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Downhill na Palenicy.                                                                                                                                                                              Fot. W. Suchta

KONKURS PIOSENKI
 

ROŚLINY GÓRĄ

ROZMOWA 
Z ARTUREM 

KLUZEM 

Do Gazety Ustrońskiej trafiłaś 25 lat temu. W jakich okolicz-
nościach?
Po długiej chorobie byłam na rencie i miałam możliwość podjęcia 
pracy. Odnalazł mnie pan Szyła, bo potrzebował księgowej do 
powstającej Gazety Ustrońskiej. Pracowałam więc od pierwszego 
numeru.
Był to nakład 4.500 egzemplarzy. Kto to wymyślił?
Najbardziej błyskotliwe pomysły miał mecenas Andrzej Georg. 
Miał wizję, że gazeta będzie się sprzedawać wszędzie, w każdym 
kiosku, sklepie, a ludzie będą sobie ją wydzierać z rąk. Nawet jak 
jechał do Warszawy to twierdził, że Gazetą Ustrońską zainteresuje 
stolicę.
A wydawała Ustrońska Izba Gospodarcza?
Biznesmeni czuli potrzebę zrzeszenia. Jednym z większych biznes-
menów był wówczas Adam Jurasz, a wokół niego zgromadzili się 
m.in. Zbigniew i Teofil Dutkiewicz, Michał Bożek, Roman Kubala, 

25  LAT  Z  SERCEM

(cd. na str. 2)

Rozmowa z Marią Nowak 15 maja w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” obchodzono 
25-lecie działalności Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji. 
Uroczystość odbywała się pod hasłem: „Rehabilitacja, Innowacja, 
Tradycja” i została objęta patronatem honorowym marszałka woje-
wództwa śląskiego Wojciecha Saługi. Gości powitał dyrektor ŚCRiP 
dr n. med. Zbigniew Eysymontt, a wśród nich: dyrektor Barbarę 
Daniel, reprezentującą organ założycielski szpitala, czyli Marszałka 
Województwa Śląskiego, posła do Parlamentu Europejskiego dr. Jana 
Olbrychta, dr. Damiana Czyżewskiego prorektora ds. klinicznych Ślą-
skiego Uniwersytetu Medycznego, prezesa Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego prof. dr. hab. Zbigniewa Kalarusa, konsultanta 

(cd. na str. 4)

TAK  DUŻO  SIĘ  DZIEJE

 25-LECIE GAZETY USTROŃSKIEJ
Redakcja Gazety Ustrońskiej i Muzeum Ustrońskie zapraszają 

na spotkanie z okazji jubileuszu 25–lecia Gazety Ustrońskiej  
w środę, 27 maja o godz. 17.00 w Muzeum Ustrońskim.
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sesyjnej Urzędu Gminy oraz 27 
maja w Zespole Szkół Publicz-
nych w Górkach Wielkich.

Niepełnosprawny lekkoatleta 
Mirosław Madzia (KS MOSiR 
Cieszyn) zdobył srebrny me-
dal w rzucie dyskiem podczas 
Światowych Igrzysk Osób Nie-
widomych i Niedowidzących  
w Seulu. Przegrał tylko z repre-
zentantem Rosji różnicą 65 cm.
 
Prezesi KP Beskid Skoczów  
i FK Fotbal Trzyniec podpisa-
li umowę partnerską. Posze-
rza ona dotychczasowe formy 
współpracy o wymianę drużyn 
młodzieżowych i organizowanie 
turniejów.                          (nik)

Teofil Macura, Zbigniew Czu-
dek i Michał Kurpas, a brązowe 
medale „Za zasługi dla pożar-
nictwa” Bartosz Holeksa, Rafał 
Haratyk i Tomasz Jucha.

Książnica Cieszyńska wznowi-
ła spotkania z cyklu „Cymelia  
i osobliwości”. 15 maja odbyła 
się prezentacja Missale Vratisla-
viense, czyli najstarszego mszału 
wydrukowanego w Polsce. Jedna 
z najcenniejszych polskich ksiąg 
liturgicznych, wydrukowana  
w 1505 roku w Krakowie, została 
niedawno odkryta w zbiorach 
biblioteki cieszyńskiej placówki.

Towarzystwo Miłośników 
Ogrodnictwa w Cieszynie kon-

Samorząd Wisły planuje urucho-
mić w 2016 roku budżet obywa-
telski. Mieszkańcy będą mogli 
wskazać inwestycje warte około 
0,5 mln zł.

W sali sesyjnej Starostwa Po-
wiatowego obchodzono Dzień 
Strażaka. Były awanse i meda-
le dla zawodowych strażaków. 
Brązowe Odznaki „Zasłużony 
dla ochrony przeciwpożarowej” 
otrzymali Ryszard Kukuczka, 

tynuuje bogate tradycje To-
warzystwa Rolniczego, które 
zostało założone ponad wiek 
temu. Organizacja skupia kilku-
dziesięciu członków z powiatu 
cieszyńskiego. TMO znane jest 
z organizowania fachowych wy-
kładów, wycieczek oraz wystaw 
kwiatów i warzyw. 
 
W Zamarskach trwa czwarty 
etap urządzania parku. Dzięki 
społecznej pracy mieszkańców 
teren wzbogaci się wkrótce m.in. 
o siłownię „pod chmurką”. 

Wójt gminy Brenna spotka się 
pod koniec maja z mieszkańca-
mi. Zebrania odbędą się 25 maja 
w SP 1 w Leśnicy, 26 maja w sali 

*    *    *

(cd. ze str. 1)
Jerzy Kosiński, Anna Suchanek – w sumie 69 osób. A Jan Szyła 
prowadził oficynę wydawniczą i handlował odtwarzaczami video  
i małymi telewizorami.
I odnajdywałaś się w tym wszystkim jako księgowa?
Księgowałam tylko GU, a nie działalność gospodarczą dr. Szyły.
Jak to było ze sprzedażą pierwszego numeru?
Pan mecenas Georg wpadł na pomysł, żeby zorganizować festyn 
przedwyborczy, takie spotkanie z kandydatami na radnych. Odbyło się  
w domu wczasowym Maciejka, należącym do stoczniowców. 
Przepięknie urządzony w stylu morskim, liny zamiast poręczy, 
stery, wszystko związane z marynistyką. Na sali biznesmeni, ro-
dziny, podawano kiełbaski i tam się sprzedawało GU. Drugi festyn 
Izby Gospodarczej odbył się na początku sierpnia. Była piękna 
pogoda, liczyliśmy na wielu gości, ale wczasowicze poszli nad 
Wisłę. Festyn się jednak udał, były losy, srebrne łańcuszki, fanty. 
Sprzedaliśmy wtedy dużo gazet. Potem stopniowo nakład malał, 
ale gazeta cieszyła się powodzeniem. Co prawda Sanepid czuwał 
i nie wolno było sprzedawać razem z mięsem, więc pozostawały 
kioski, sklepiki i niektóre domy wczasowe. Do tego dzieciaki bi-
znesmenów z Izby Gospodarczej działały jako gazeciarze. Pierwsza 
GU kosztowała 1000 zł.
Izba Gospodarcza wydawała GU do końca 1990 r. Dlaczego 
zrezygnowali?
Spadek nakładu był wyraźny, a Andrzej Georg cały czas żądał 
sprawozdań ze sprzedaży. Nie mógł się pogodzić ze spadkiem 
nakładu i wpływów, a w grudniu pojawił się deficyt. Wszystkie 
składki biznesmenów zostały zaangażowane na pokrycie kosztów. 
Gdy robiłam bilans do Urzędu Skarbowego na 31 grudnia 1990 r. 
już wykazywałam, że nie zapłaciliśmy drukarni. Nie było reklam, 
przedsiębiorcy wspomagali nas składkami i jednorazowymi ge-
stami. Pan Szyła też nie chciał dopłacać  i nie było wiadomo, co 
dalej. Burmistrzem wówczas był Andrzej Georg i robił wszystko, 
żeby GU się utrzymała. Tak GU została wchłonięta przez gminę. 

Powstała oficyna wydawnicza jako gospodarstwo pomocnicze 
gminy. Powinno ono być z założenia dochodowe.
Stąd wiele cennych pomysłów wydawniczych?
Były mapy Ustronia...
… szczęśliwie zalane w kotłowni i spisane na straty. Potem 
tomik poezji...
Z wierszami Kazimierza Węgrzyna. Poeta znany, ale też się nie 
sprzedawał. Były kalendarze, a także poczynione nakłady na książkę 
Grażyny Kubicy „Luteranie na Śląsku Cieszyńskim”. Tą ostatnią  
w końcu wydała parafia ewangelicko-augsburska. Najgorzej było  
z mapami. Andrzej Georg jak gdzieś jechał na delegację, brał ze sobą 
1.000 map i przywoził z powrotem 999. Skoro Oficyna Wydawni-
cza też nie przyniosła zysku, powstał Zakład Budżetowy „Gazeta 
Ustrońska”. Założenia były takie, że 50% przychodów wypracowuje 
gazeta i wówczas miasto kolejne 50% dofinasuje w formie dotacji.
Jak się w tym pierwszym okresie pracowało w GU. Byli tam 
poza już wspomnianymi jeszcze Krzysztof Marciniuk, Zbigniew 
Niemiec.
Krzysiu Marciniuk odkrył wtedy swój talent dziennikarski, a gdy 
odszedł z Boomexu, bo tak się nazywała firma pana Szyły, bez 
problemu dostał się do Głosu Ziemi Cieszyńskiej. 
Początkowo był to dwutygodnik, gazeta miała 8 stron raz na 
dwa tygodnie.
Tymczasem pierwszy przewodniczący Rady Miasta Zygmunt Białas 
stwierdził, że skoro w Ustroniu tak dużo się dzieje, powinien to być 
tygodnik. To zmieniło gazetę. Trzeba było mieć zdjęcia, aktualne 
artykuły. Wtedy nie było fotografii cyfrowej. Zdjęcia trzeba było 
wywołać. 
Gazeta była makietowana w czwartek, by w kolejny czwartek 
znaleźć się w kioskach. Czyli od piątku do poniedziałku składał 
ją Erwin Dziadek, posiadacz pierwszego komputerowego pro-
gramu do składu na Śląsku Cieszyńskim, a następnie pałeczkę 
przejmowała Cieszyńska Drukarnia.
Dzięki Zygmuntowi Białasowi GU stała się tygodnikiem i trzeba 
było zatrudnić dziennikarkę. Księgowa pozostała na pół etatu, ale 
do czasu wprowadzenia podatku VAT. Wtedy burmistrz Jan Szwarc 
zaakceptował dodatkowego pracownika i tak w GU pracowały 4 
osoby zatrudnione na 3,5 etatu.
Pracowałaś w gazecie siedemnaście lat, aż do emerytury. Jak 
reagowali na to twoi znajomi, mieszkańcy miasta?
Jeżeli były problemy z przekręconymi nazwiskami, czy jakieś 
błędnie podane fakty, to oczywiście pierwsze uderzenie było na 
mnie. Potrafiłam wszystko wytłumaczyć, przeprosić i załagodzić 
atmosferę. Podpowiadałam dziennikarzom kto dużo robi dla mia-
sta, ma pasję i trzeba z nim przeprowadzić wywiad. Zawsze tak 
kierunkowałam gazetę. I te 17 lat były najpiękniejszym okresem  
w moim 40-letnim życiu zawodowym. Tu spotkałam wielu znanych  
ludzi jak Adam Makowicz, Robert Korzeniowski, Ireneusz Dudek  
i inne wybitne osoby odwiedzające redakcję. Nie zapomnę profesora 
Jana Kubika z USA. A poza tym pracowaliśmy, wykłócaliśmy się,  
a  trudne sprawy zawodowe zostawialiśmy na Wielki Tydzień. 
Wtedy nie wypada ostro polemizować, więc dochodziliśmy do 
konsensusu.
Dziękuję za rozmowę.                     Rozmawiał: Wojsław Suchta

*    *    *

*    *    *

*    *    *

M. Nowak z naczelnym gazety L. Werpachowskim.           

*    *    *

TAK  DUŻO  SIĘ  DZIEJE

*    *    *

*    *    *
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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

tel. 854 34 83, 
604 55 83 21

11 V 2015 r.
W Parku Lazarów mandatem  
w wys. 100 zł za picie alkoholu  
w miejscu niedozwolonym ukara-
no mieszkańca Ustronia.
11 V 2015 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano 
mieszkańca Cieszyna za postój 
przy ul. Cieszyńskiej. 
12 V 2015 r.
Kontrole sanitarno-porządkowe 
prywatnych posesji przy ul. Aka-
cjowej.
13 V 2015 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano 
kierowcę, który zaparkował samo-
chód na chodniku przed Centrum 
Reumatologii. 
13 V 2015 r.
Kontrole porządkowo-sanitarne 
prywatnych posesji przy ul. Ka-
towickiej.

13 V 2015 r.
Mandatem w wys. 50 zł ukarano 
właścicielkę młodego psa, który 
uciekł z posesji
14 V 2015 r.
Kontrola stanu technicznego zna-
ków drogowych.
15 V 2015 r.
Mandatem w wys. 150 zł ukara-
no kierowcę, który zaparkował 
samochód nad samą rzeką. Był 
to miłośnik łowienia ryb, który 
przyjechał z Krakowa i przega-
niał ludzi wędką, gdy zwracali 
mu uwagę. 
15 V 2015 r.
Wezwano pracowników schroni-
ska, żeby zabrali pieska rasy york, 
który błąkał się w Parku Kuracyj-
nym. Dopiero, gdy został zabrany, 
zaginięcie zgłosiła właścicielka. 
Musiała odebrać swojego pupila 
w Cieszynie. 
15 V 2015 r.
Odprowadzono nietrzeźwą kobie-
tę do domu. 
16 i 17 V 2015 r.
Pomoc w kierowaniu ruchem  
i zabezpieczeniu porządkowym 
wyścigów rowerowych.       (mn)

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Danuta Wojtacha lat 70  os. Manhatan
Emilia Macura  lat 96  ul. 3 Maja
Tadeusz Chwastek lat 60  ul. Topolowa

REKLAMA

REKLAMA

*    *    *

*    *    *

*    *    *

NA  ŚLUBNYM  KOBIERCU  STANĘLI
Anna Suchodolska z Ustronia i Dariusz Pawlik z Cieszyna

WALNE  KUŹNI
Walne zebranie Klubu Sportowego „Kuźnia Ustroń” odbędzie 

się 2 czerwca o godz. 18.00 w MDK „Prażakówka”.

WYBÓR  PRZEWODNICZĄCEGO  W  LIPOWCU
We wtorek 2 czerwca o godz. 17.00 w OSP Ustroń Lipowiec 

przy ul. Lipowskiej 116 odbędzie się Ogólne Zebranie Miesz-
kańców Osiedla Ustroń Lipowiec, na którym przeprowadzony 
zostanie wybór Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla 
Ustroń Lipowiec. 

Warunkiem ważności zebrania, zgodnie z §8 ust. 6 Statutu 
Osiedla Lipowiec jest obecność co najmniej 3% mieszkańców 
osiedla posiadających prawo wybierania.

Osiedle Ustroń Lipowiec obejmuje 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. 

*    *    *

ZMIANA  KANAŁU  41  NA  KANAŁ 60
8 maja 2015 r. nastąpiła zmiana kanału telewizyjnego z k. 41 na 

k. 60 w nadajniku DVB-T MUX-3 w lokalizacji Ustroń/Czantoria.
Po zmianie kanału należy przeprowadzić wyszukiwanie kana-

łów w odbiorniku telewizyjnym.

„W sercach na zawsze”
Serdeczne Podziękowanie w imieniu 

śp. Walerii Nowakowskiej 
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, 

Delegacjom oraz wszystkim uczestniczącym 
w ostatniej drodze ziemskiego bytu Walerii. 

Szczególne Podziękowanie Pani Doktor Ewie Loranc 
za serce i opiekę w chorobie 

oraz personelowi Szpitala Śląskiego w Cieszynie 
składa 

Rodzina

*    *    *
WYBÓR  PRZEWODNICZĄCEGO  

W  HERMANICACH
18 czerwca (czwartek) o godz. 17.00 w Przedszkolu nr 4 w 

Ustroniu Hermanicach przy ul. Wiśniowej 13 odbędzie się Ogólne 
Zebranie Mieszkańców Osiedla Ustroń Hermanice, na którym 
przeprowadzony zostanie wybór Przewodniczącego Zarządu i 
Zarządu Osiedla Ustroń Hermanicach. 

Warunkiem ważności zebrania, zgodnie z §8 ust. 6 Statutu 
Osiedla Hermanice jest obecność co najmniej 3% mieszkańców 
osiedla posiadających prawo wybierania.

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

WYBÓR  PRZEWODNICZĄCEGO 
 W  POLANIE

16 czerwca (wtorek) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 3 
z Oddziałami Przedszkolnymi przy ul. Polańskiej 25 odbędzie się 
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Ustroń Polana, na którym 
przeprowadzony zostanie wybór Przewodniczącego Zarządu  
i Zarządu Osiedla Ustroń Polana. 

Warunkiem ważności zebrania, zgodnie z §8 ust. 6 Statutu 
Osiedla Polana jest obecność co najmniej 3% mieszkańców 
osiedla posiadających prawo wybierania.

Osiedle Ustroń Polana obejmuje 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).

GRY  I  ZABAWY  DLA  DZIECI 
30 maja w sobotę od godz. 11.00 – 18.00 na rynku odbędzie się 

Ekologiczny Dzień Dziecka. Przygotowanych jest wiele atrakcji, 
dzięki którym można będzie dowiedzieć się, jak najlepiej chronić 
środowisko naturalne.

Natomiast w niedzielę 31 maja od godz. 13.00 w Parku 
Kościuszki będą gry i zabawy dla dzieci, spotkanie z Ustro-
niaczkiem, malowanie buziek, balonowe cuda, salon fryzur  
i puszczanie dużych baniek mydlanych.

*    *    *
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wojewódzkiego w zakresie kardiologii dr. 
n. med. Marka Gierlotkę, konsultanta wo-
jewódzkiego w zakresie rehabilitacji me-
dycznej dr. n. med. Wiesława Rycerskiego, 
jednocześnie wicedyrektora Centrum Reha-
bilitacyjnego „Repty” w Tarnowskich Gó-
rach, a także starostę cieszyńskiego Janusza 
Króla, burmistrza Ustronia Ireneusza Szarca, 
kanclerza Śląskiego Uniwersytetu Medycz-
nego Renatę Kulaszewską, przewodniczącą 
Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych Ewę Momot dyrektora Śląskiego 
Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia 
Małgorzatę Szwed, dyrektora Wydziału 
Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej 
Urzędu Wojewódzkiego Ireneusza Ryszkiela 
oraz dyrektorów zaprzyjaźnionych i współ-
pracujących szpitali. 
– Szczególnie witam moje koleżanki, ko-
legów, pracowników szpitala. bo bez was 
nie byłoby dzisiejszej uroczystości. Szpital 
pracuje normalnie, więc nie wszyscy mogą 
tu być z nami, ale są wśród nas również byli 
pracownicy szpitala – mówił dalej dyrektor 
Eysymontt. – Zawsze powtarzam, że umowa 

25  LAT  Z  SERCEM 
(cd. ze str. 1)

Dyrektor Z. Eysymontt wręcza nagrody pracownikom.                                   Fot. M. Niemiec

o pracę wygasa, ale umowa o koleżeństwo 
trwa dalej. Cieszę się, że jesteście razem  
z nami. 

Wystąpienia zaproszonych gości skupiały 
się na tych przyjacielskich relacjach, jakie 
łączą pracowników, współpracowników, 
również na profesjonalizmie i innowacyj-
ności szpitala, ale jednak przede wszystkim 
na tym, że jest to Szpital z Sercem. To serce 
widać w koncepcyjnym podejściu do pacjen-
ta, za co odpowiada cały sztab kierowniczy, 
a także w bezpośrednim kontakcie lekarzy 
i pielęgniarek opiekujących się chorymi. 
To jest kwintesencja Śląskiego Centrum 
Rehabilitacji i Prewencji, bo ludzkiego 
podejścia personelu nie zastąpią nawet tak 
nowoczesne rozwiązania, jak tablety przy 
każdym łóżku. Podkreślano też misyjną rolę 
szpitala, który prowadzi szeroką kampanię 
na rzecz zdrowego życia nie tylko wśród 
pacjentów, ale też mieszkańców miasta  
i wśród młodzieży.

Podczas uroczystości uhonorowano naj-
lepszych pracowników, a na koniec zaśpie-
wał zespół „Czantoria” z Lesznej Górnej.                                         

26 czerwca 1990 roku z inicjatywy i ze 
środków hutnictwa powstał w Ustroniu 
Zawodziu Oddział Zamiejscowy Śląskie-
go Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tar-
nowskich Górach. Składały się na niego 
2 oddziały rehabilitacji kardiologicznej  
i 1 oddział rehabilitacji narządów ruchu. 
11 czerwca tego roku przyjęto pierwszego 
pacjenta – 53-letnią kobietę. Wiesław Po-
korny był naczelnym lekarzem wydziału 
zamiejscowego w latach 1990-91. 1 wrześ-
nia 1991 roku stanowisko to objął Zbigniew 
Eysymontt i piastował je do 6 listopada 2000 
roku, kiedy to szpital oddzielił się od Rept 
i powstało Śląskie Centrum Rehabilitacji, 
a Z. Eysymontt został jego dyrektorem. 
Usamodzielnienie się było możliwe dzięki 
wysokiemu poziomowi usług i ciężkiej 
pracy wszystkich pracowników, którzy 
stale podnoszą poziom usług i dostosowują  
je do potrzeb pacjentów. Już w 1992 roku 
wydział zamiejscowy „Rept” przystępu-

je, jako jeden z dwóch szpitali w kraju 
(drugie było Centrum Zdrowia Dziecka 
w Warszawie) do elitarnej Europejskiej 
Sieci Szpitali Promujących Zdrowie. To 
projekt pilotowany przez WHO. W 1993 
ustrońska placówka inicjuje powstanie Kra-
jowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie.  
W tym samym roku utworzona zostaje 
Szkoła Zdrowia dla pacjentów, która do 
dzisiaj jest integralną częścią procesu reha-
bilitacji. W 1999 roku szpital zdobył Certyfi-
kat Akredytacyjny Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia. W 1999 roku 
Komisja Europejska zaproponowała wy-
działowi, jako jedynej placówce w byłym 
bloku wschodnim, przystąpienie do pilota-
żowego projektu Patient Internet Cafe. Była 
to najnowsza część prowadzonego od 1932 
roku globalnego programu „The experiment 
in international living”. PIC adresowany był 
do pacjentów w podeszłym wieku i polegał 
na zapoznaniu ich z podstawami internetu. 
Instruktorami byli młodzi wolontariusze  
z krajów Unii Europejskiej. 7 listopada 
2000 roku powstało Śląskie Centrum Re-
habilitacji, w tym samym roku poradnia 
rehabilitacyjna, w 2004 r. ośrodki dzienne 
rehabilitacji kardiologicznej i narządu ru-
chu, w 2006 roku poradnia kardiologiczna, 
a w roku 2008 poradnia chorób metabo-
licznych i poradnia kardiologii dziecięcej. 
Wówczas w szpitalu znajdowało się 149 
łóżek dla pacjentów. 3 stycznia 2013 roku 
nastąpiła zmiana nazwy na Śląskie Centrum 
Rehabilitacji i Prewencji. W ŚCRiP działa 
Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjo-
logii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kar-
diologicznego. Sekcja organizuje corocznie 
sympozja naukowo-szkoleniowe w Ustroniu 
z bardzo różnorodną tematyką, obejmującą 
praktycznie wszystkie dziedziny kardiolo-
gii, interny i rehabilitacji kardiologicznej. 
Przewodniczącym tej sekcji jest dr n. med. 
Michał Gałaszek, wicedyrektor ds. lecz-
nictwa Śląskiego Centrum Rehabilitacji  
i Prewencji.              Monika Niemiec  

Miasto Ustroń po złożeniu wniosku do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej otrzymało 
pożyczkę na udzielenie dofinansowania do 
zmiany systemów grzewczych.

Osoby, które zdecydują się na likwidację 
starego źródła ciepła węglowego i zastąpią 
je ekologicznym piecem z retortowym 
podajnikiem na eko-groszek lub na piec 
gazowy mogą liczyć na jednorazowe do-
finansowanie na zakup pieca w wysokości 
do kwoty 6.032,00 zł. 

Nabór wniosków rozpoczyna się 1 
czerwca i będzie trwał do 8 czerwca.  
W związku z ograniczoną ilością miejsc, 
decyduje kolejność wpływu wniosków. 

Wzór wniosku dostępny jest w Wydziale 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta 
(pokój nr 25 II piętro), w Biurze Podaw-
czym (pokój nr 4 parter). Szczegółowych 
informacji udzielają pracownicy Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta 
w pokoju nr 25 lub pod nr. telefonu 33 
8579313.

PIENIĄDZE  NA  
WYMIANĘ  PIECÓW

Kopię Pokojowej Nagrody Nobla dla Unii Euro-
pejskiej podarował J. Olbrycht.  Fot. M. Niemiec 

*    *    *
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Zdaniem 
Burmistrza

O Rodzinnym Rajdzie Rowerowym 
mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*    *    *
Przed nami w niedzielę duża impreza 

rekreacyjna, wszystkim znany Rodzinny 
Rajd Rowerowy. Pierwszy taki rajd 19 lat 
temu zorganizowała TRS „Siła”, wówczas 
pod patronatem poseł Grażyny Staniszew-
skiej, a po czasie przerodził się w lokalną, 
ustrońską imprezę rowerową. 

O niesłabnącej popularności rajdu świad-
czy fakt, że co roku na starcie stają rodziny 
rowerowe, pojedynczy rowerzyści, a grono 
uczestników zatacza coraz szersze kręgi. 
Co roku zwiększa się liczba rajdowych 
rowerzystów, a na tegoroczną imprezę 
zapisała się rekordowa liczba uczestników. 
Pojedzie prawie 700 rowerzystów, a to 
poważna skala przedsięwzięcia.

Od lat staramy się przedstawiać Ustroń 
jako miasto przyjazne rowerzystom,  
a kolejny rajd jest dowodem na to, że ta 
praca przynosi efekty, a liczba uczestni-
ków przerasta najśmielsze oczekiwania. 
To cieszy, ale jest też dużym wyzwaniem 
dla organizatorów. Co roku rajd ma inną 
trasę, niezbyt trudną, ale za to atrakcyjną. 
Zdajemy sobie sprawę, że biorą udział 
najmłodsi adepci jazdy na rowerze, nie 
brak też seniorów. Często jadą wielopo-
koleniowe rodziny.

Rajd ma nie tylko lokalny charakter. 
Zapisuje się coraz więcej uczestników 
spoza naszego miasta. Biorą udział rowe-
rzyści z okolicznych miejscowości, ale też 
z bardziej odległych. Nie są to pojedyncze 
przypadki, więc można mówić o promocji 
Ustronia.

W tym roku pojedziemy w kierunku 
północnym do Bładnic. Mam nadzieję, 
że trasa będzie atrakcyjna i wszyscy bez 
kłopotu ją przejadą. Program od kilku lat 
utrwalił się i jest powszechnie akceptowa-
ny. Startujemy z rynku, a na półmetku, co 
roku w innym miejscu, organizowane są 
zabawy, spotkania, można odpocząć, prze-
widziany jest posiłek. Następnie powrót 
do amfiteatru, gdzie odbędę się losowania 
drobnych rowerowych akcesoriów, a głów-
nym punktem programu jest losowanie ro-
werów. Zazwyczaj to końcowe losowanie 
budzi najwięcej emocji.

Pomimo, że trasa nie jest zbyt trudna, 
to nie jest to jazda wyłącznie głównymi 
ulicami, bo poruszamy się też bocznymi 
drogami, ścieżkami. Można to nazwać 
wyprawą rodzinną po różnych drogach. 
Trasa zabezpieczana jest przez służby 
porządkowe. Jesteśmy w stałym kontakcie  
z policją, strażą pożarną, strażą miej-
ską, ratownikami medycznymi. Służby są 
obecne w kolumnie rajdu, ale też zabez-
pieczają przejazdy przez skrzyżowania.

Dla tego typy imprezy kluczowa jest 
pogoda. Mam nadzieje, że będzie nam 
sprzyjać i w niedzielę 24 maja spotkamy 
się o godz. 9 na rynku.       Notował: (ws)

11 RUND ZACIĘTEJ WALKI
Od 11 do 14 maja w Ustroniu Jaszowcu 

odbyły się Ogólnopolskie Igrzyska Szkół 
Podstawowych w szachach. Celem igrzysk 
jest popularyzacja szachów w środowisku 
szkolnym oraz rozwijanie zainteresowa-
nia szachami jako formą spędzania czasu 
wolnego. W zawodach wzięły udział 33 
drużyny ze szkół podstawowych z całej 
Polski.  Zmagania zawodników można 
było śledzić na bieżąco w internecie na 
stronie Chessarbiter. Szkołę Podstawową 
nr 1 w Ustroniu reprezentowała drużyna 
w składzie: Wojciech Kondziela (kl. 5), 
Jakub Dziwisz (kl. 4), Kamil Podżorski 
(kl. 4), Dominika Kasprzyk (kl. 2) oraz 
Weronika Mańka (kl. 2), której trenerem 
jest Jerzy Nowak.

Nasi zawodnicy regularnie uczestniczą 
w zajęciach szkolnego kółka szachowego. 
Ponadto Dominika i Weronika uczą się grać 
w szachy w ramach programu „Edukacja 

przez szachy w szkole”, a Wojtek i  Kamil 
doskonalą swoje umiejętności w klubie 
szachowym w Goleszowie. Wojtek jest też 
w tym roku mistrzem Ustronia.

 Po 11 rundach zaciętej walki w igrzy-
skach nasza drużyna wywalczyła 30 miej-
sce (na 2 rundy przed końcem turnieju by-
liśmy nawet na 26 miejscu). Indywidualnie 
naszym najlepszym graczem okazał się 
Wojtek Kondziela, który zajął 47 miejsce 
na 147 startujących zawodników. Jesteśmy 
dumni z sukcesów naszych  młodych sza-
chistów. Mamy nadzieję, że uczestnictwo 
w zawodach tej rangi, przyczyni się do 
jeszcze większego zainteresowania grą 
w szachy wśród uczniów Jedynki. Gratu-
lujemy zawodnikom i życzymy dalszych 
sukcesów. 

Dziękujemy państwu Marzenie i Stani-
sławowi Kondzielom za wsparcie naszej 
drużyny.                               Jerzy Nowak

19 maja rozpoczęła się realizacja in-
westycji pn. „Rozbudowa ulicy Długiej 
w Ustroniu”. Zakres zadania obejmuje 
wymianę istniejącej konstrukcji drogi, 
przebudowę skrzyżowań, wykonanie na-
wierzchni bitumicznej na jezdni i pobo-
czach, przebudowę zjazdów indywidual-
nych, wycinkę drzew, budowę kanalizacji 
deszczowej, wykonanie oznakowania 
poziomego i pionowego, przebudowę 
oraz zabezpieczenie istniejących urządzeń 
infrastruktury technicznej oraz przebu-
dowę sieci telekomunikacyjnej. Na czas 
prowadzenia robót w rejonie ul. Długiej 
obowiązywać będzie czasowa organizacja 
ruchu.

Wykonawcą robót, wybranym w drodze 
postępowania przetargowego jest konsor-
cjum firm:

Burmistrz Miasta Ustroń 
informuje, 

że na tablicy ogłoszeń, na okres 
21 dni zostały wywieszone wykazy  
z dnia 11 i 13 maja 2015 r. nierucho-
mości gminnych przeznaczonych do 
najmu, dzierżawy na okres do lat 
3, niezabudowanych lub zabudo-
wanych obiektami nie związanymi 
trwale z gruntem, a stanowiących 
własność osób fizycznych.

1) Lider - Damian Ogrodowski prowa-
dzący działalność gospodarczą pod nazwą 
„Firma Budowlana D-ART. Damian Ogro-
dowski z siedzibą w Rybniku

2) Partner - GEO-BUD-T.B.M. Sp.  
z o.o. z siedzibą w Żorach.

Zakończenie robót, zgodnie z umową 
planowane jest na 30 września br.

ROZBUDOWA 
ULICY  DŁUGIEJ 
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Sporo na początku kadencji obecnej Rady Miasta mówiło się 
o wyposażeniu radnych w tablety. Czy dyskusja trwa nadal?
Początkowo były głosy przeciwne, teraz dyskusje ucichły, wszyscy 
są zadowoleni. Obecnie każdy radny ma dostęp do materiałów ze 
wszystkich komisji, także do wszystkich pism do RM. 
Wziąć książeczkę do ręki i wertować jest wygodniej.
Czy wygodniej, trudno oceniać, bo różne są upodobania.  
A w książeczkach nie było wszystkich materiałów. Były oczywi-
ście uchwały i ich uzasadnienia. Tymczasem jest wiele materiałów 
dotyczących każdej uchwały. Teraz wszystkie są dostępne. Poza 
tym drukowanie wszystkich dokumentów, z którymi radni powinni 
się zapoznać, byłoby bezsensowne. Teraz mają wszyscy dostęp 
poprzez internet. To moim zdaniem usprawnia pracę. 
Był pan radnym w poprzedniej kadencji. Jakie są różnice, 
poza tabletami, w funkcjonowaniu Rady Miasta?
Mam porównanie, ale nie chciałbym oceniać. Mogę jedynie 
powiedzieć, że obecnie przewodniczący komisji, wszyscy radni 
są bardzo zaangażowani, do swoich obowiązków podchodzą pro-
fesjonalnie, zapoznają się z materiałami, spotykają się z ludźmi. 
Sprawdzają informacje w Urzędzie Miasta, może nawet to wy-
glądać na to, że chcą przejmować rolę urzędników, a to wynika 
jedynie z chęci jak najlepszego sprawowania funkcji radnego. 
Wchodzenie radnych w kompetencje urzędników nie jest 
najszczęśliwszym rozwiązaniem.
Na razie nie jest to postępowanie naganne, bo wszyscy zdajemy 
sobie sprawę z tego, że organem wykonawczym jest burmistrz 
i podlegli mu pracownicy. Radni powinni wskazywać kierunki 
poszczególnych zadań, programów.
Jako komitet „Wspólnie dla Ustronia i Artura Kluza” macie 
większość w RM. Pamiętane są wasze obietnice przedwyborcze. 
Teraz nadeszła szara rzeczywistość i musicie się z nią zmierzyć, 
która dla pana nie jest nowością, wszak był już pan radnym. 
Jakie są szanse na realizację waszego programu?
Może wydawać się niektórym, że wszystko można zrobić szybciej. 
Jednak to, co obiecywaliśmy w kampanii już realizujemy, choć 
może jeszcze nie widać tego na zewnątrz. Wprowadzamy w UM 
standaryzację, co zmienia podejście urzędników do wykonywa-
nych obowiązków, a  za tym idzie zadowolenie petenta. Ten proces 
jest w toku. Zmienia się promocja miasta, jest kilka nowych imprez 
kulturalnych i sportowych. 
Chyba nie było aż tak źle. Może czasem zbytnia rutyna?
Może rutyna, ale mieszkańcy w różny sposób wypowiadają się  
o pracy UM. Są zdania, że jest dobrze, ale też słyszy się dużo 
negatywnych opinii. Zapewne wypowiadają je ci, którym nie 
udało się załatwić jakiejś sprawy, ale nawet, gdy czegoś nie da 
się załatwić, a jest taka osoba odpowiednio przyjęta i fachowo 
poinformowana, to z urzędu wychodzi bez negatywnych emocji.
Jest pan znany w Ustroniu, a teraz jest pan przewodniczącym 
RM. Z jakimi sprawami ludzie się do pana zwracają?
Są pytania o stadion, jest projekt obywatelski zlikwidowania Stra-
ży Miejskiej, pytania dotyczą basenu, ale też sprawy mniejszego 
kalibru jak zły stan drogi, nieporozumienia sąsiedzkie. Czyli od 
drobnych do dużych, a wszystkie są ważne dla miasta.

I faktycznie jest duże zainteresowanie takimi sprawami jak 
basen czy Straż Miejska?
Gdziekolwiek jestem, słyszę pytania, szczególnie o basen  
i stadion.
Gdy spotykam kibiców, też pytają, kiedy wreszcie ruszy bu-
dowa stadionu?
We wtorek 12 maja teren został przekazany firmie, która wygrała 
przetarg i rozpocznie budowę. Najpierw sztuczne boisko do paź-
dziernika, następnie dalsze etapy w przyszłym roku. Oprócz tego 
projektowana jest bieżnia 100 m przy Szkole Podstawowej nr 2  
i startujemy do programu lekkoatletycznego „Orlik” z bieżnią 200 
m przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lipowcu. Funkcja lekkoatle-
tyczna ze stadionu zostanie przeniesiona do szkół.
Spotykam się z twierdzeniem, że bez normalnego stadionu 
lekkoatletycznego z bieżnią 400 m nie można mówić o rozwoju 
sportu. To podstawa wyszkolenia. Jakie jest pana zdanie?
To nie do końca prawda. Mistrzostwa w hali odbywają się na bież-
niach 200 m. A czy Ustroń jest na tyle dużym miastem by prowadzić 
kwalifikowaną lekkoatletykę? Wydaje się, że nie. To predyspozycje 
dużych miast. Natomiast na „Orliku” lekkoatletycznym spokojnie 
możemy prowadzić profesjonalne treningi z różnych dyscyplin 
LA. Będzie bieżnia 100 m, 60 m, skocznie do skoku w dal, wzwyż  
i skoku o tyczce oraz rzutnia do pchnięcia kulą. 
Dość długo obserwuję zmieniające się koncepcje co do stadio-
nu. Aż strach pytać, czy ta jest ostateczna?
Trwa to kilkanaście lat. Zmieniliśmy poprzednią koncepcję sta-
dionu lekkoatletycznego z boiskami i tą funkcję przenieśliśmy 
do szkół. Chcemy by powstało boisko ze sztuczną nawierzch-
nią, boisko trawiaste, trybuna, szatnie, małe boisko ze sztucz-
ną nawierzchnią w przyszłości kryte balonem. W ten sposób 
uzyskujemy dodatkowy hektar terenu, na którym ma powstać 
wielofunkcyjny obiekt kubaturowy z boiskami do squasha, si-
łownią, kręgielnią, salą fitness i crossfit co zostanie połączone  
z funkcją społeczną - salką konferencyjną dla spotkań stowa-
rzyszeń i mieszkańców Ustronia np. Zarządów Osiedli. Będzie 
restauracja i zmieści się jeszcze lodowisko, latem będące jeszcze 
jednym boiskiem. Myślę, że to się sprawdzi.
Wróćmy do przeszłości. W poprzednich wyborach do RM 
kandydował pan z komitetu, popularnie zwanego sportowym. 
Z sześciu kandydatów, pan jedyny uzyskał mandat. Po czte-
rech latach zawiązuje się komitet „Wspólnie dla Ustronia”. 
Czy to kontynuacja?
W pewnym sensie tak, bo niektóre osoby z tamtego komitetu 
obecnie dostały się do Rady Miasta. Ciężko jednak mówić  
o kontynuacji. Była przerwa, a obecnie działające stowarzyszenie 
„Wspólnie dla Ustronia” powołane zostało nie tylko do wyborów, 
ale ma nadal działać. Dlatego jako stowarzyszenie startujemy 
w projektach unijnych, chcemy zająć się np. organizacją czasu 
wolnego ludzi starszych. 
Jak pan radzi sobie jako przewodniczący RM, gdy jednocześ-
nie jest radnym były prezes stowarzyszenia „Wspólnie dla 
Ustronia”, a obecny prezes tego stowarzyszenia jest poza RM. 
Do tego są członkowie „Wspólnie dla Ustronia” będący rad-
nymi oraz pozostający poza RM. Nie rodzi to nieporozumień?
Działamy wspólnie, spotykamy się jako stowarzyszenie. Dążymy 
do tego, by w Ustroniu było jak najlepiej. Mamy grupy robocze 
wspomagające radnych.
Niektóre stowarzyszenia pracują aktywnie rok-dwa, po czym 
entuzjazm się wypala i pozostaje dwóch-trzech działaczy. Nie 
obawia się pan takiego scenariusza?
Na razie tak nie jest. W spotkaniach stowarzyszenia uczestniczy 
około 30 osób. Widać zaangażowanie, wszystkim zależy na dzia-
łaniu. Na ile starczy zapału, trudno mi powiedzieć, ale wygląda 
na to, że im dalej, tym lepiej. Dołączają do nas kolejne osoby.
Jak się panu współpracuje z burmistrzem i pracownikami 
Urzędu Miasta?
Z większością współpraca układa się dobrze. Wiadomo, że budżet 
był projektem poprzedniej RM. Burmistrz widzi, że chcemy działać 
trochę inaczej i w miarę możliwości dochodzimy do konsensusu.
Jak się zmieni budżet na następny rok?
Zgodnie z naszym programem. W planach mamy basen, budżet 
obywatelski, młodzieżową radę i to chcemy wprowadzić, ale do 
tego konieczna jest zmiana statutu miasta, co chcemy przepro-
wadzić w tym roku.

(cd. na str. 7)

PYTANIA  O  STADION
Rozmowa z przewodniczącym Rady Miasta 

Arturem Kluzem

A. Kluz dekoruje najlepszych tyczkarzy.                      Fot. W. Suchta
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20 kwietnia 2015 roku przyszło nam pożegnać kol. inż. Bolesła-
wa Kieconia. Był jednym z pionierów, którzy tworzyli Ustrońskie 
Technikum Kuźnicze, nawiązując w ten sposób do dawnych tradycji 
hutniczych tego miasta. I był już jednym z ostatnich z tego pokolenia.

Przemija postać świata, a wraz z nią ludzie, którzy byli jego 
kreatorami czy animatorami. Jesteśmy bowiem poddanymi czasu. 
Ten czas uświadamiamy sobie dzięki pamięci. Tyle istnień, słów, 
myśli, uczuć i działań upływa z nurtem czasu. Ale też pamięć po-
zwala zapanować nad czasem, bo na nowo łączy to, co przemijało, 
co zdawało się rozprzęgać, tworząc swoisty medalion, który nie 
podlega już zmianom.

Pochylmy się więc nad postacią wyłaniającą się z owego me-
dalionu.

Bolesław Kiecoń urodził się 17 września 1924 roku w Jasienicy, 
a od 1927 roku był mieszkańcem Ustronia. Kuźnictwo zawładnęło 
nim już w najmłodszych latach, gdyż jako dziecko urządzał sobie 
zabawy na terenie byłej Huty Klemensa. Po uzyskaniu dyplomu 
konstruktora na Politechnice Śląskiej w Gliwicach wkrótce roz-
począł pracę jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Ze-
spole Szkół Zawodowych Kuźni Ustroń. Od tej pory uczestniczył  
w całej historii formowania i ewaluacji tej szkoły. Przepracował 
tutaj niemal pół wieku i sam o tym mówił jako o karze za niewinne 
grzechy młodości. Był pasjonatem kuźnictwa, czego dowodzi fakt, 
że współtworzył programy i podręcznik do tego przedmiotu, pro-
wadził kółko twórczości technicznej, w ramach którego uczniowie 
budowali unikalne modele maszyn i urządzeń kuźniczych. W ten 
sposób wielu uczniów wyposażył w bogatą wiedzę i umiejętności 
na dalszą drogę studiowania na kierunkach mechanicznych. Dla 
swojego przedmiotu stworzył nawet swoistą podbudowę filozo-
ficzną, powtarzając często, że przyszłość się wykuwa, a nie toczy. 
Jego zaangażowanie i pasja zostały docenione również przez 
zwierzchników. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń - w tym naj-
wyższą - Medal Komisji Edukacji Narodowej wręczony mu przez 
Śląskiego Kuratora Oświaty podczas jubileuszu 50-lecia szkoły. 
Wychował całe pokolenia uczniów i swych następców, którzy 
korzystali z jego dziedzictwa.

W naszej pamięci pozostanie jako człowiek nietuzinkowy,  
o sporej dozie poczucia humoru, silnej osobowości, jako niekonwen-
cjonalny pedagog, bohater legendy i wielu anegdot. Był umysłem 
renesansowym, o wielu zainteresowaniach, a jednym z nich była 
również muzyka.

Kolega Bolesław Kiecoń odszedł, wypełniła się jego ziemska 
wędrówka, ale w naszej pamięci pozostawił trwały ślad, jako że 
nikt nie umiera wszystek.

Pożegnaliśmy go słowami wiersza naszej ustrońskiej poetki 
Wandy Mider.

Każde życie ma scenariusz
A los ludzki jest nieznany
Z krzykiem na świat przychodzimy
Z płaczem bliskich się żegnamy
A dziś chcemy powspominać
Tych – co kiedyś z nami żyli
Którzy dla ustrońskiej ziemi
Cząstkę życia poświęcili (…)
Przeminęły pokolenia
Bo taka jest kolej rzeczy
Pamięć o nich pozostała
I przykładem będzie świecić.                     Ewa Matuszyńska

WYCHOWAŁ  POKOLENIA

U W A G A !
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż 

napojów alkoholowych
Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym 

z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi obowiązku uiszczenia drugiej  raty za posia-
danie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Termin 
płatności drugiej raty upływa 31 maja 2015 r. Płatności 
należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń (parter) 
lub przelewem na konto bankowe: ING BANK ŚLĄSKI 
O/Bielsko-Biała  60 1050 1070 1000 0001 0102 5211

     GABINET KOSMETYCZNY 
                     Duży wybór usług oraz profesjonalne doradztwo. 

tel. kosmetyczka 667-844-667 

Ustroń Hermanice, ul. Skoczowska 47h

Zapraszamy do zakupu bonów prezentowych
z okazji Dnia Matki

Podaruj swojej Mamie chwile wspaniałego relaksu.
Polecamy zabiegi pielęgnacyjne twarzy, dłoni, stóp

(dojazd do osób starszych 
na terenie Ustronia gratis)

28 maja 2015 - czwartek
 

DZIEŃ OTWARTY
 Stretching - trening gibkości

Spokojne ćwiczenia rozciągające dla osób,
 które czują się spięte, odczuwają zmniejszoną 

ruchomość, sztywność w stawach.
Zajęcia relaksujące ciało i umysł.

Bezpieczne dla kręgosłupa.

serdecznie zapraszam 

Anna Krąkowska 
wraz z zespołem

tel. 602-573-428 

REKLAMA

godz. 20.00

REKLAMA

Przez 25 lat wypracowano pewien model działania samorządu 
w Ustroniu. Dotyczy to także stowarzyszeń, ich finansowania. 
Tu też będą zmiany?
Chcemy dokładnie przyjrzeć się stowarzyszeniom i dzielić pie-
niądze tak, by nie dochodziło do kłótni, nieporozumień. Tym ma 
się zająć radny Andrzej Szeja. Moim zdaniem trzeba doprowadzić 
do kilku spotkań ze stowarzyszeniami, by same wypracowały 
zasady przyznawania pieniędzy z budżetu miasta. Tak, by każdy 
wiedział skąd są pieniądze, na co i dlaczego.
Starczy wam czasu na to wszystko? Kadencja trwa tylko 
cztery lata i basen trudno będzie wybudować?
W tym roku chcemy podjąć uchwałę o powstaniu basenu. Na 
razie trzeba określić, gdzie może się znajdować i w jakim kie-
runku musimy działać, by powstał. Ponad 10 lat dyskutuje się 
o basenie i nic się nie dzieje. Musimy powiedzieć, że chcemy 
wybudować basen, gdzie i za co. Można korzystać z różnych 
źródeł finansowania, ale chciałbym podkreślić, że dla nas kredyt 
nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem.
Dziękuję za rozmowę.                  Rozmawiał: Wojsław Suchta

(cd. ze str. 6)



8   Gazeta Ustrońska                                                                                                     21 maja 2015 r. 

– Koleżanki sobie tego nie wyobrażają i od 
razu zmieniają temat, ale jak opowiadam 
chłopakom, to oni pytają, jak mi idzie, po 
jakich trasach jeżdżę. W klasie wszyscy 
wiedzą, że jeżdżę i czasem to pomaga. Raz 
na prezentacji, jak zobaczyli moje zdjęcie 
na fejsie, to cała klasa zrobiła: Uuuuu! 
– zwierza się dziesięcioletnia Marta Wy-
piór z Krakowa, najmłodsza startująca 
w zawodach Beskidia Downhill, które 
odbyły się 9–10 maja na Palenicy. Zawody 
zaliczane do punktacji Pucharu Polski. 
Obsada międzynarodowa, a na starcie 
stanęło 174 zawodniczek i zawodników. 
Sporo młodzieży.
– Startowałem bez obawy, a jeżdżę dopiero 
drugi rok – mówi Jakub Dul z Chełmu 
Śląskiego, uczeń I klasy gimnazjum. Czas 
4.33,40 dał mu 5. miejsce w kategorii 
young guns. – Trasa fajna, dużo korzeni 
i luźnych kamieni. Te kamienie trochę 

denerwujące, ale ogólnie dobrze. Raz się 
nie zmieściłem w zakręcie i wpadałem na 
drzewo. Trochę bolała głowa, ale przeszło. 
Potem pod koniec trasy brakowało tchu, 
ale dojechałem. W Ustroniu jeździłem 
już na rowerze, teraz będę częściej, bo na 
Palenicy jestem dopiero trzeci raz.
– Była to pierwsza impreza pod szyldem 
Divers Beskidia, a druga odsłona Pucharu 
Polski – mówi dyrektor zawodów Wiktor 
Zemanek. – Według zawodników była 
to najlepiej zorganizowana impreza od 
czasów Pucharu Polski wspieranego przez 
Nokię, czyli od 10 lat. Z takich głosów 
jesteśmy bardzo dumni, bo kilka miesię-
cy ciężkiej pracy nie poszło na marne. 
Pogoda troszkę spłatała figla, było ślisko, 
ale downhill to nie rurki z kremem. Burza 
w niedzielę spowodowała przerwanie za-
wodów. Gdy zawodnicy mogli już ruszyć, 
wielu mówiło, że dopiero teraz można 

GÓRY  NIE  NADSYPIEMY

normalnie pojechać, a zabawa w błocie 
jest wyśmienita.

Na Palenicy zjeżdżano dwa dni, przy 
czym finały rozegrano w niedzielę.  
W nocy padało, więc trasa miękka, potem 
jeszcze przed ostateczną rozgrywką spadł 
ulewny deszcz, zawody przerwano, ale po 
nawałnicy dokończono.
– Jedną glebę miałem taką, że nie mogłem 
się wygrzebać, a potem wpiąć pedałów  
i praktycznie przez 20 m biegłem z rowe-
rem – mówi startujący w kategorii elity An-
drzej Zachilski z Dzierżoniowa (3.26,65). 
– Trasa ogólnie łatwa, ale warunki ciężkie. 
Nie zabrałem odpowiednich opon i trochę 
ciężko było kondycyjnie. Jeszcze nie je-
stem w pełni przygotowany. Startowałem 
za granicą i tam nie ma wyższego poziomu. 
Może tam są inne trasy, bardziej płynne, 
szybsze i dużo dłuższe. Ustroń bardzo mi 
się spodobał, lubię takie miejsca i dlatego 
uprawiam ten sport.

Najmłodsza Marta Wypiór (4.38,93) 
jeździ konno i na desce snowboardowej, 
ale najbardziej lubi rower. 
– Dobrze się jechało, tylko trochę ślisko 
jak na moje koła, bo mam 24–calowe – 
mówi Magda. – Jeden raz się wywaliłam 
na zjeździe eliminacyjnym. Wyleciałam za 
siatkę i bolało. Nic się nie stało, tylko się 
trochę potłukłam. Dalej mi się to podoba, 
ale wolę, gdy jest bardziej sucho. Sił wy-
starczyło, chociaż po przejeździe strasznie 
mnie bolały nogi i ręce. Myślę, że czasami 
za bardzo zwalniałam i nie wklejałam się 
w bandy.

Najlepszy czas wśród kobiet osiągnęła 
Anna Sojka z Wisły (3.31,60), a wśród męż-
czyzn Michał Śliwa z Myślenic (3.35,16). 
Wyniki ustroniaków: kategoria pierwszy 
start: 4. Krzysztof Kotela (3.45,06), hob-
by junior: 4. Sebastian Goszyc (2.48,89), 
garmin elite: 2. Arkadiusz Perin (2.39,73).

Warunki były ciężkie, stąd większa od-
powiedzialność organizatora.
– Najtrudniej skompletować ludzi wie-
dzących co robić w sytuacjach kryzyso-
wych – mówi W. Zemanek. – Wydaje się, 
że nasz zespół Beskidia Sport Solution 
stanął na wysokości zadania. To ludzie 
doświadczeni i udało się dopiąć wszystko 
na ostatni guzik. Jest to sport wyczynowy 
i wypadki zdarzają się. Tu odnotowaliśmy 
jedno złamanie nadgarstka w sobotę na 
treningu. Jeden taki wypadek na dwustu 
zawodników, to bardzo mało.

Zawodnicy twierdzą, że trasa na Paleni-
cy jest trochę za krótka. W. Zemanek tak  
o tym mówi:
– Góry nie nadsypiemy. Chcielibyśmy 
dłuższej trasy, może na Czantorii, jeże-
li uda się porozumieć z Koleją Linową 
„Czantoria” i Lasami Państwowymi. Właś-
ciciele wyciągów chętnie przystają na takie 
imprezy. Największym problemem jest 
zgoda Lasów Państwowych, czasem mamy 
kłopot z innymi właścicielami gruntów. 
Jednak właścicielem większości terenów, 
gdzie chcielibyśmy jeździć, są Lasy Pań-
stwowe. Przy odpowiednio zaprojekto-
wanej trasie nie następuje erozja gruntu. 
Leśnicy ściągający drzewo z lasu robią 
wiele większe szkody od nas. A można  
w Ustroniu zrobić wiele fajnych rzeczy.

                                       Wojsław Suchta

Serwis po kolejnym przejeździe.                                                                          Fot. W. Suchta

Na zakończenie higiena.                                                                                       Fot. W. Suchta
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ZA  DUŻO  KOLARZY

Do wakacji szykuje się MDK „Praża-
kówka”. Już prowadzone są zapisy na 
zajęcia, a potrwają do 19 czerwca, do tego 
dnia trzeba też wnieść opłaty. Oferta jest 
zróżnicowana, bo odbędą się m.in.: 

– warsztaty „Między nami kosmitami” 
(29.6-2.7 w godz. 10-13) z pracami pla-
stycznymi, modelarskimi, zabawami ciał 
niebieskich, prezentacjami o kosmosie, 
Cyberiadą, ciekawostkami i zabawą pt. 
„UFO porywa pluszową krowę”, prowa-
dzone przez Sławomirę Kalisz, cena 40 zł; 
– warsztaty aktorsko-wokalne (6.7-9.7 
w godz. 10-14), a podczas nich: praca  
w grupie (ćwiczenia oddechowe, artyku-
lacyjne, wokalne, ruch sceniczny), zaję-

cia indywidualne (praca nad wybranymi 
wcześniej utworami, tekstami aktorski-
mi, układem scenicznym), prowadzenie: 
wokalistka jazzowa Maria Matula i aktor 
Kacper Matula, cena 40 zł; 
– wyjście na kręgle do hotelu „Olympic” 
(3.7, w godz. 10-14), bezpłatne; 
– wyjście do Leśnego Parku Niespodzia-
nek (10.7, w godz. 10-14), bezpłatne. 
Na wszystkie zajęcia zaproszone są dzieci 
od 7 lat. 

WAKACJE 
W MDK

W ostatni weekend 16 -17 maja kolarze 
szosowi ścigali się w Ustroniu. W sobo-
tę odbył się wyścig o Puchar Równicy,  
w niedzielę czasówka na Równicę.

W sobotę na starcie stanęła rekordowa 
liczba 245 kolarzy, a do pokonania mieli 
54 kilometry. Start na rynku, następnie 5 
pętli przez Zawodzie i Jaszowiec, i finisz na 
Równicę. Wyścig otwarty, więc startowali 
kolarze jadący z różną prędkością. Już na 
drugim okrążeniu dochodzi do dublowania 
jadących z tyłu, z czasem na trasie coraz 
większe zamieszanie. Trochę było to kło-
potliwe. Poza tym wszystko perfekcyjnie 
zagrało. Wgrał Piotr Swaczyna z Czech  
z klubu CK FESO Petrowald, drugi ze 
stratą zaledwie 0,3 sekundy był Dominik 
Omiotek z Pabianic z Gatta Bike Team. 
Ci dwaj kolarze od reszty oderwali się na 
pierwszej pętli, a o zwycięstwie zdecydo-
wał finisz.
– Wyścig intensywny z racji tego, że nie 
był to długi dystans – mówi D. Omiotek. 
– Tempo wyścigowe od samego początku 
i udało się dobrze pojechać. Impreza się 
rozwija i trochę za dużo kolarzy jak na taką 
trasę. To przeszkadzało, zwłaszcza gdy 
dublowaliśmy zawodników. Były pewne 
problemy, ale generalnie trasa piękna, rejon 
cudowny, więc warto rozwijać imprezę. 
Chciałbym dłuższej trasy, ale to moje 
osobiste preferencje. Uwielbiam góry, je-
stem tu od czwartku, trenuję i będę chciał 
tu wracać. Jeżeli jest tylko okazja, biorę 
rodzinę i jadę w góry. Rocznie na rowerze 
szosowym przejeżdżam 25.000 km.

Wśród kobiet zwyciężyła Denisa Barto-
sova z Bogumina z klubu TJ Kolik Hobby 
Team.

W niedzielę rozegrano jazdę na czas na 
Równicę na rowerach szosowych. Rywa-
lizowało 120 zawodniczek i zawodników. 
Start na moście na Brzegach pod Skalicą, 
meta przy schronisku. Najszybciej na 
Równicę wjechał Marek Wojnarowski  
z Krakowa uzyskując czas 17.01,35. 
Wśród kobiet najszybsza była Marta Lach 
z Korbomanii (19.57,07). Na mecie M. 
Wojnarowski powiedział:
– Bardzo przyjemna czasówka. To mój ulu-
biony sposób ścigania się. Tu jestem pierw-
szy raz, ale jest bardzo przyjemnie. Jeżdżę 
samotnie, bez klubu. Od czasu do czasu 

uczestniczę w zawodach, a tak na  co dzień 
jeżdżę na szosowym rowerze po górach. W 
okolicach Krakowa jest trochę pagórków  
i jest gdzie się wybrać rowerem. To moje 
przygotowanie.

Podsumowując dwa kolarskie dni  
w Ustroniu, organizator obu wyścigów 
Wiesław Legierski powiedział:
– Był to 6. Puchar Równicy i dużo fajnego 
ścigania, coraz wyższy poziom sportowy, 
trasa niedługa i najlepsi nastawili się na 
ostrą sportową rywalizację. Cała reszta 
chciała pojeździć i sprawdzić, jakie jest 
ich miejsce w rankingu, bo ten wyścig jest 
wpisany do cyklu Pucharu Polski. Impreza 
się rozrasta i to, co dawało satysfakcję 
dwa lata temu, obecnie nie wystarcza. Na 
ul. Źródlanej jest wąsko. Jeżeli impreza 
ma się rozrastać muszę w porozumieniu 
z miastem i innymi osobami zaintereso-
wanymi zastanowić się, czy nie zmie-
nić trasy, tak by były małe utrudnienia 
w ruchu, a zawodnicy mieli satysfakcję  
z jazdy po górach. Jeden wypadek zdarzył 
się właśnie przy dublowaniu. Jest parę 
innych miejsc do zmiany. To trzeba prze-
dyskutować. Czasówkę organizowaliśmy po 
raz pierwszy, startowano co 30 sekund, więc 
120 osób pojechało w ciągu godziny, by 
jak najkrócej blokować drogę na Równicę. 

Takie dwa wyścigi to spore przedsię-
wzięcie organizacyjne. Podczas Pucharu 
Równicy zaangażowanych w trasę, bufety, 
punkty kontrolne jest 80 osób. Są to jednak 
ludzie doświadczeni w zabezpieczaniu, jak 
np. strażacy, których było 40. Wszystko za-
grało. Jak zdradza W. Legierski koszt całej 
imprezę to ponad dwadzieścia tysięcy zł.
– Wszyscy obsługujący wyścigi mieszkają 
na miejscu, więc odpada koszt noclegów, 
całodziennego wyżywienia. To spora ulga. 
Powiem tak: jakby ktoś przyszedł i dał za 
organizację dwadzieścia tysięcy, to chyba 
bym się nie zgodził.      Wojsław Suchta

Czasówka na Równicę.                                                                                         Fot. W. Suchta

Po starcie wyścigu szosowego.                                                                          Fot. W. Suchta
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Miesiąc marzec to czas wyzwań upływających pod znakiem 
konkursów ogólnopolskich FOX i Kangur sprawdzających umie-
jętności z języka angielskiego i matematyczne. Oba konkursy 
wymagały od naszych podopiecznych dużej wiedzy, wielu godzin 
przygotowań oraz opanowania emocji.

Z niecierpliwością czekaliśmy na wyniki obu konkursów, których 
ogłoszenie nastąpiło w maju i dostarczyło uczniom oraz nauczy-
cielom radości i satysfakcji.

W konkursie języka angielskiego FOX wynik dobry uzyskali: 
Michał Mitręga (kl.VI), Julia Greene (kl. IV), Radosław Stojda (kl.
IV), Maksymilian Kamiński (kl. IV). Największy sukces odnio-
sła uczennica kl. IV Paulina Sablik, która zdobyła tytuł laureata  
i wygrała nagrodę główną – obóz językowy.

W Kangurze Matematycznym w kategorii Żaczek (kl.II) wyróż-
nienia uzyskali: Florentyna Loter, Hanna Jaworska i Jakub Kuźnik. 
W kategorii Maluch (kl.III) wyróżnienia dostali: Róża Mynarz  
i Krzysztof Biedrawa oraz Maksymilian Kamiński (kl. IV)

Kategorię Beniamin reprezentowali uczniowie klas V i VI- tych, 
w której wynik bardzo dobry uzyskał Bartosz Dusza (kl.V), zaś 
wyróżnienia otrzymali Filip Zięba (kl.V), Szymon Śliwka (kl.V), 
Małgorzata Nowak (kl. VI), Bartosz Troszok (kl.VI), Aleksandra 
Kalisz (kl.VI) i Wiktoria Pszczółka (kl.VI).

Nasi uczniowie przygotowywali się do konkursów systematycz-
nie i przez długi czas. Zamieszczamy wypowiedzi nagrodzonych 
konkursowiczów, którzy pragną podzielić się z czytelnikami Gazety 
Ustrońskiej swoimi przeżyciami, doświadczeniami i emocjami 
związanymi z przygotowaniami i uczestnictwem w nich.

„Nazywam się Radosław Stojda. Jestem uczniem klasy IVa  
i wziąłem udział w konkursie FOX, ponieważ chciałem sprawdzić 
swoje umiejętności z j. angielskiego. Po za tym uczestnictwo  

FOXY I KANGURY Z SP NR 2
w konkursach pozwala mi poszerzyć swoją wiedzę. Na przygoto-
wania nie poświęcałem wiele czasu dzięki systematycznej nauce. 
Stresu w ogóle nie odczuwałem, lubię rywalizację. Wprawdzie 
FOX to nie zawody sportowe, ani konkurs muzyczny, ale i tak 
świetnie się przy tym bawiłem”

„Nazywam się Maksymilian Kamiński, chodzę do klasy IVa i 
uczestniczyłem w konkursach Kangur i FOX. W szkole na zaję-
ciach dodatkowych z Panią Małgorzatą Mierwą rozwiązujemy 
zadania. Ja kseruję sobie ćwiczenia matematyczne i czasami 
wieczorem je rozwiązuję. Na konkurs Fox przygotowuję się po-
dobnie. W dzień konkursu jestem podekscytowany, a kiedy wyjdę 
już z sali konkursowej, kamień spada mi z serca. Na wyniki trzeba 
długo czekać, więc szybko o wszystkim zapominam. Zachęcam 
wszystkich do udziału w konkursach - naprawdę warto.”

„Nazywam się Bartosz Dusza i brałem udział w Kangurze. 
Do konkursu zawsze trzeba się solidnie przygotować, więc dużo 
pracowałem, uważałem na lekcjach i starannie odrabiałem zada-
nia domowe. Ponadto rozwiązywałem testy z poprzednich lat, te 
zadane przez nauczyciela. A na zajęciach dodatkowych lubię robić 
testy on-line”

Paulina Sablik relacjonuje „Przygotowanie do FOXa nie było 
czymś trudnym. Od razu po otrzymaniu lektury przeczytałam ją. 
Razem z Panią od angielskiego większość uczniów przetłumaczyła 
ją. Gdy nadszedł dzień konkursu, wszyscy byliśmy podekscyto-
wani. W teście znajdowały się pytania z lektury, krzyżówka oraz 
pytania, w których trzeba było zaznaczyć prawidłową odpowiedź. 
Na wyniki trzeba było długo czekać. W końcu dowiedziałam się, 
że zajęłam pierwsze miejsce i wygrałam obóz językowy. Nie spo-
dziewałam się, że tak dobrze mi pójdzie. W czerwcu jadę z moją 
wychowawczynią po odbiór nagrody. Nie mogę się już doczekać .”

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za pracę i zaangażowanie, 
a zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                              Nauczyciele i Dyrekcja SP-2 Ustroń

 8 maja 2015 r. w katowickim kinie 
„Kosmos”, z towarzyszeniem Orkiestry 
KWK „Piast”, odbyła się uroczysta pre-
miera filmu dokumentalnego pt. „Irek”. 
Twórcą filmu jest syn nieżyjącego od 
31 lat, znanego kompozytora, aranżera, 
muzyka, dyrygenta i dyrektora Orkiestry 
Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, 
Ireneusza Wikarka.

Wojciech Wikarek to twórca amator, 
pasjonat, który bez budżetu zrealizował 
swoim życiu kilkanaście krótkometrażo-
wych filmów satyrycznych, teledysków 
oraz produkcji dokumentalnych o różnej 
tematyce, a w szczególności o górnictwie, 
bowiem zawodowo był z nim związany 
w KWK „Piast”. Wreszcie dojrzał do 
tego – jak sam wspomina, aby zrobić bar-

dzo osobisty, nostalgiczny film o swoim 
ojcu, co okazało się zadaniem jak dotąd 
najtrudniejszym ze względu na podróż 
sentymentalną, jaką musiał przebyć. 

„Irek” jest 43.minutowym dokumentem 
opowiadającym, jak już wspomniałam,  
o Ireneuszu Wikarku (1933-1984), o jego 
orkiestrze i czasach lat 50., 60. i 70.  
w jakich muzycy działali. Bohatera filmu 
wspominają: pierwsza żona Krystyna, 
druga żona Grażyna, córki – Ania i Kalina, 
koledzy z orkiestry, np. Jan Ryfa, Czesław 
Łukowiec, Ryszard Tyka, znani artyści i 
ludzie wiązani z radiem i telewizją, m.in. 
Krystyna Loska, niedawno zmarły Józef 
Kopocz, Jerzy Jakubowski, Leszek Fur-
man, Lothar Dziwoki, Elżbieta Wojnow-
ska, Ewa Uryga, Zbigniew Wodecki, Stan 

PREMIERA  FILMU  „IREK”

Borys, Włodzimierz Nahorny, Andrzej 
Zubek, Janusz Śmietana, jak również 
wielu innych przyjaciół. 

Film jest także doskonałą promocją 
Ustronia, gdyż kilka minut poświęco-
nych jest Festiwalowi Piosenki Czeskiej 
i Słowackiej (1976-1989) – największe-
mu wydarzeniu kulturalnemu w historii 
miasta, w ramach którego przez pięć 
kolejnych lat (1979-1983) Ireneusz Wi-
karek prowadził big-band akompaniujący 
wokalistom i pełnił funkcję kierownika 
muzycznego. Niezaprzeczalnym, zara-
zem ciekawym faktem jest, iż co jakiś 
czas, w różnych okolicznościach, od-
żywa wspomnienie o festiwalu i w tym 
miejscu nasuwa się refleksja, gdyby dziś  
w lipcu po raz 40 zabrzmiał w amfiteatrze 
sygnał festiwalowy autorstwa Ireneusza 
Wikarka, jaki powszechnie znany byłby 
Ustroń...

Wojtek Wikarek, z którym miałam przy-
jemność króciutko współpracować przy 
realizacji filmu, przez półtora roku nagrał 
26 godzin materiału  ze względu na dużą 
liczbę osób, bo aż 37 w nim występu-
jących i jednoosobową ekipę filmową. 
Niestety reguły gry podczas montażu 
są surowe, więc musiał zastosować tzw. 
sztukę rezygnacji. Efekt - 43-minutowy 
film okazał się jednak znakomity, a w 
dodatku skrócona, 30-minutowa wersja 
została zakwalifikowana do Ogólnopol-
skiego Konkursu Filmów Amatorskich  
w Koninie.  Jako najbardziej utytułowany 
twórca kina niezależnego w południowej 
Polsce, w swojej karierze filmowca i re-
żysera zdobył ponad 150 nagród w kraju 
i zagranicą, m.in. dwukrotnie Złoty Medal 
UNICA za całokształt twórczości w Berli-
nie.                                                                                  Elżbieta Sikora 
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KRZYŻÓWKA   KRZYŻÓWKA   KRZYŻÓWKA
50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł

POZIOMO: 1) wyspa indonezyjska, 4) mongolska pu-
stynia, 6) do wciskania, 8) turysta dla górala, 9) japoński 
koncern elektroniczny, 10) niejedna w dyni, 11) niektórym 
wyłazi z butów, 12) imitacja towaru, 13) kompan, 14) 
towarzyszenie w śpiewie, 15) na wystawie, 16) kochaś 
w chlewie, 17) słoneczny lub pierwiastków, 18) środek 
odurzający, 19) ozdobna roślina egzotyczna, 20) Andreas 
– skoczek niemiecki.
PIONOWO: 1) podoficer na statku, 2) cukierki do cycka-
nia, 3) skarb z morza, 4) dział językoznawstwa, 5) imię 
żeńskie, 6) grająca skrzynka z papugą, 7) traktor-zabawka, 
11) zero stresu, 13) w zaroślach, 14) pociecha dziadka.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 29 maja.

Rozwiązanie Krzyżówki 18

MATURALNE  EGZAMINY
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Monika Bem  

z Ustronia, ul. Krzywa.  Zapraszamy do redakcji. 

Bożena Fabiani – „W kręgu Wazów. Ludzie i obyczaje” 
(audiobook)

W  pasjonującym  stylu Bożena Fabiani opisuje dwór Wazów  
w Warszawie, na pierwszym planie przedstawiając kolejnych kró-
lów z polskiej odnogi tej dynastii (Zygmunta III, Władysława IV  
i Jana Kazimierza), królowe, dzieci królewskie i innych członków 
rodziny. Przybliża także różne aspekty życia codziennego na dwo-
rze, m.in.: obyczaje, kuchnię, modę, święta, choroby. Czyta autorka.

Robert Galbraith – „Jedwabnik” (audiobook)
Powieść kryminalna. Pisarz Owen Quine zaginął. Jego żona 

zleca sprawę prywatnemu detektywowi Cormoranowi Strike’owi.  
Detektyw ma go odnaleźć i sprowadzić do domu. W trakcie śledz-
twa okazuje się, że powód zniknięcia Quine’a może być znacznie 
poważniejszy niż podejrzewa żona. Pisarz właśnie ukończył 
rękopis będący jadowitym portretem niemal wszystkich jego 
znajomych. Gdyby książka została opublikowana, zrujnowałaby 
niejedno życie, więc wielu osobom mogło zależeć na uciszeniu 
autora. Czyta Maciej Stuhr.

BIBLIOTEKA   POLECA:

REKLAMA

Wakacje 2015 Last minute! 
samolotem, autobusem, samochodem

Nowe kierunki i programy zwiedzania

Ciekawe, na kogoście też głosowali w niedziele 10 moja? Jo na 
naszego Bróneczka, dyć łón je w porzóndku chłop. Tak se myślym, 
że nikierzi panoczkowie głosowali na te Magde Łogórkowóm, bo 
nie powiym, piekno z nij paniczka, chocioż nie wszyckim by sie po-
dobała jejo partyja. Paniczki zaś możne głosowały na tego Jadama 
Jarubasa, bo z niego też je feszny chłop. Ale, jako to prawióm, z 
pieknego talyrza sie nie najysz. Talyrz musi być nie jyny piekny, ale 
też musi na nim być cosi porzóndnego.

Dobrze, że teraz już żodyn nie namówioł, coby stareczce schować 
dowód łosobisty, coby nie poradziła głosować. Teraz stareczki mógły 
jiś, jak sie poradziły jako do lokalu wyborczego zaszmatłać, abo 
jich kiery zawióz.

Jak sie rozchodzi o Brónka, to jo też móm kuzynke Brónke. Pa-
miyntóm, kierysi rok tymu byłach u ni dóma. Było to w stanie wojyn-
nym, co nóm go tyn Wojtek w ciymnych brylach załatwił. Prawie 
wtynczos puszczali w telewizyji dziynnik i prawili, że jak kiery mo 
doma jakómsi bróń schowanóm, to mo jóm łoddać jak najpryndzyj 
na milicyje, bo bydóm kóntrole po chałupach i jak u kogo bróń 
nóndóm, to pujdzie do harestu. Panoczek łod Brónki też tyn dziynnik 
łoglóndoł i prawi:„Tóż jak chcóm, niech kóntrolujóm, przeca jo aji 
z brónióm spiym i nic mi za to nie bydzie. Dyć to je mój małużyński 
łobowiónzek”. Nó, bo ón mioł na myśli swojóm ślubnóm Brónie - no, 
wiycie, mojóm kuzynke, a nie jakómsi broń do strzylanio.

Muszym wóm jeszcze powiedzieć, żech sie łokropnie łuśmioła  
z tego, co Gdosi napisoła po naszymu w „Ustrońskij” przed piyrszym 
mojym - o takij Helynce, jakóm to miała łużyre ze swojim ślubnym 
Pawliczkym. Jo kiesi też słyszała o takim, co mioł kapke z głowóm 
nie w porzóndku, a nazywali go Ździorbo Pawliczek, bo dycki jakisi 
pytliczki ze ździorbami ze sobóm nosił. Ale to nie o niego sie roz-
chodziło w tym pisaniu, bo łón już downo nie żyje. W każdym razie 
jak żech dostała to pisani o Helynce i Pawloku, to my to czytali  
z kimsikej na głos i śmioli my sie z tego do rozpuku. Był też przi tym 
jedyn synek, posłóchoł, ale nie śmioł sie, bo nie wiedzioł, o co sie 
to rozchodzi. Borok chłapiec nie rozumioł po naszymu, chocioż był 
stela. Ja, ja - downij dziecka, jak prziszły do szkoły, nie rozumiały 
czysto po polsku i nie wiedziały, co rechtór do nich mówi. Dzisio je 
na łopak: dóma łuczóm dziecka pieknie po polsku mówić, ale mało 
z nimi mówióm po naszymu. Pumału młodsi nie bydóm po naszymu 
rozumieć. A szkoda by było, jakby sie tak stało. Tóż, starzikowie  
i stareczki, łuczmy nasze wnuki mówić po naszymu. Niech pieknie 
po polsku godajóm, ale po naszymu niech sie też poradzóm dorzón-
dzić. Nó, a że we wtorek je świynto mamulki, tóż łoprócz szumnego 
winszowanio je też tako pytka: miyjcie to na łoku, coby dziecka też 
poradziły po naszymu zrozumieć. Coby nie musiały siedzieć jak na 
tureckim kozaniu, tak jak tyn synek, kiery posłóchoł tego bałuszynio 
o Helynce i Pawloku.

No, a wszyckim mamulkom winszujym wszyckigo, co jyny nejlep-
sze - i coby jich dziecka miały rade i nie robiły łostudy.        Hanka

Roztomili ludeczkowie!

Przyjdź do biura po ofertę i katalog, zadzwoń lub wyślij nam maila.
Pawilon nad potoczkiem 1 piętro - czynne: 10.00-17.00, sob. 10.00-13.00

e-mail:kropkair@op.pl  tel. 33 854 14 54,   508 035 189

KOBIETY  KOSSAKÓW 
Piękne, ambitne, nieodgadnione. Kobiety Kossaków żyły  

w cieniu artystów malarzy, chociaż to one były majętne i dobrze 
urodzone i to za ich posag Kossakowie kupowali swoje siedziby. 
Dostojne matrony i matki, które same siebie nazywały kurami 
domowymi; buntowniczki, malarki i literatki, chcące za wszelką 
cenę wyjść z cienia, by pokazać swój własny talent. Do ich grona 
należały m.in.: Jadwiga Witkiewiczowa, Maria Pawlikowska-Jas-
norzewska, Magdalena Samozwianiec i Zofia Kossak – wnuczki 
Juliusza Kossaka.

O kobietach Kossaków opowie autorka książki Joanna Jurgała-
-Jureczka w kolorowej prezentacji. Po spotkaniu możliwość 
zakupu książki w cenie promocyjnej.

Spotkanie odbędzie sie w Muzeum Marii Skalickiej 30 maja  
w sobotę o godz. 15.00.
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Dzieci, które lubią śpiewać, każdego roku 
mają szansę wystąpić w Konkursie Piosen-
ki Przedszkolnej, zmierzyć się z rówieśni-
kami i poddać ocenie profesjonalnego jury. 
W tym roku po raz siódmy czternaścioro 
uczestników przeżywało to trudne, ale 
jednocześnie bardzo emocjonujące do-
świadczenie. Także dla pań nauczycielek 
i rodziców, którzy towarzyszyli swoim 
pociechom w Szkole Podstawowej nr 
3 z Oddziałami Przedszkolnymi. Kiedy 
konkurs organizowano po raz pierwszy 

było to Przedszkole nr 3, później Oddział 
Przedszkola nr 1, teraz przedszkole sta-
nowi integralną część polańskiej podsta-
wówki i właśnie jej dyrektor Jolanta Ko-
cyan przywitała wokalistów, publiczność 
i sędziów: Renatę Sikorę z Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Cieszynie, nauczy-
cielkę rytmiki i gry na pianinie, Barbarę 
Nawrotek-Żmijewską, dyrektor Miejskie-
go Domu Kultury „Prażakówka”, piosen-
karkę Izabelę Kuś i nauczycielkę cieszyń-
skiej szkoły muzycznej oraz ustrońskiego 

Ogiska Muzycznego Małgorzatę Gro-
borz. Przed nimi wystąpili: z Przedszkola 
nr 1 – Magdalena Rębisz, Ewa Tomcia  
i Igor Majka, z Przedszkola nr 2 – Patrycja 
Sikora, Patrycja Łukasik, reprezentantki 
gospodarzy – Ania Pilch, Julia Ryszawy, 
z Przedszkola nr 4 – Leon Pasterny z Do-
minikiem Pasternym i Karolina Mierwa, 
z Przedszkola nr 5 – Julia Puzon, Jagoda 
Skrzyp, z Przedszkola nr 6 – Dawid Plinta, 
Zofia Bebłot, z Przedszkola nr 7 – Alina 
Nguzen, Filip Ludorowski. 
Piosenki były bardzo różne, od klasycz-
nych, sprzed pół wieku, przez współczes-
ne, aż po utwory dla dorosłych. Wyko-
nanie też bardzo różne, niektóre dzieci 
śpiewały bardzo czysto, rytmicznie, inne 
trochę gubiły melodię, miały problemy  
z tonacją, z dykcją. Jednak jurorki oceniły 
poziom jako wysoki, podkreśliły, że tremę 
mają nawet profesjonalni piosenkarze,  
a występy publiczne pomagają ją oswoić. 
Obrady były burzliwe, brano pod uwagę 
również stopień trudności wykonywanej 
piosenki. Ostatecznie pierwsze miejsce 
przyznano Dawidowi Plincie, drugie przy-
padło Julii Puzoń, a trzecie ex quo zajęły: 
Magdalena Rębisz i Karolina Mierwa. 
Dawid z ludowym utworem „Zachodzi 
słoneczko” wystąpi podczas koncertu 
Dzieci Dzieciom. Każdy uczestnik otrzy-
mał atrakcyjne nagrody ufundowane przez: 
firmę PHU Izabela Szarzec, Kolej Linową 
„Czantoria”, Urząd Miasta Ustroń, Su-
permarket Polana Janusz Belkot, NZOZ 
„Medica”, „Willa pod Czantorią” Elżbieta 
i Adam Ryszawy, Aleksandrę i Tomasza 
Michałowskich, Dwór „Skibówki” na 
Równicy i Radę Rodziców SP-3, repre-
zentowaną na konkursie przez przewod-
niczącą Izabelę Tatar. Monika Niemiec 

ROŚLINY GÓRĄ

WSCHODZĄCE  TALENTY

Rośliny widzą. Umieją liczyć i porozu-
miewać się ze sobą. Są w stanie reagować 
na każdy najlżejszy dotyk i określać czas 
z niewiarygodną precyzją. Powodem, dla 
którego codzienne dramaty życiowe roślin, 
ich słabości i zwycięstwa w pokonywaniu 
przeszkód są dla nas zupełnie niezauwa-
żalne, jest fakt, iż dla nich czas biegnie 
zupełnie inaczej niż dla nas. Cytatem  
z książki „Prywatne życie roślin” sir Davida 
Attenborough rozpoczął Aleksander Dorda 
wykład pod takim samym tytułem w sobotę 
16 maja w Oddziale Muzeum Zbiory Marii 
Skalickiej. Jak zawsze sporo ustroniaków 
przyszło posłuchać znawcy przyrody, na-
czelnika Wydziału Ochrony Środowiska 
w Urzędzie Miasta w Cieszynie, członka 
Ustrońskiego Klubu Ekologicznego. 

Te opisy roślin mogą się wydać przesa-
dzone, ale A. Dorda przedstawił dowody 
i odkrył przed słuchaczami świat roślin, 
jakiego jeszcze nie znali. Jest on tak 
samo ciekawy i pełen dramatycznych 
wydarzeń, jak świat zwierząt, a strategie 
służące przetrwaniu są zadziwiające. 

Na slajdach widzieliśmy organizmy 
przypominające monstrualne stwory, 
rośliny pożerające owady, odradzające 
się w ogniu, przeżywające pod wodą i 
bez wody, przemierzające tysiące ki-

lometrów. Dzięki nim powstało życie 
na Ziemi. Były na niej długo przed 
człowiekiem, a w wielu filmach kata-
stroficznych porastają zgliszcza me-
tropolii po samozagładzie ludzkości. 
Od Aleksandra Dordy dowiedzieliśmy 
się, że niesamowite kształty, kolory  
i zapachy roślin wcale nie powstały dla 
naszej przyjemności, są tylko wabikiem 
na owady lub ptaki (wygląd kolibrów to 
też robota roślin), które zapewnią cią-
głość gatunku. Zresztą owady są czasem 
dość brzydko wykorzystywane przez ro-
śliny,. Zazwyczaj za przenoszenie pyłku 
dostają jakiś smakołyk, ale czasem są 
więzione przez dwa lub trzy dni na głod-
no. Ale stwierdzenie, że człowiek powstał 
dzięki roślinom, a konkretnie trawom, 
wydawało się na początku mocno przesa-
dzone. Jednak prelegent wytłumaczył, że 
miliony lat temu na sawannie praczłowiek 
został zmuszony do przyjęcia pozycji 
stojącej, bo przez trawy nie mógł dostrzec 
zbliżającego się niebezpieczeństwa. 
Uwolnił ręce i zaczął ich używać. Potem 
wpadła mu w te ręce zmutowana trawa 
– pszenica, której ziarna nie wysypały 
się, by paść na żyzną glebę i kiełkować, 
tylko pozostały w kłosie. Tak zaczęło się 
rolnictwo, a co za tym idzie nasza cywi-
lizacja. Warto o tym pamiętać, gdy tyleż 
zawzięcie, co nieskutecznie walczymy na 
przykład z perzem.    Monika Niemiec 
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Od 4 do 8 maja uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 6 w Ustroniu mieli kolejny już 
raz niecodzienną szansę uczestniczenia  
w zajęciach języka angielskiego prowadzo-
nych przez studentki z międzynarodowej 
organizacji AIESEC. Tym razem w pro-
gach naszej szkoły gościliśmy Nicole Chan  

z Kanady oraz Hon Liang Yi z Singapu-
ru. Opiekę nad gośćmi w czasie pobytu  
w szkole pełnił Mariusz Zawada, a poza 
szkołą rodziny goszczące, którym należą 
się szczególne podziękowania. Zajęcia 
prowadzone były w niezwykle interesu-
jący sposób, gdyż nie opierały się tylko 

ŚWIATOWY JĘZYK ANGIELSKI

na prezentacjach czy pokazach slajdów 
dotyczących kultury, geografii, kuchni 
czy historii krajów, ale również zawierały 
elementy tańca, rywalizacji drużynowej, 
gier czy śpiewu. Ciekawostki dotyczące 
zarówno Kanady, jak i Singapuru zostały 
świetnie zobrazowane i łatwo dotarły do 
uczniów. Część z nich przełamała przez 
to barierę językową, dzięki czemu bez 
trudu nawiązała kontakt z gośćmi i chętnie 
zadawała pytania. Nie obyło się również 
bez pamiątkowych zdjęć czy rozdawania 
autografów, co sprawiło, że nasze prak-
tykantki mogły przez chwilę poczuć się 
jak gwiazdy światowego formatu... Gros 
atrakcji zapewniły studentkom rodziny 
goszczące – m.in. powitalne ognisko, lek-
cja zumby, wizyta na strzelnicy, wspólne 
eskapady w góry, mrożący krew w żyłach 
tor saneczkowy, zaś Samorząd Uczniowski 
udał się do kręgielni, aby rozegrać zacięty 
mecz Kanada-Singapur. Ponadto prakty-
kantki „załapały się„ na szkolną dyskotekę, 
gdzie miały okazję zaprezentować kilka 
nowych kroków tańca współczesnego  
i wziąć udział w niełatwym dla nich kon-
kursie karaoke w języku polskim. Jednak 
wszystko co dobre szybko się kończy  
i już z niecierpliwością czekamy na kolejną 
wizytę wolontariuszy w przyszłym roku 
szkolnym!                    Mariusz Zawada

24 kwietnia grupa młodzieży z Gimna-
zjum nr 2 w Ustroniu wyruszyła w nieza-
pomnianą wycieczkę do stolicy Wielkiej 
Brytanii. Aby zminimalizować trudy dłu-
giej podróży, wcześniej postanowili zwie-
dzić Brukselę - miasto słynące z pysznej 
czekolady i wspaniałych koronek. Trzy-
dziestoosobowa grupa mogła podziwiać 
między innymi zabytkowe kamienice, 
Parlament, Manneken Pis – pomnik będą-
cy najsławniejszym symbolem belgijskiej 
stolicy, a w blasku popołudniowego słońca 
spacerować uliczkami urokliwego miasta 
Brugii poznając Markt z Dzwonnicą, Po-
mnik Przywódców Brugii i wiele innych 
atrakcyjnych miejsc. Po pełnym wrażeń 
dniu udaliśmy się na nocleg w okolicach 
Dunkierki. Następnego dnia nadszedł czas 
na przeprawę na Wyspy Brytyjskie. Dzięki 
Eurotunelowi, szybko znaleźliśmy się  
w miejscowości Folkstone, gdzie zosta-
liśmy powitani przez typową angielską 
pogodę. Dalej wyjechaliśmy w stronę 
Canterbury miasta z wspaniałą katedrą  
i malowniczymi uliczkami. Następnie wy-
ruszyliśmy w stronę jednego z najbardziej 
kosmopolitycznych miast Europy. Tego 
dnia mieliśmy jeszcze siłę aby zwiedzić 
British Museum oraz okolice Pałacu Bu-
ckingham. Następnego dnia podbijaliśmy 
dwa, zaraz po Londynie, warte odwiedze-
nia miasta: Windsor – oficjalną rezydencję 
Królowej Elżbiety II, gdzie nasi odkrywcy 
mieli szansę podziwiać spektakularną 
zmianę warty pełniących tam służbę żoł-
nierzy, a następnie Oxford - najstarszy 
anglojęzyczny uniwersytet na świecie  
z jego trzydziestoma dziewięcioma ko-
legiami. Zmęczeni, ale przede wszyst-

kim pełni wrażeń wróciliśmy do hotelu 
czekając na następny dzień, w którym 
czekało nas zwiedzanie Muzeum Historii 
Naturalnej oraz najsłynniejszego domu 
towarowego Harrod’s. Oprócz tych atrak-
cji mieliśmy okazję zobaczyć siedzibę 
premiera brytyjskiego, czyli 10 Downing 
Street oraz kolumnę Nelsona na słynnym 
Trafargal Square. Zwieńczeniem pobytu w 
Londynie był nasz ostatni dzień, w którym 
korzystaliśmy z jednego najszybszych 
środków transportu, czyli metra. Nieza-
pomniane chwile spędziliśmy w Muzeum 
Figur Woskowych Mme Tussaud’s, gdzie 
mogliśmy zrobić sobie zdjęcie z Rodzi-
ną Królewską, gwiazdą kina, muzyki 
czy sportu. Dalej był już tylko czas na 

HERBATKA  Z  CZEKOLADKĄ szał zakupów na Oxford Street, na który 
wszyscy czekali. Wisienką na torcie była 
nasza ostatnia atrakcja czyli London Eye, 
z którego mogliśmy podziwiać przepiękny 
widok na panoramę ponadczasowego Lon-
dynu. Po tym niezapomnianym przeżyciu 
podczas, którego niektórzy pozbyli się 
lęku wysokości, wyruszyliśmy w drogę 
powrotną do domu.

 Podróż nie dłużyła się tak bardzo, 
ponieważ mieliśmy wiele wyjątkowych 
chwil do wspominania, a poza tym zaczy-
naliśmy planowanie następnego wyjazdu 
gdyż ten okazał się strzałem w dziesiątkę. 
Wyprawa wzbogaciła naszą wiedzę oraz 
dała nam okazję wykorzystania umiejętno-
ści językowych zdobywanych na lekcjach 
języka angielskiego i francuskiego.                

                                      Anna Hanzlik 
         oraz uczestnicy wycieczki
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Osuwa się zbocze Czantorii na powstającą obwodnicę Polany. 
Osuwisko ma miejsce przed Obłaźcem, tam gdzie drogowcy wryli 
się w zbocze góry. Obok jest sporo miejsca i tamtędy z powodze-
niem można było poprowadzić drogę bez konieczności naruszania 
zbocza Czantorii. Stało się inaczej. Gdzieś tam powstał projekt, 
potem Wojewódzki Zarząd Dróg nie przyjmował do wiadomości 
licznych sugestii i obecnie powstaje droga, która pomału staje 
się pomnikiem niekompetencji i bezmyślności wojewódzkich za-
rządców naszych dróg. (...) Obecnie nad osuwającym się zboczem 
pracują trzy specjalistyczne fi rmy. Nazywa się to gwoździowaniem 
skarpy kotwami typu tytan na odcinku około 220 metrów. Dolne 
kotwy są dziewięciometrowe, górne dwunastometrowe, najwyższe 
piętnastometrowe. Kotwy wwiercane są na zaczynie cementowym. 
(...) Pracujący przy zabezpieczeniu zbocza stwierdzają, że prak-
tycznie to całe zbocze Czantorii jest jednym wielkim osuwiskiem. 

We wtorek 11 maja, miał się odbyć w Ustroniu jedyny w Polsce 
koncert Kevina Maxa. (...) Zebranych witał organizator imprezy 
Łukasz Wojnar i tłumaczył, że koncert nie odbędzie się (...). Oka-
zało się, że Kevin Max został okradziony ze wszystkich swoich 
rzeczy w Kazimierzu. Jadąc z Krakowa do Ustronia wraz z całą 
ekipą zatrzymał się na parkingu. Wyszli ze swoich samochodów, 
a gdy do nich wrócili zauważyli, że zostały one ogołocone dosłow-
nie ze wszystkiego. Muzykom ukradziono pieniądze, dokumenty, 
paszporty, sprzęt muzyczny, a co najważniejsze materiały na nową 
płytę, które przywieźli ze sobą do Polski. 

Znakomicie spisały się tyczkarki Kuźni Ustroń podczas pierw-
szej rundy lekkoatletycznych Drużynowych Mistrzostw Mo-
raw Juniorów i Młodzików, które odbyły się w sobotę 7 maja 
w Opawie. Ustronianki, broniące podczas tych zawodów barw 
miejscowego Sokola, zajęły pierwsze trzy miejsca w rywalizacji 
młodziczek: 1. miejsce Agata Bijok z wynikiem 3.41 m, 2. Patrycja 
Moskała (3.30 m), 3. Magdalena Mołek (3.25).  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

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

Klejenie, spawanie plastików. 
Ustroń, ul. Obrzeżna 9. 501-444-
534.

Iglaki ozdobne - szkółka. 691-
845-124.

Mieszkanie 62m2 wynajmę. 502-
527-924.

Deweloper sprzeda mieszkanie. 
502-527-924.

Podłogi, drzwi, rolety, boazerie, 
korek, karnisze. "MARKO" ul. 
Cieszyńska (pod apteką). (33) 
854-33-34.

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

Umeblowana kawalerka do wynaję-
cia. 505-201-564.

Oddam 3ha łąki do wykoszenia. (33) 
854-55-61.

Sprzedam skuter Router Grande 
50, rocznik 2014, cena 1500zł. 
516-160-656.

Drewno kominkowe. (33) 854-
47-10.

Dobre miejsce na reklamę.                                         Fot. W. Suchta

www.ustron.pl

dziesięć  lat  temu

21-22.5  Lawenda    ul. Skoczowska 137   tel. 855-10-14
23-24.5  Centrum    ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76 
25-26.5  Pod Najadą    ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
27-28.5  Dr. Zdrowitt    ul. Daszyńskiego 73  tel. 853-63-22

Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście

23 V 11.00  Lato w Parku Kościuszki, Szukamy lata, plener 
        malarski dla dzieci – plac zabaw - Park Kościuszki
24 V   9.00   XIX Rodzinny Rajd Rowerowy - rynek 
24 V       Zielone Świątki na Czantorii - góra Czantoria
25 V   9.00   Akcja Honorowego Krwiodawstwa - rynek
27 V 17.00  Jubileusz 25–lecia Gazety Ustrońskiej - Muzeum
        Ustrońskie
28 V  16.30  XXVIII Koncert dla Mamy i Taty - MDK „Praża-
        kówka”
30-31 V     Dzień Dziecka na Czantorii – zabawy i animacje
        dla dzieci - góra Czantoria
30 V  8.00  Pchli Targ - plac targowy
30 V 11.00  Dzień Dziecka z ekologią - rynek 
30 V 15.00  O kobietach Kossaków opowie autorka książki 
        Joanna Jurgała-Jureczka w kolorowej prezentacji -
        Muzeum Marii Skalickiej
31 V 13.00  Lato w Parku Kościuszki - gry i zabawy dla dzieci 
        z okazji Dnia Dziecka - Park Kościuszki

*    *    *

*    *    *

REKLAMA

Agencja Pracy Max Power Sp. z o.o. zatrudni od zaraz 
pracowników produkcji; miejsce pracy: Ustroń. Zapewniamy 
atrakcyjne wynagrodzenie. Telefony: 512-076-325, 506-
357-384, 508-046-789, e-mail: praca@max-power.com.pl

REKLAMA

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA 
USTROŃ ZAWODZIE 

Zarząd Osiedla Ustroń Zawodzie serdecznie zaprasza mieszkań-
ców na Zebranie Ogólne (roczne), które odbędzie się 8 czerwca 
o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

Na zebranie zaproszony jest burmistrz i przewodniczący Rady 
Miasta. Zarząd Osiedla przedstawi sprawozdanie za pierwszy 
rok swojej działalności oraz plan dalszych działań na rzecz 
mieszkańców, a osoby zainteresowane będą miały okazję do bez-
pośredniego zadawania pytań w swoich sprawach burmistrzowi 
i przewodniczącemu Rady Miasta.

Miejmy wpływ na to, co dzieje się wokół nas!  Paweł Mitręga 



21 maja 2015 r.   Gazeta Ustrońska   15

FELIETON

Gazeta Ustrońska obchodzi swoje 25-le-
cie. Kto, spośród „ojców założycieli”, by się 
spodziewał, że ich dzieło trwać będzie przez 
okres ćwierć wieku. W końcowej fazie przy-
gotowań do pierwszych, po przemianach 
gospodarczo-ustrojowych, wolnych wybo-
rów do samorządu lokalnego, które odbyć 
się miały 27 maja 1990 roku, w kwietniu 
tego roku, z inspiracji Komitetu Obywatel-
skiego „Solidarność” powstała Izba Gospo-
darcza w Ustroniu. O Izbie Gospodarczej na 
pewno będzie osobny artykuł w GU, więc 
ograniczę się tylko do podania, że była to 
jedna z pierwszych izb gospodarczych w 
kraju (sic!). W końcowym okresie PRL-u, 
w Ustroniu, działało już tak wielu przed-
siębiorców i handlowców prowadzących 
swą działalność gospodarczą na własny 
rachunek, że powołanie izby gospodarczej 
nie nastręczało żadnych trudności. Jednym 
z pierwszych postanowień ustrońskiej Izby 
Gospodarczej było powołanie do życia 
lokalnego czasopisma. O miejskiej gazecie 
mówiło się od dawna w KO „Solidarność”. 
Z chwilą powołania izby gospodarczej miał 
się tym kto zająć. Postanowiono wydać 
bezpłatny numer sondażowy z okazji zbli-
żających się wyborów. Pamiętam te godziny 
spędzone w malutkim pokoiku na piętrze 

pewnego domu jednorodzinnego, przy ul. 
3 Maja, o pardon wówczas jeszcze 1 Maja,  
w pewnej firmie, dziś już chyba nie istnieją-
cej, gdzie rodziła się nasza gazeta. 

Z ustaleniem tytułu gazety nie było żad-
nych trudności, od razu przyjęła się nazwa: 
„Gazeta Ustrońska”. Z tytułową winietą, 
też. Dzięki niezawodnemu w takich chwi-
lach, naszemu grafikowi, Zbigniewowi 
Niemcowi, nie mieliśmy żadnych kłopotów. 
Jeden z jego kilku projektów, został, przez 
aklamację, przyjęty i od 25 lat, niezmiennie, 
widnieje na pierwszej stronie naszej gazety. 

W zredagowaniu pierwszego i następnych 
numerów gazety brał udział zawodowy re-
daktor Głosu Ziemi Cieszyńskiej – Krzysz-
tof Marciniuk, bez którego wydawanie 
wówczas gazety nie byłoby możliwe. Jego 
doświadczenie zawodowe, a przede wszyst-
kim spokój pomagały nam w przezwycięże-
niu wielu nerwowych momentów.

Pierwszy numer gazety, ten bezpłatny 
ukazał się najpierw na festynie przedwybor-
czym zorganizowanym przez Izbę Gospo-
darczą. Potem był do zabrania w ustrońskich 
sklepach i placówkach usługowych itp. 
Festyn miał na celu przedstawić wszystkich 
kandydatów biorących udział w tamtych 
wyborach. Niektórzy bardziej „pryncypial-
ni” kandydaci Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność” nie wzięli udziału w tym 
festynie, aby się za bardzo nie integrować.  
A szkoda, bo zapadały tam „wielkie” decy-
zje o przyszłych koalicjach.

Pamiętam, serwowano wówczas napój 

alkoholizowany pewnej, dziś wielkiej 
ustrońskiej firmy. Spożycie już jednej, no, 
dwóch puszeczek tego napoju, dawało się 
we znaki. Kto wypił więcej miał kłopoty. 
Sam, natychmiast poczułem na sobie dzia-
łanie tego napoju. W dalszej części festynu 
zacząłem się go wystrzegać. Było upalnie 
wielu kandydatów, a nawet kandydatek 
gasiło nim pragnienie. Puszeczki znikały 
jak kamfora. Oj, działo się potem, działo!  
W kilka miesięcy później, w towarzyskiej 
rozmowie, od właściciela firmy produkują-
cej, (zresztą przez krótki okres), ten napój, 
dowiedziałem się, że produkcja odbywała 
się, że tak powiem „ręcznie”, na trzeciej 
nocnej zmianie w ramach luzów produk-
cyjnych. „Nie zawsze więc przestrzegano 
ścisłej receptury. Mogły być pewne nie-
dociągnięcia” - jak sam zakończył swą 
wypowiedź, z uśmiechem. 

W czasie obchodów jubileuszu 25 lat 
naszej gazety, należy pamiętać, że powstała 
z inicjatywy społecznej, grona przedsiębior-
ców zrzeszonych w Izbie Gospodarczej, 
która wydawała gazetę przez okres ponad 
pół roku i to, że samorządowe władze miasta 
Ustronia, w momencie, gdy ustrońska Izba 
Gospodarcza chciała zaprzestać wydawania 
gazety, przejęły jej wydawanie. 

Tak było. Dziś jest jeden kierunek przej-
mowania zadań, coraz więcej organizacji 
pozarządowych przejmuje od samorządu 
jego zadania w corocznych konkursach 
ofert.

 I to jest dobre.                 Andrzej Georg

Gazeta

FELIETON

Pisanie 
z wyprzedzeniem

Tak sobie myślę

 Nie sądziłem, że moje pisanie felietonów 
trwać będzie ponad pięćdziesiąt lat.

 Przez te lata napisałem i opublikowałem 
już ich setki w różnych czasopismach.

Przez ostatnie osiem lat moje felietony 
ukazują się na łamach Gazety Ustrońskiej. 
Przedtem pisałem felietony najpierw od cza-
su do czasu, potem dość regularnie po dwa 
– trzy felietony w ciągu miesiąca. Kiedy zre-
zygnowano z zamieszczania moich felieto-
nów w czasopiśmie, w którym ukazywały się 
one przez czterdzieści lat, zaproponowano 
mi pisanie felietonów do Gazety Ustrońskiej. 
Przy tym zobowiązałem się do regularnego 
pisania do każdego numeru Gazety. Wyszło 
na to, że teraz przychodzi mi pisać co tydzień 
nowy felieton. Przyznam, że nie jest to łatwe. 
Trzeba mi było przełamać moje przyzwy-
czajenia i zwiększyć częstotliwość mojego 
pisania. A wiadomo, że przyzwyczajenia 
stają się drugą naturą człowieka, a zmienić 
tą drugą naturę nie jest łatwo.

Do tego założyłem, że będę pisał o spra-
wach aktualnych, o tym, co czas i życie 
przyniesie. Początkowo szło mi to dość 
łatwo, bo razem z Żoną znajdowaliśmy się 
w centrum życia naszego Miasta. Potem 
jednak Żona odeszła, a ja znalazłem się na 
marginesie i bez tej, która była moją Muzą, 
moim natchnieniem. Nie przestałem jed-

nak pisać. Chociaż nieraz ogarniały mnie 
wątpliwości, czy będę miał o czym pisać  
i czy zdążę na czas z napisaniem kolejnego 
felietonu. Starałem się więc pisać na zapas,  
z wyprzedzeniem, aby w razie mojej cho-
roby, niedyspozycji czy wyjazdu redakcja 
mogła zamieszczać kolejny mój felieton. 

Obecnie, mając w perspektywie, kilku-
tygodniowy wyjazd z Ustronia, piszę ten 
felieton z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. 
Stoję więc przed koniecznością wybrania 
tematu, który będzie aktualny w czasie, gdy 
ten felieton zostanie opublikowanie. Chodzi 
więc o przewidywanie przyszłości. A przy 
tym łatwo można się pomylić. Zdarzyło 
mi się to, gdy w pogodny wiosenny dzień 
pisałem o słonecznym przywitaniu wiosny, 
a kiedy felieton się ukazał, akurat zima do 
nas wróciła. Podobnie było, gdy w innym 
felietonie przewidywałem wspaniałe, sło-
neczne i ciepłe święta wielkanocne.

Nie będę więc pisał o pogodzie. Na szczęś-
cie można w kalendarzu znaleźć wydarzenia, 
które za kilka tygodni będą miały miejsce. 
I tak na przełomie maja i czerwca obcho-
dzone są dni, które można nazwać świętami 
rodzinnymi. A więc najpierw 26 maja Dzień 
Matki. A więc czas, gdy odbywają się z tej 
okazji, szczególnie w przedszkolach i szko-
łach, różne imprezy, na których podkreśla się 
znaczenie matki w życiu każdego człowieka.

Wszak miłość matki do swoich dzieci uwa-
żana jest za najpewniejszą i najwierniejszą. 
Inne miłości łączące ludzi prędzej czy póź-
niej się kończą, ale miłość matki do dziecka 
trwa do końca jej życia. Matkom należy się 
więc okazanie wdzięczności, poszanowa-
nia i miłości. Chociaż pewnie nie wszyst-
kim. Niestety od czasu do czasu słyszymy  
o wyrodnych matkach zaniedbujących swoje 

dzieci czy znęcających się nad nimi. Można 
odnieść wręcz wrażenie, że takich złych 
matek jest teraz więcej niż było kiedyś … 
Przy tym nieraz więcej mówi się o tych złych 
matkach niż o dobrych… Pamiętać jednak 
trzeba, że są one tylko złymi wyjątkami,  
a regułą są dobre, kochające matki, gotowe 
dla swoich dzieci nawet na największe po-
święcenia. I o tych dobrych, idealnych mat-
kach będzie mowa jak co roku w Dniu Matki.

  Przy tym, moim zdaniem, dla dziecka 
ważna jest nie tylko matka, ale także oj-
ciec. I dobrze jest, żeby oboje zajmowali 
się swoimi dziećmi. Niestety, zbyt często 
mamy do czynienia z niepełnymi rodzinami, 
gdzie dzieckiem zajmuje się tylko jedno  
z rodziców. Konieczne jest więc podkre-
ślanie tego, że dziecku potrzebni są oboje;  
i matka i ojciec. Dobrze więc, że w kalenda-
rzu mamy nie tylko Dzień Matki ale także 
Dzień Ojca. Przy tym ten dzień, wypada-
jący w naszym kraju 23 czerwca, nie jest 
tak często przypominany i obchodzony jak 
Dzień Matki. Przyznam, że gdybym układał 
kalendarz, to nie wyznaczyłbym z tej okazji 
dwóch dni, ale tylko jeden wspólny Dzień 
Ojca i Matki. Uważam bowiem, że rodziciel-
stwo jest czymś wspólnym, nie należy tego 
rozdzielać, a tym bardziej podkreślać rolę 
jednego z rodziców i zapominać o drugim.

Oboje rodzice winni też zawsze pamiętać 
o swoich dzieciach i troszczyć się o nie.  
I to nie tylko z okazji Dnia Dziecka. Zapew-
ne na ten dzień 1 czerwca przygotowanych 
zostanie dla dzieci wiele imprez. Oby tego 
dnia wszystkie dzieci były radosne i szczęś-
liwe, a z nimi także ich rodzice.

A może dobrze byłoby zamiast osobnych 
dni; matki, ojca i dziecka obchodzić jeden 
wspólny dzień; Święto Rodziny.  Jerzy Bór
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WKURZAJĄCO  LEPSI
Zawsze tak było. Zawsze ta Kuźnia 

Ustroń była wkurzająco lepsza od Wisły. 
Nawet jak razem te dwa zespoły grały  
w jednej A klasie, to na ogół Kuźnia była 
bardzo groźnym przeciwnikiem. Z Kaczy-
cami szło wygrać, z Nierodzimie też isto 
szło wygrać, ale jak przyjeżdżały takie 
drużyny jak Kuźnia Ustroń czy Cukrownik 
Chybie, zawsze kosiły - powiedział pisarz 
Jerzy Pilch w rozmowie z naszą gazetą w 
2002 r. Czasy się zmieniły i teraz Wisła 

KS Wisła - KS Kuźnia Ustroń  4:0 (2:0)

1  Landek 24 59   72:20
2 Wisła 24 54   82:26
3 Dankowice 24 48   65:38
5 Skoczów 24 44   51:35
4 Kuźnia 24 43   44:28
6 Bestwina 24 40   38:32
7 Cięcina 24 33   37:42
8 Żabnica 24 31   50:49
9 Koszarawa 24 29   42:40
10 Czechowice 24 29   30:40
11 Pruchna 24 28   27:35
12 Cisiec 24 26   38:48
13 Porąbka 24 23   26:54
14 Chybie 24 21   31:66
15 Cieszyn 24 20   33:61
16 Jaworze 24 13   25:76   

jest wkurzająco lepsza. Udowodniła to w 
meczu z Kuźnią w sobotę 16 maja roze-
granym w Wiśle.

Pierwsze minuty wyrównane, a obie 
drużyny skupiają się na obronie. Niestety 
Kuźnia traci piłkę na własnej połowie  
i w 15 min. Wisła strzela bramkę. Po po-
dobnym błędzie pada drugi gol dla Wisły.
– Jedemy z to Kuźnio! - słychać z trybun. 
Liczni kibice z Ustronia raczej markotni, 
choć Kuźnia miała okazje. Po bardzo do-

brym podaniu Adriana Sikory Piotr Husar 
strzela głową do pustej bramki, ale trafia 
w obrońcę, który wbiegł między słupki. 
W drugiej połowie, co prawda już przy 
prowadzeniu Wisły czterema bramkami, 
Damian Madzia będąc kilka metrów przed 
bramką, nie wiadomo dlaczego podaje do 
będącego na gorszej pozycji A. Sikory. 
Do tego podaje niezbyt celnie. A Kuźnia 
dwie bramki w drugiej połowie straciła po 
rzutach rożnych. Jakoś tak ospale bronili 
swej bramki. Natomiast piłkarze Wisły 
byli ruchliwi, nie odpuszczali, a mówiąc 
wprost, byli wkurzająco lepsi.

Po meczu powiedzieli:
Trener Wisły Tomasz Wuwer: – Mecz 

ułożył się po naszej myśli. W pierwszej 
połowie dwie bramki, w drugiej popra-
wiliśmy i wygraliśmy zasłużenie. Wyko-
rzystywaliśmy pierwsze nadarzające się 
okazje po stratach przez Kuźnię. Taka jest 
piłka, ktoś powiedział: „Gra błędów” i to 
się sprawdziło. Kuźnia miała okazje, dwie 
sytuacje stuprocentowe, a my też mogli-
śmy strzelić więcej. Całkiem udany mecz. 
Może nie na początku, gdy dwa zespoły 
nie chciały stracić bramki i grały trochę 
kunktatorsko. Trenera i zawodników roz-
licza się z wyniku, a nie pięknej gry. Po 
zdobyciu przez nas bramki gra się otwarła 
i sporo sytuacji. Mamy sześć spotkań do 
końca i bardzo trudno będzie wywalczyć 
awans. Jest to prawie niemożliwe, bo 
Landek szansy chyba nie wypuści. My 
postaramy się wygrać wszystkie mecze.

Trener Kuźni Mateusz Żebrowski: – 
Chciałbym przeprosić kibiców, którzy 
przyjechali do Wisły nam kibicować. 
Do tego był to mecz derbowy i wszyscy 
oczekiwali ciekawego widowiska. Stwo-
rzyli je tylko piłkarze z Wisły, którzy 
od 15 minuty do końca zdominowali 
mecz i kontrolowali przebieg spotkania. 
Nam nie udało się przeciwstawić. Prze-
praszam za tak słabą dyspozycję w tak 
ważnym i prestiżowym meczu. Porażkę 
biorę na siebie, bo to trener odpowia-
da za wyniki drużyny. Mamy problem. 
Czwarta przegrana, a to może niepokoić 
w przypadku drużyny aspirującej do 
czołowych lokat.      Wojsław Suchta 

Powietrzny pojedynek.                                                                                         Fot. W. Suchta

Obrona Wisły bardzo waleczna.                                                                           Fot. W. Suchta


