
no 22.817 badań. Statystyki niezmiennie 
wskazują, że do zdarzeń drogowych naj-
częściej dochodzi z powodu niestosowania 
się kierowców do ograniczeń prędkości 
jazdy. Z tego powodu w 2012 roku spraw-
cami kolizji i wypadków drogowych było 
366 kierowców, w 2013 roku o 50 zdarzeń 

mniej. W 2013 roku policjanci odnotowali 
4.183 wykroczeń polegających na prze-
kroczeniu dozwolonej prędkości. To o 546 
więcej niż 2012 roku.   Monika niemiec

kolizja w wielką sobotę.                                                                                         Fot. w. herda

Tęcza we wtorek 15 kwietnia.                                                                              Fot. w. suchta



10   Gazeta Ustrońska                                                                                          24  kwietnia 2014 r. 

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 
r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z 
uchwałą nr XXVII/316/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2012 r. 
w sprawie: podziału Miasta Ustroń na stałe obwody głosowania, ustalenia 
ich  numerów, granic oraz siedzib  obwodowych komisji wyborczych (Dz. 
Urz. Woj. Śląskiego poz. 1010 z późn. zm.), uchwałą nr XLII/463/2014 
Rady Miasta Ustroń z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia 
odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Ustroń w wyborach 
posłów do Parlamentu Europejskiego. (Dz. Urz. Woj.  Śląskiego poz. 2170) 

o b W I e S Z C Z e n I e   burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 kwietnia 2014 r.

burmistrz Miasta Ustroń podaje do wiadomości wyborców, 
informację o numerach oraz  granicach stałych i odrębnych 
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodo-
wych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji 
wyborczych dostosowanych do potrzeb  wyborców niepeł-
nosprawnych, siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
właściwych dla głosowania korespondencyjnego, w wyborach 
posłów do Parlamentu europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.:

w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodo-
wych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, sie-
dzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego, w wyborach posłów do Parlamentu europejskiego  
w dniu 25 maja 2014 r.

nr obwodu                            Siedziba
głosowania                                       Granice obwodu głosowania                obwodowej komisji wyborczej
        
1  ulice: Baranowa, Beskidek, Chabrów, Furmańska, Grzybowa, Jastrzębia, Jaworowa, 
  Jodłowa, Orłowa, Palenica, Polańska, Papiernia, Pod Grapą, Równica, Stroma, Sucha, 
  Ślepa, Świerkowa,Turystyczna, Wczasowa, Wiślańska, Wysznia, Złocieni, Żarnowiec, 
  3 Maja (od nr 118 po stronie prawej i od nr 77 po stronie lewej). 

2  ulice: Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa, Drozdów (od nr 7 
  po stronie lewej i od nr 18 po stronie prawej),  Grabowa, Głogowa, Jesionowa, 
  Kasztanowa, Kalinowa, Klonowa, Katowicka II nr 78, Limbowa, Lipowa (od nr 11 po 
  stronie lewej i od nr 12 po stronie prawej), Słowików, Topolowa, Wiązowa. 

3  ulice: Andrzeja Brody, Cieszyńska (od nr 7 po stronie lewej za wyjątkiem nr 31, 
  33, 35), Jana Wantuły, M.Konopnickiej, Ks. Ludwika Kojzara, Katowicka II 
  od nr 8 do nr 24, Os. Centrum, Os. Manhatan, Pasieczna, Piękna, Widokowa. 

4  ulice: Asnyka, Drozdów (do nr 5a po stronie lewej i do nr 8a po stronie prawej),
  K.I. Gałczyńskiego, Grażyny, dr Michała Grażyńskiego po stronie prawej (za wyjątkiem 
  nr 12), Hutnicza,  Jelenica, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kluczyków, Lipowa (do nr 9
  po stronie lewej i do nr 8a po stronie prawej), 9 Listopada, 3 Maja (do nr 116 po stronie 
  prawej i do nr 71 po stronie lewej), M. Skłodowskiej, Mickiewicza, Miedziana, 
  Myśliwska, Olchowa,  Pana Tadeusza, Parkowa, Partyzantów, Pod Skarpą, Reja, Rynek, 
  Skowronków, Słoneczna, Spacerowa, Srebrna, Staffa, Tuwima, Wierzbowa, Zielona, Złota, 

5  ulice: Bema, Cieszyńska (V, VI, VII, 31, 33, 35 i od nr 22 po stronie prawej), Ignacego 
  Daszyńskiego, Długa (do nr 33 po stronie lewej i do nr 34 po stronie prawej), Dworcowa, 
  Dąbrowskiego, Fabryczna, dr Michała Grażyńskiego po stronie lewej (za wyjątkiem 
  nr 27, 31), Jana Błaszczyka, Jana Cholewy, Kaczeńców, Katowicka (do nr 46), Komunalna, 
  Kościelna, Kuźnicza (do nr 5), Krzywa, Pawła  Lipowczana, Obrzeżna, Ogrodowa, 
  Os. Cieszyńskie, Polna, Plac Ks. Karola Kotschego, Spółdzielcza, Pawła Stalmacha, 
  Stawowa, Sportowa, Strażacka, Sikorskiego, Tartaczna, Traugutta,Wybickiego, Wiosenna. 

6  ulice: Agrestowa, Beskidzka, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Choinkowa, Dominikańska, 
  Długa (od nr 37 po stronie lewej i od nr 40 po str. prawej), Folwarczna, Jabłoniowa, Jasna, 
  Jaśminowa, Katowicka (od nr 100 do nr 178 po str. prawej i od nr 101 do nr 201 po str. lewej), 
  Kwiatowa, Laskowa, Malinowa, Miła, Nad Bładnicą, Osiedlowa, Orzechowa, Owocowa, 
  Porzeczkowa, Różana, Sosnowa, Siewna, Jana Sztwiertni, Skoczowska (do nr 101 po str. lewej 
  i do nr 100F po stronie prawej), Pawła Stellera, Wodna, Wspólna, Wiśniowa, Urocza. 

7  ulice: Bernadka, Działkowa, Górecka, Górna, Kamieniec (od nr 9), Kręta, Krzywaniec, 
  Leśna (od nr 10), Lipowski Groń, Lipowska (od nr 22 po stronie prawej i od nr 23 po stronie 
  lewej), Mokra, Nowociny, Przetnica, Podgórska, Spokojna, Szkolna, Wesoła, Wałowa. 

8  ulice: Bładnicka, Boczna, Cicha, Chałupnicza, Czarny Las, Dobra, Gospodarska, Graniczna, 
  Harbutowicka, Katowicka (od nr 200 po stronie prawej i od nr 203 po stronie lewej), 
  Józefa Kreta, Krótka, Lipowska (do nr 16 po stronie prawej i do nr 21 po stronie lewej), 
  Łączna, Potokowa, Skoczowska (od nr 107 po stronie lewej i od nr 110 po stronie prawej), 
  Szeroka, Wąska, Wiejska, Wiklinowa, Zabytkowa, Zagajnik, Żwirowa, 

9  ulice: Armii Krajowej, Belwederska, Gościradowiec, dr Michała Grażyńskiego (nr 12, 
  27, 31), Kamieniec (do nr 8), Kuźnicza (od nr 6), Lecznicza, Liściasta., Leśna (do nr 7), 
  Nadrzeczna, Okólna,  Radosna, Sanatoryjna, Skalica, Solidarności, Szpitalna, 
  Wojska Polskiego, Uzdrowiskowa, Uboczna, Zdrojowa, Źródlana, 

10  Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A., ul. Sanatoryjna 1 

11  Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu,  
  ul. Szpitalna 11
 

12  Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu, ul. Zdrojowa 6 

13  Miejski Dom Spokojnej Starości w Ustroniu, ul. Słoneczna 10 

Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Polańska 25

Lasy Państwowe nadleśnictwo 
Ustroń

ul. 3 Maja 108

Przedszkole nr 7
ul. K.I. Gałczyńskiego 16

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Partyzantów 2

(sala gimnastyczna przy szkole)
lokal dostosowany do potrzeb wyborców  
niepełnosprawnych siedziba obwodowej 

komisji wyborczej właściwa dla 
głosowania korespondencyjnego

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Ignacego Daszyńskiego 31

Przedszkole nr 4
43-450 Ustroń

ul. Wiśniowa 13

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Szkolna 1

lokal dla wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 6
ul. Józefa Kreta 6

Gimnazjum nr 2
ul. Ignacego Daszyńskiego 31

 Sanatorium „RóWnICa” , 
ul. Sanatoryjna 7

śląski Szpital Reumatologiczno-
-Rehabilitacyjny, ul. Szpitalna 11

śląskie Centrum Rehabilitacji 
i Prewencji, ul. Zdrojowa 6

Miejski Dom Spokojnej Starości,
ul. Słoneczna 10
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kRzyżówka   kRzyżówka   kRzyżówka
50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł

PoZIoMo: 1) KS Kuźnia, 4) mieszkał pod Wawelem,  
6) po Lidze Narodów, 8) ze sztachet lub siatki, 9) strzała 
do kuszy, 10) biustonosz, 11) nieprzetłumaczalny zwrot, 
12) belgijskie góry, 13) buty na kółkach, 14) patrzałki,  
15) zgorzelina, 16) po ustąpieniu bólu, 17) dawniej ma-
laria, 18) kacza gadka, 19) hutniczy produkt, 20) płynny 
lub ziemny.

PIonoWo: 1) wdzianko skrzata, 2) zabawa logiczna, 
3) rzucane pod nogi, 4) reguluje instrumenty, 5) łódź ryba-
cka, 6) znawca ptaków, 7) panuje nad wężami, 11) objęcie 
biskupstwa, 13) kuzynka foki, 17) nutka.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 2 maja.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 15

   ZIeLono WoKoło
Nagrodę w wys. 50 zł oraz książkę ufundowaną 

przez ustrońskie wydawnictwo Koinonia otrzymuje 
Lidia Tomiczek z Ustronia, ul. Olchowa. Zaprasza-
my do redakcji. 

noWe KSIążKI W MbP :

Keith Richards – „życie” (książka audio)
Autobiografia charyzmatycznego gitarzysty grupy Rolling Stones. 

Autor opowiada o drodze, jaką przeszedł z ubogiego podlondyń-
skiego Dartford na szczyt światowego showbiznesu, stając się ikoną 
muzyki rockowej. Czyta Jan Peszek.

elżbieta Cherezińska – „Korona śniegu i krwi” 
(ksiażka audio)
Czasy Wielkiego Rozbicia. Potężne ongiś królestwo w sercu 

Europy rozpadło się na księstwa, którymi władają skłóceni ze 
sobą Piastowie. Od wielu lat Polska nie ma króla, a tron pozostaje 
pusty. Na rozpadające się mocarstwo padają pożądliwe spojrzenia 
sąsiednich władców. W głębi lasów budzą się ludzie Starszej Krwi, 
a wraz z nimi zapomniane przez stulecia demony.

Ta adaptacja książki to 30 godzinne słuchowisko z udziałem 80 
aktorów.

„Moc błogosławieństwa Ojca”- Henryk Wieja. Autor w oparciu o tekst Biblii próbuje uświadomić czytelnikom, że dzieci są zbyt cennym owocem 
naszego życia, by ich wychowanie opierać na tak kruchych fundamentach, jak pieniądze, prestiż, władza. Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl

BiBlioteka   poleca:

Przygotujemy oferty specjalnie dla Ciebie!

Pomyśl o uRloPie! - laTo 2014
MaRZeC- oStatNI etaP wCZeSNej ReZeRwCjI

gwarancja ceny, najwyższe rabaty, wycieczki gratis
weekeNd Majowy I CZeRwCowy - 
samolot, autobus, dojazd własny - wczasy, wycieczki, rejsy

ZdRowIe  w  SZkole
11 kwietnia w ramach realizowanego w bieżącym roku szkol-

nym projektu edukacyjnego „Trzymaj formę” oraz Światowego 
Dnia Zdrowia odbył się w Szkole Podstawowej nr 3 w Polanie 
konkurs pod hasłem „Żyjmy zdrowo”. Konkurs był tylko jed-
nym z wielu działań prozdrowotnych realizowanych z dużym 
naciskiem w naszej szkole. Juz w maju zaplanowaliśmy kolejną 
akcję - Dzień Sportu. Celem konkursu była promocja zdrowego 
stylu życia, oraz wyszukiwanie talentów plastycznych wśród dzie-
ci. Podniesienie poziomu świadomości w zakresie promowania 
zdrowia stanowi jeden z kluczowych warunków upowszechniania 
zdrowych stylów życia. 

Konkurs składał się z 2 części: teoretycznej i sprawnościowej. 
W pierwszej części 4 drużyny: Jabłuszka, Wisienki, Malinki, 
Śliweczki zmagały się z następującymi konkurencjami: „Wiem co 
jem” - rozpoznanie produktów żywnościowych za pomocą zmy-
słów; „Krzyżówka”, „Zdrowe kalambury”, „Zagadki o zdrowiu” 
oraz „Cztery pory roku” (dopasowanie ubrań do odpowiedniej 
pory roku). Na zakończenie części teoretycznej drużyny przy-
gotowywały wiosenną kanapkę, którą oceniał m.in. szef naszej 
kuchni pan Seweryn Czerwiakowski.

Po przerwie odbyły się 4 konkurencję ruchowe tzw. „Wyścigi 
rzędów”, przygotowane przez nauczyciela wf pana Tomasza 
Jaworskiego Ostatecznie zwyciężyła drużyna Jabłuszek: Karol 
Czyż (kl.VI), Nikola Michalik (kl. III), Kinga Bury (kl. II).

 Ogłoszono również wyniki konkursu plastycznego pt.: „W 
zdrowym ciele zdrowy duch”. 

W kategorii klas I-III zwyciężyli: Anna Łakomska (kl. IV), 
Maja Jurczok (kl.I), oraz Paweł Mojeścik (kl. II).

W kategorii klas IV-VI zwyciężyli: Jakub Śliwka ,Jakub Go-
mola oraz Agnieszka Wróblewska (kl. IV).

Na zakończenie konkursu głos zabrały: dyrektor SP-3 Jo-
lanta Kocyan oraz pielęgniarka Elżbieta Pilch. Podkreślały, 
jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa stosowanie za-
sad higieny, aktywność fizyczna i przestrzeganie odpowied-
niej do wieku, zbilansowanej diety. Organizatorkami kon-
kursu były: Aleksandra Majętny (wychowawca świetlicy)  
i Aneta Słowiena-Jurczok (nauczyciel przyrody). 
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Tej wiosny w Leśnym Parku Niespo-
dzianek w Ustroniu urodziły się: muflony, 
dziki, puchacze, sokół – raróg górski, żubr. 
Oczekuje się na narodzin danieli i jeleni.

DobRana żUbRZa PaRa
Żubr osesek ma na imię – Polonek. 

Nie byłoby nic dziwnego w tym, że się 
pojawił na świecie, bo zwierząt, tak jak 
natura nakazuje, w Leśnym Parku wciąż 
przybywa. Jednak w  normalnych warun-
kach żubry przychodzą na świat co dwa 
lata, tymczasem w Ustroniu świętujemy 
narodziny cielaczka czwarty rok z rzędu. 
– To dowód, że żubrom jest u nas bar-
dzo dobrze. Jak na razie urodziły się 
same byczki: Potworek, Podbeskidek i 
Polonek. Jednak ponieważ ich rodzice, 
Ponia i Pozyton, dobrali się wspaniale, a 
do tego są wyjątkowo płodną parą, na tę 
chwilę nie potrzebujemy kolejnej samicy 
– mówi Paweł Machnowski, dyrektor par-
ku. Imiona zwierzaków są do siebie dość 
podobne, ze względu na fakt, że każdemu 
żubrowi, który jest czystej krwi żubrem 
białowieskim, nadaje się imię zaczynające 
się na „Po”.

Niewątpliwą atrakcją jest to, że naro-
dziny wszystkich zwierząt przychodzą-
cych na świat w parku, mogą podziwiać 
odwiedzający. Także zaprzyjaźnieni in-
ternauci są zawsze na bieżąco: piętnaście 
godzin po narodzinach młodego żubra, 
wiadomość o tym wydarzeniu dotarła do 
wszystkich fanów tych zwierząt na portalu 
społecznościom.

Żubry przebywają w Ustroniu od 2005 
roku. Żyją w specjalnej, dużej zagrodzie, 
gdzie mają do dyspozycji łąkę, strumień, 
młody las i bukowy starodrzew.  Oczywi-
ście do żubrów, tak jak do innych zwierząt 
w parku, podchodzić można tak blisko, 
jak pozwala na to własna odwaga lub 
ogrodzenia, bo zwierzęta mają w miarę 
łagodny temperament i są ufne w stosunku 
do odwiedzających. 

– Wszystkie zwierzęta chodzące wolno 
po parku darzą ludzi stosunkowo dużym 
zaufaniem, tym bardziej, że można karmić 
je specjalnie przygotowaną karmą, co 
dodatkowo nakłania je do podchodze-
nia bliżej odwiedzających – wyjaśnia P. 
Machnowski.

uważa  się  za  żuBRa

Jednak w Leśnym Parku Niespodzia-
nek możemy spotkać nie tylko żubry. 
Na inwentarz składa się łącznie kilkaset 
zwierząt, które (poza okazami potencjalnie 
niebezpiecznymi), swobodnie poruszają 
się po terenie parku. Zainteresowanie jest 
spore: w zeszłym roku ogród zoologiczny 
odwiedziło ponad 40 tys. osób. 

TRUDna PTaSIa MIłośĆ 
I GRoSZeK LUbIąCy żUbRy

W parku mieszka ponad 200 ptaków,  
w tym 30 drapieżnych unikatów, m.in.: 
myszołów rdzawosterny i jastrzębie Harri-
sa. Tej wiosny wykluł się raróg, czyli sokół 
górski. To pierwsze takie wydarzenie w hi-
storii ustrońskiej sokolarni. Skojarzenie ze 
sobą dwóch rarogów nie jest łatwe, gdyż 
samiec musi najpierw spodobać się sami-
cy. Jeżeli nie ma ona ochoty na pisklęta 
może się na niego rzucić i zrobić poważną 
krzywdę. Na szczęście tym razem samica 
okazała się nad wyraz ugodowa – efektem 
są młode, które możemy dzisiaj podziwiać 
w parku.

Kolejnym ciekawym przypadkiem 
wśród mieszkańców parku jest Groszek. 
Jest to jeleń wyjątkowo lubiący podróże. 
Gdy ucieka ze swojej zagrody często spę-
dza czas w pobliżu rodzinki żubrów. Jak 
twierdzi jedna z turystek, jest on pierw-
szym jeleniem uważającym się za żubra. 

                    Tekst i zdjęcia: a. Tomica

2 maja 2014 podczas ustrońskiej ma-
jówki na rynku odbędzie się już VI z 
kolei impreza pod hasłem „Siła Serca”. 
Impreza organizowana jest cyklicznie 
przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
i Rodzinie „Można Inaczej” z inicjatywy 
Moniki Zawady. Ideą organizacji tego typu 
koncertów była chęć rozpowszechnienia 
wolontariatu oraz promowanie wszel-
kiej działalności charytatywnej na rzecz 
potrzebujących. Organizatorzy pragną 
zachęcić osoby w każdym wieku, zwłasz-

cza osoby starsze, które mają dużo czasu 
wolnego i chcą go wykorzysta efektywnie 
– pomagając potrzebującym. Na płycie 
rynku zaprezentują się zespoły muzyczne, 
taneczne oraz kabarety. Wszyscy artyści 
wystąpią charytatywnie w myśl promow-
nia idei imprezy. Program będzie bardzo 
urozmaicony, organizatorzy chcą wyjść 
naprzeciw różnorakim gustom muzycz-
nym. Wystąpiły m. in. zespoły artystyczne 
MDK „Prażakówka” - „Echo”, „Impuls”, 
„Absurd” prowadzone przez Annę Da-

measteter,  grupa taneczna „eMDeKa 
Kru & Bibojsi” prowadzone przez Wojt-
ka Twardzika. Na scenie będzie można 
usłyszeć także kilka niezłych zespołów 
muzycznych, takich jak: Spectrum - gra-
jący covery znanych artystów, zespół 
Pociąg Rock&Roll - klimaty blusowe  
i rock&rollowe, zespół Arek Malinow-
ski – wokalista grający muzykę popową, 
rozrywkową. Usłyszymy też brzmienie 
rockowe w wykonaniu zespołu Le Fleur 
oraz Imaginarium - artyści są uczestnika-
mi show „Must be the Music”. Na scenie 
zabawiać nas będzie kabartet Nemo oraz 
Jan Krużołek z show muzycznym „Wyjęte 
z szuflady”. Organizatorzy mają nadzieję, 
że dopisze publiczność, a pogoda okaże 
się łaskawa.

Pokażą  siłę  seRca  
Po  RaZ  SZóSty
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Tydzień wcześniej bracia Szejowie star-
towali w Czechach, ale ten występ potrak-
towali jako trening. W tym roku nastawiają 
się na starty w RSMP w klasie 6F. Jest to 
ich pierwszy sezon w polskiej ekstraklasie 
rajdów samochodowych.
– W Pucharze Forda startują wszystkie 
takie same samochody, więc rywalizacja 
bardzo zacięta – mówi pilot M. Szeja.  

Rajd rozpoczął się miejskim prologiem 
w piątek i tu Szejowie stracili kilka sekund. 
Jak mówią, jechali zachowawczo. Potem 

wiele  wysiłku  i  Bólu

coraz mocniej, nawet na jednym z odcin-
ków urywają lusterko, ale bez poważnych 
konsekwencji.
– Jechaliśmy wykorzystując każdy centy-
metr drogi – mówi M. Szeja.

Na prowadzenie w klasie wychodzą po 
4 odcinku specjalnym i prowadzenia nie 
oddają do końca rajdu.
– Było ciężko, ale się udało. Dla nas tym 
bardziej, bo w RSMP to dwa dni ścigania 
i trzeba rozłożyć siły, mieć na uwadze 
wytrzymałość samochodu – mówi M. 

Szeja. – To znaczna różnica w stosunku 
do jednodniowego Rajdowego Pucharu 
Polski, w którym ścigaliśmy się w ubie-
głym sezonie. Szczególnie widać to było 
pierwszego dnia, gdy każdy z odcinków 
miał ponad 20 km. Tu potrzeba więcej 
wytrzymałości i koncentracji. Drugiego 
dnia jedziemy razem z RPP i odcinki sa 
bardziej sprinterskie. Samochód mamy 
podobny, różniący się jedynie detalami  
i w miarę szybko się z nim zaprzyjaźni-
liśmy, poza przygodą w Czechach, gdzie 
bratu pomyliły się wajhy i wylądowaliśmy 
poza trasą. Ściganie się w klasie RMSP  
o mistrzostwo Polski to wielkie wyzwanie. 
Przede wszystkim w każdym rajdzie mu-
simy być na mecie, bo jeden rajd nieskoń-
czony i na koniec sezonu może zabraknąć 
punktów. W klasyfikacji generalnej raczej 
nie błyśniemy, bo przed nami samochody 
z innej bajki.

Dodać należy, że bracia Szejowie zdo-
byli w Rajdzie Świdnickim 4 miejsce  
w klasyfikacji aut napędzanych na jedną oś.

Kierowca braterskiego teamu J. Szeja 
tak podsumował start: – Te zawody zapa-
miętam szczególnie. Wiele wysiłku i bólu 
kosztował mnie ten wynik. Było warto  
i nie zamienił bym się ani na moment! Nasz 
sprawny serwis, firma EVO – TECH z Wi-
sły bezbłędnie odbudował naszą rajdówkę 
po wypadku podczas Rally Valasska, nie-
stety okazało się, że moje plecy również 
ucierpiały i postanowiły przypomnieć  
o swojej awarii podczas pierwszego oesu 
sobotniego etapu. W niedzielę przekonali 
mnie o tym,  że ból przemija, a chwała 
pozostaje, wiec nie pozostało nic innego 
jak zagryźć zęby i wyprostować prawe 
kolano. Udało się, ale bez pomocy nie 
byłoby nas na mecie, dlatego wielkie 
podziękowania dla firmy GK Forge za 
możliwość przeżycia tej wspaniałej przy-
gody oraz wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego sukcesu.

Rajd Świdnicki w klasyfikacji general-
nej wygrał W. Chuchała jadący fordem 
fiesta R5.                       Wojsław Suchta

Przesyłam Państwu zdjęcie potoku, 
który co rok sprawia problemy szczególnie  
w okolicy ulicy Tartacznej. W chwili obec-
nej prowadzone są roboty niedaleko, bo na 
potoku Bładnica w Hermanicach i jest to 
jakieś 500 metrów poniżej. Może dałoby 
się porozmawiać ze Spółką Wodną, bo to 
ona chyba prowadzi te roboty, aby troszkę 
udrożniła to newralgiczne miejsce potoku 
Żabiniec.

Chyba że znowu, jak co roku  mamy 
czekać na wiosenny mocniejszy deszczyk  
i zastanawiać się, czy nas zaleje, czy nie 
zaleje. 

Liczę na to, że ktoś z osób odpowiedzial-
nych zobaczy, jak zarośnięty jest ten potok 
i zleci oczyszczanie i regulację.  

Proszę o pomoc w tym temacie.
Imię i nazwisko 

do wiadomości redakcji

lISt  do  RedakCjI

od 11 do 14 kwietnia 2013 roku został rozegrany 42. Rajd świdnicki - krause. 
impreza stanowiła drugą rundę Rajdowych samochodowych mistrzostw Polski 
2014. ustrońska załoga, jarek i marcin szejowie tym razem zaprezentowała się 
w samochodzie Ford Fiesta R2 w klasie 6F. w klasie tej wystartowało 7 załóg,  
z czego aż 5 w markowym Pucharze Fiesty. Duet z ustronia zajął 1 miejsce  
w klasie 6F  w obu dniach rywalizacji i bardzo wysokie 14 miejsce w klasyfikacji 
generalnej.
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Radnym przedstawiono informacje o aktualnych pracach 
nad potencjalnymi projektami finansowanymi w ramach fun-
duszy strukturalnych Unii Europejskiej. (...) Urząd Miasta 
w Ustroniu zgłosił następujące karty projektów: - Modernizacja 
infrastruktury turystycznej na górze Czantoria. - Budowa drogi 
zbiorczej obszarowej „Pod Skarpa” w Ustroniu. - Budowa sali 
gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 w Ustroniu Nierodzi-
miu. - Budowa sieci wodociągowej Ustroń Goje. - Przebudowa 
układu komunikacyjnego w rejonie Rynku. - Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Ustroniu Lipowcu. - Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Ustroniu Centrum. - Modernizacja sceny widowiskowej MDK 
„Prażakówka”.

O przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej powiedzieli – Ks. 
Marian Brańka, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Lipowcu: 
Wszelkie jednoczenie się narodów, budowanie jedności, dialog, to 
wszystko zmierza ku dobru wspólnemu i jest niezwykle ważne. (...) 
Jeśli ktoś liczy na to, że w Unii bez pracy, bez wysiłku, będzie miał 
więcej pieniędzy i będzie mu łatwiej, żyje iluzjami. Ks. dr Adrian 
Korczago, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Bładni-
cach: Jestem pewien, że mamy wiele wartości, którymi jesteśmy  
w stanie zarazić Europę. Jedyny lęk jest taki, że ona wcześniej 
zarazi nas swoim sposobem bycia. Bogumiła Czyż-Tomiczek, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1: Pomoże wychowanie proeu-
ropejskie oraz nauka języków obcych od najmłodszych lat. Ale 
tylko pomoże, bo tak jak w każdej dziedzinie, liczyć się będzie 
umiejętność skorzystania z tych możliwości, zaangażowanie, 
własna praca i nauka. (...) Być może na pierwszy rzut wyda się to 
paradoksalne, ale prowadząc edukację europejską, nie zaniedbu-
jemy edukacji regionalnej. Tomasz Dyrda, radny, lekarz: Uważam, 
że obecnie żyjemy w ostatnim tygodniu Polski niepodległej. Są to 
czasy historyczne, przełomowe, tylko nie wiem, czy jest się z czego 
cieszyć. Unię postrzegam jako instytucję ograniczającą wolność 
człowieka. Coraz więcej przepisów, a nie ma takiego przepisu, 
który nie ograniczałby człowieka w jakiś sposób. Ilość norm  
i uregulowań prawnych rośnie w zastraszającym tempie i to jest 
widoczne w tak namacalny sposób jak nigdy dotąd.

                                                                          Wybrała: (mn)

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

www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY USTROŃ tel. (33)854-53-98.

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 
3a – szafy, garderoby, zabudowy 
wnęk z drzwiami przesuwanymi 
i nie tylko… Zamów bezpłatny 
pomiar. RATY 0%. 728-340-518,  
33-854-22-57. www.komandor-
-ustron.pl

Drewno kominkowe: buk, brzoza, 
świerk, podpałkowe, muł, węgiel 
groszek, brykiet. TRANSPORT. 
33/854 47 10.

PROFESJONALNE PRANIE dy-
wanów, odzieży - pralnia chemicz-
na. Przyjęcia - sklep "Wszystko 
dla dzieci", ul. Cieszyńska (koło 
PKO). 660-546-764.

Przegrywamy kasety VHS na 
DVD. 507-385-375.

Rozliczamy PIT-y. 507-385-375.

Pokój do wynajęcia. 665-87-56-
78.

Bilety autokarowe, lotnicze, pro-
mowe. Mea Travel, Ustroń, ul. 
Rynek 3, tel. (33) 444-60-40.

Usługi stolarskie: zabudowy, meb-
le itp. 33 854-43-86, 601-821-157.

Wynajmę lub sprzedam mieszka-
nie w Ustroniu. 515-286-714.

Bezpłatny odbiór folii po kiszonce, 
sianie, słomie. 798-081-398.

Skup sprzętów AUDIO , odbiór 
zużytej elektroniki  607-912-559.

Sprzedam domek cempingowy ca-
łoroczny - woda, gaz, siła - Ustroń 
Jelenica. 602-211-970.

Malowanie dachów, pokrycia papą 
termozgrzewalną. 505-168-217.

PROFESJONALNA TERAPIA 
KRĘGOSŁUPA I CIAŁA. Masaże 
kosmetyczne i orientalne. 516-
038-892.

Mieszkanie do wynajęcia, 2 poko-
je, kuchnia, łazienka. 696 152 493.

 

stary! kopę lat!                                                              Fot. w. suchta dziesięć  lat  temu

*    *    *

www.ustron.pl

24-27.4  centrum    ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
28-29.4  Na zawodziu    ul. sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
30.4-1.5  elba    ul. cieszyńska 2  tel. 854-21-02

25 IV 16.00  Akcja sadzenia drzew w 90. rocznicę utworzenia 
         Lasów Państwowych, zbiórka na polu biwakowym 
        pod Małą Czantorią 
26 IV  16.00 Promocja najnowszego III wydania Pamiętnika  
        starego nauczyciela Jana Kubisza, Muzeum Zbiory 
        Marii Skalickiej
27 IV 10.00  XXVII Międzynarodowe Mistrzostwa Ustro- 
        nia w Skoku o Tyczce „O Puchar Burmistrza 
        Miasta Ustroń” – Szkoła Podstawowa nr 5 
29 IV 17.00  Spotkanie z Marią Marcol, mgr etnolingwistyki,  
        tłumaczem i nauczycielem języka chińskiego  
        i angielskiego na temat „Chiny moimi oczami”,  
        Muzeum Ustrońskie 
 1 V  14.00    Ustrońska Majówka - występ ustrońskich  
        solistów: Kamila Kiecoń, Karina Gomola, Rado- 
        sław Stojda, Katarzyna Pilch, rynek
 1 V   15.00    Koncert ABBA Dreams,rynek
 1 V   16.30   Koncert Chrząszcze, rynek
 1 V   18.00   Kabaret Paka, rynek
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felieton

Rodzinne planowanie
Tak sobie myślę

felieton
Zielone

Nieraz myślimy o przyszłości. Próbuje-
my przewidzieć to, co nas czeka i w jakiś 
sposób na tę przyszłość się przygotować. 
Stąd bierze się planowanie. I to nie tylko 
w instytucjach, w których pracujemy, ale 
także prywatnie; w domu i w rodzinie. I tak 
już jest, że rodzice planują nie tylko swoją 
przyszłość, ale także przyszłość swoich 
dzieci. Chcą zapewnić im pomyślną i bez-
pieczną przyszłość. Dlatego też dbają o ich 
wykształcenie i zdobycie odpowiedniego 
zawodu. A kiedy budują dom przewidują 
też w nim miejsce dla swoich dzieci i ich 
przyszłych rodzin. Zwykle więc w tych 
domach jest miejsce na więcej niż jedno 
mieszkanie.

I tak już jest, że przy owym rodzin-
nym planowaniu istotną rolę odgrywa-
ją doświadczenia poprzednich pokoleń.  

A były to czasy kiedy razem mieszkały wie-
lopokoleniowe rodziny. Dzieci zostawały  
z rodzicami także wtedy gdy zakładały 
swoje własne rodziny. Kiedy dom  okazy-
wał się za mały starano się go powiększyć. 
Dobudowywano więc przybudówki albo  
w najbliższym sąsiedztwie budowano ko-
lejny dom. Mamy w mieście niejedno takie 
rozbudowane rodzinne siedlisko…

W ostatnich latach czy dziesięciole-
ciach zmieniły się jednak obyczaje. Coraz 
mniej dorosłych dzieci mieszka nadal ze 
swoimi rodzicami. Wyprowadzają się  
z rodzinnych domów, a nawet z rodzinnej 
miejscowości czy kraju. Szukają miejsca 
dla siebie, nieraz bardzo daleko od ro-
dzinnego domu. I wtedy starzejący się 
rodzice pozostają sami, w za dużym dla 
nich domu. Przecież  planowali, że dzieci 
będą mieszkać razem z nimi. Liczyli się 
raczej z tym, że dom może okazać się za 
mały. A tymczasem jest za duży. W tej 
sytuacji najlepiej byłoby zmienić dom na 
mniejszy. I tak bywa w innych krajach, 
w których zmienia się domy wraz ze 
zmianami, które zachodzą w rodzinie. 
U nas bywa raczej tak, że pozostaje się 

w swoim domu. I wtedy powstają nowe 
kłopoty. Kiedy w domu pozostają dwie,  
a tym bardziej jedna osoba, coraz trudniej 
przychodzi utrzymanie tego domu. Nie 
wystarczy na to nawet średniej wysokości 
emerytura. Utrzymanie domu pochłania 
znaczną jej część i na inne potrzeby po-
zostaje niewiele, bywa nieraz, że jest tego 
za mało na inne wydatki.

I bywa tak, że posiadacze dużych do-
mów stają się biednymi bogaczami. Są 
bogaci, bo mają okazały dom, a równo-
cześnie są biedni, bo mają za mało pienię-
dzy  na utrzymanie siebie i domu.  Nie po-
trafią się zdecydować na sprzedaż domu,  
w którym przeżyli większość swego życia 
i przenieść się do mniejszego domu czy 
mieszkania. Wpadli w pułapkę swego 
rodzinnego planowania. Nie przewidzieli, 
że tak zmienią się obyczaje i dzieci i wnuki 
nie będą mieszkać z nimi.   Jest to zresztą 
nie tylko ich doświadczenie, bo każdemu 
się zdarza, ze w swoim planowaniu nie 
jest w stanie przewidzieć wszystkiego, 
a szczególnie tego , co zrobią czy co się 
stanie z tymi, z którymi planuje wspólne 
życie.                                        Jerzy bór

„Grasz w zielone? Masz zielone?” Kto 
jeszcze pamięta wiosenną grę z naszych 
dziecięcych lat? Pamiętam jak dziś, jak na 
wiosnę nasza śp. Mama po raz pierwszy, 
przynosiła z targu szczypiorek, zieloną ce-
bulkę i rzodkiewkę, to zawsze podając nam 
chleb z masłem i szczypiorkiem, wołała: 
Grasz w zielone? Masz zielone? - i nie-
mal natychmiast pociągała każdego z nas 
za ucho. Im bardziej byłem niegrzeczny  
w okresie poprzedzającym to zdarzenie, 
tym pociągnięcie za ucho wydawało mi 
się, silniejsze. Ale, może to była taka 
autosugestia, wywołana nagłym rachun-
kiem sumienia! Cóż to były za wspaniałe 
czasy! Przy tej okazji nasza śp. Mama 
snuła wspomnienia o Lwowie, ich domu 
rodzinnym na Sygniówce (dzielnicy Lwo-
wa), o wspaniałym małym ogródku przy-
domowym, w którym na wiosnę wyrastały 
liczne nowalijki. Bardzo rozmarzona, tak 
opowiadała: „Rwało się, cebulkę trębulkę 
i rzodkiewkę, bezpośrednio z grządki, 
pompowało wodę ze studni w ogrodzie,  
płukało się nowalijki pod bieżącą wodą  
i jadło się je całymi garściami”. Cóż, to 
za opowieść była! W dzieciństwie miesz-
kałem w wynajętym mieszkaniu. Nie 
mieliśmy więc własnego ogródka. Nie 
zaznaliśmy uczucia, co to własne nowa-
lijki i warzywa. Od lat 70-tych ubiegłego 
wieku, coraz to więcej warzyw ukazywało 
się w ciągu roku, a to w delikatesach,  
a to w supersamach. Ostatnie zaś lata, 
gdy nastały już powszechnie w naszym 
kraju supermarkety, swoją ofertą zielonych 
świeżych warzyw przez cały rok, zatarły 
niemal do końca, różnicę pomiędzy tra-
dycyjnymi ofertami warzyw i owoców 

w poszczególnych porach roku. Teraz, 
drodzy klienci macie wszystko o każdej 
porze roku, dnia i godziny! Voila! - jak 
mówią Francuzi.

 Przez niemal całe życie tęskniłem za 
własnym, choćby najmniejszym ogród-
kiem przydomowym. Niestety tak się skła-
dało, że po opuszczeniu domu rodzinnego 
nadal mieszkałem w wynajętych lokalach 
mieszkalnych (ustawowa nazwa mieszka-
nia) lub blokach (czyli, tzw. króliczokach, 
jak się u nas niezbyt ładnie mówi/ło), i na 
ogródek przy domu nie było szans. Wy-
siewanie w okresie Świąt Wielkanocnych 
owsa i rzeżuchy do doniczek, a także kwia-
tów na balkonach nie rekompensowało 
nam tęsknoty za własnymi nowalijkami 
z ogródka.

Poprzedniej wiosny, niejako już u kre-
su moich lat życia, moja ukochana żona 
Lusia, widząc jak się męczę z wysiewa-
niem szczypiorku, pietruszki, pomidorów  
i różnych ziół do małych doniczek i wiel-
kich donic, wydzieliła mi w swoim wy-
pielęgnowanym ogrodzie przydomowym, 
malutką grządkę na moje uprawy. Tak, za 
domem, żeby nikt nie widział, mam ci, 
ja raj na ziemi! A tego roku, to już pod 
koniec lutego miałem pierwsze wysiewy, 
do takich pojemniczków z których wyra-
stają „flancki. Początkiem marca prawie 
wszystko było wysiane. Teraz już tylko 
„pikuję”! Coż to za wspaniałe zajęcie. 
Nigdy nie przypuszczałem, że jest coś 
jeszcze na tym świecie do robienia, cze-
go nie robiłem dotychczas, co by mnie 
tak „rajcowało”. Kilka dni „pikowania”  
i układ nerwowy mam wyleczony jak 
nigdy. Wystawiam „flancki” na słońce 
w dzień, a na noc (w obawie przed przy-
mrozkiem) chowam je do domu! I tak 
codziennie! Nie chcę ryzykować, bo już 
mi szczypiorek „zważyło”. Na szczęście, 
tylko dwie doniczki. 

 Wszystko byłoby wspaniale, gdyby 
nie kłótnie o moje alpinarium. Najpierw, 

moja żona Lusia dała mi wspaniałomyśl-
nie ¼ część ogrodu na moje marzenie 
życia, czyli urządzenie alpinarium. Gdy 
już zeszłego roku urządziłem, to alpina-
rium, przywożąc tony kamieni z różnych 
gór Polski, Europy, a nawet z dalekich 
kontynentów, to okazało się, że o tym, co 
będzie rosło w m o i m (podkreślenie moje 
- A.G.) alpinarium, będziemy decydować 
wspólnie. Tego, niestety nie przewidzia-
łem! Szybko też spostrzegłem się, że moje  
i żony spojrzenie na roślinność alpejską 
bardzo się różni. Żona uważa większość 
dziko rosnących w górach kwiatów i ro-
ślin za chwasty, ja zaś najczystszej wody 
przedstawicieli roślinności alpejskiej. 
Żona w obawie przed zachwaszczeniem 
swojej części (¾ ogrodu przydomowe-
go) wypielęgnowanego (moim zdaniem 
nad miarę) ogrodu kwiatowego rzekomo 
rozsiewającymi się bez umiaru dziko 
rosnącymi moimi kwiatami i roślinami 
górskimi, stacza ze mną nie do wyobra-
żenia batalie o każdą przyniesioną przeze 
mnie roślinkę. Doszło do tego, że zdaniem 
mojej żony Lusi, wolno mi tylko posa-
dzić: szarotkę, fiołek alpejski, różnego 
rodzaju nieśmiertelniki, róże kamienne 
ewentualnie rododendrony. Ostatnio po-
szło o bukszpan. O jego zapach. Gdyby 
nie lektura artykułu najbardziej przez 
mnie ulubionego autora GU o tej roślinie, 
gdzie wyczytałem, szczerze zdumiony, że 
bukszpan wydziela zapach podobny do 
zapachu sików kota, to bym nie wiedział, 
że tak jest istotnie. Dotąd, całe moje życie 
używałem bukszpanu do ozdoby wiel-
kanocnego stołu i koszyka z potrawami 
do poświęcenia i nic nie czułem. Teraz, 
chyba pod wpływem  lektury tego artykułu  
w GU no i napomnień żony, zauważyłem, 
że bukszpan jakoś tam „pachnie”. Chyba 
zdam się w tej sprawie na opinię mojej 
suczki Loli. Bądź, co bądź węch, to ona 
ma najlepszy w naszej „rodzinie”.               

                                     andrzej Georg
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Dzięki  kRzywDzie

1 Koszarawa  20 44 39:18
2 Radziechowy 20 43 36:18
3 Skoczów 20 42 40:24
4 Pruchna 20 37 47:26
5 Dankowice 20 35 34:17
6 Czechowice 20 32 35:27
7 KS Kuźnia 20 30 30:25
8 Chybie 20 30 29:25
9 Bestwina 20 28 24:28
10 Kobiernice 20 25 32:38
11 Porąbka 20 22 27:27
12 Cisiec 20 22 26:45
13 Żabnica 20 19 20:32
14 Kaczyce 20 15 15:46
15 Puńców 20 13 27:48
- Wilamowice 20 18 17:40

liGa okRęGowa

Kuźnia Ustroń - LKS bestwina  1:1 (0:0)
Ponad dwustu kibiców piłki nożnej 

obserwowało mecz ligi okręgowej,  
w którym w świąteczny poniedziałek 
Kuźnia podejmowała Bestwinę. Spotkanie 
zapowiadało się interesująco ponieważ 
drużyny sąsiadują w tabeli. Faktycznie 
było dużo sytuacji podbramkowych, do-
dajmy, niewykorzystanych sytuacji pod-
bramkowych. Więcej takich okazji mieli 
piłkarze z Bestwimy.

Pierwsza część pierwszej połowy to 
przewaga gości, ale znakomicie spisu-
je się bramkarz Kuźni Damian Krzyw-
da.  Wydawało się, że przewaga zostanie 
potwierdzona, gdy w 30 min. Goście 
strzelają karnego, ponownie znakomicie 
broni D. Krzywda. Teraz przeważa Kuźnia,  
a najbliżej zdobycia bramki jest Tomasz 
Jaworski, którego strzał głową nieznacznie 
mija słupek.

Początek drugiej części spotkania to 
strzał Adriana Sikory, niestety obok.  
W 52 min Szymon Skęczek z Bestwi-
ny wymanewrował naszych obrońców  
i pewnie strzelił nie do obrony. Ta bram-
ka z kolei dodaje sił drużynie gości i to 
ona stwarza okazje, nawet sam na sam z 
bramkarzem. Na dziesięć minut przed koń-
cem na linii pola karnego faulowany jest  
A. Sikora, on też strzela wolnego, a piłka 
trafia w okienko bramki Bestwiny i jest 
remis. Jeszcze w końcówce obie drużyny 
miały szanse na zwycięstwo, ale tak jak 
w całym meczu, zawodziła skuteczność.

Po meczu powiedzieli:
Trener Bestwiny Sławomir Szymala:  

– W mojej opinii zremisowaliśmy wygrany 
mecz. Mieliśmy więcej sytuacji, klarow-
niejszych, do tego rzut karny, ale jak się 
nie wykorzystuje, kończy się remisem. 
Skuteczność zawiodła. Przed meczem 

brałbym jeden punkt w ciemno, teraz 
jestem niezadowolony. Twierdzę, że nie 
zdobyliśmy jednego, ale uciekły nam 
dwa punkty w dzisiejszym meczu. A samo 
spotkanie to dużo walki i kibice mogli być 
zadowoleni z poziomu. Dwie drużyny ze 
środka tabeli, ale piłkarsko nie wygląda-
ło to źle. Nie mam żadnych pretensji do 
drużyny jeżeli chodzi o zaangażowanie.

Trener Kuźni Mateusz Żebrowski:  
– Przeciętny mecz w naszym wykonaniu. 
Stworzyliśmy niewiele sytuacji bramko-
wych. Drużyna gości nastawiła się na grę 
z kontry i to im wychodziło. Mieli dwie 
sytuacje na podwyższenie wyniku i gdyby 
je wykorzystali, byłoby po meczu. Uczula-
łem drużynę, że w tym spotkaniu o wyniku 

może zdecydować jedna bramka. Cieszę 
się, że w końcówce udało się zdobyć 
wyrównującą bramkę i uratować remis na 
naszym terenie. Dalej jesteśmy zespołem 
niepokonanym w rundzie wiosennej. Od 
kilku spotkań nasz bramkarz dobrze się 
prezentuje i jest mocnym punktem druży-
ny. Dziś też wykazał się kilkoma dobrymi 
interwencjami. Niestety nie mogłem sko-
rzystać z wszystkich zawodników, bo bo-
rykamy się z kontuzjami i skład był trochę 
eksperymentalny. W takim zestawieniu 
wystąpiliśmy pierwszy raz i płynność gry 
została utracona. Zagraliśmy dwie równe 
połowy, ale na przeciętnym poziomie.

                                  Wojsław Suchta

Bramkę dla kuźni strzela a. sikora.                                                                       Fot. w. suchta

w tej sytuacji sędzia nie odgwizdał karnego dla kuźni.                                        Fot. w. suchta

Trwają rozgrywki piłkarskie klasy B. 
Drużyna z Nierodzimia rozegrała dwa 
spotkania i oba przegrała. 13 kwietnia 
w Goleszowie z tamtejszym LKS 3:1  
i 21 kwietnia na własnym boisku z LKS 
Zrywem Bąków 2:5. Nierodzim zajmuje 
7 miejsce w tabeli ze stratą 20 pkt. do 
liderującego Orła Zabłocie.


