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Korowód z wiankami.                                                                                                                                                                                Fot. W. Suchta                       
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CENTRUM  RELAKSU
Dopiero co święciła triumfy podczas Festiwalu Polskiej Pio-

senki w Opolu, a już w sobotę Justyna Steczkowska wystąpi  
w ustrońskim amfiteatrze i to bezpłatnie, gdyż koncert sponsoruje 
Miasto Ustroń i Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń”.

Co to jest lenizm?
Nowa filozofia życiowa, którą wyznajemy i próbujemy nią zarazić 
innych. Bywamy często hipokrytami, bo sami pracujemy ciężko, 
ale chcemy uświadomić ludziom, że mimo iż praca jest ważna, 
bo bez niej nie ma chlebka, to równie ważne jest odpoczywanie. 
A jeśli odpoczynek, to aktywny, nie wegetowanie przed telewizo-
rem. Mówimy: „Przyjedź do Ustronia, wyjdź na spacer, przejedź 
się na rowerze, zjedz coś dobrego”.
Wszystkie akcje promocyjne miejscowości wypoczynkowych 
wyglądają w ten sposób. Czym się wyróżniacie?
Tym, że opracowaliśmy całą filozofię. Nie niesiemy kaganka 
oświaty, nie odkrywamy Ameryki. Zwracamy ludziom uwagę 
na to, że trzeba odpoczywać. Każda akcja w Polsce związana  
z piknikiem, zabawą, jest obciążona bagażem informacji o od-
poczynku. My naszą informację ubraliśmy w filozofię, mówimy 

Rozmowa z Krzysztofem Ferdynem, 
organizatorem lenizmu w Ustroniu

REKLAMA
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W Puńcowie odbył się Piknik 
Sportowy gminy Goleszów. 
Walka szła na całego. Repre-
zentanci sołectw rywalizowali 
m.in. w biegu z oponą trak-
torową, wyścigach z pustymi 
beczkami, w rzucie gumowcem 
i dętką. Rozegrano też turnie-
je siatkówki plażowej i tenisa 
ziemnego. 

XXV Święto Trzech Braci 
organizowane jest w dniach 
19 – 21 czerwca w Cieszynie. 
Atrakcji czeka moc, w tym 
koncerty zespołów Big Cyc 
i Golec uOrkiestra. Imprezy 
odbędą się po obu stronach  
Olzy.                                     (nik)

stał wybudowany za pieniądze 
zgromadzone podczas akcji 
czytania bajek.

Pruchna ma rondo, które 
wybudowano u zbiegu ulicy 
Głównej i drogi wojewódzkiej 
DW 937. To usprawniło ruch 
w tym newralgicznym miejscu 
na trasie Cieszyn – Pawłowice 
Śląskie. Koszty wyniosły po-
nad 2 mln zł. 

Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
może pochwalić się cennym 
zbiorem dagerotypów. Ta tech-
nika fotograficzna polegała na 
robieniu zdjęć na płytce pokry-
tej jodkiem srebra. 

Jubileusz 130-lecia działal-
ności świętuje Macierz Ziemi 
Cieszyńskiej. Z tej okazji 13 
czerwca odbyło się uroczyste 
spotkanie w Domu Narodo-
wym.
   
Podopieczni Domu Matki  
i  Dziecka „Słonecznik”  
w Cieszynie, mogą cieszyć się 
z nowego placu zabaw. Zo-

Spisana na pergaminie umowa 
z 1388 roku jest jednym najstar-
szych dokumentów w zbiorach 
Książnicy Cieszyńskiej. Doty-
czy sprzedaży wsi Boguszowi-
ce przez księcia cieszyńskiego 
Przemysława. Dokument liczy 
już sobie... 627 lat.
 
Niemal 150 tys. zł musiał od-
dać Cieszyn, jako zwrot dotacji 
unijnej na zagospodarowanie 
stoku Cieślarówki. Po wyko-
naniu części prac reszta została 
wstrzymana z braku fundu-
szy. Miasto nie wywiązało się  
z umowy i pieniądze powę-
drowały z powrotem na konto 
województwa śląskiego.

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

dlaczego warto odpoczywać i poparliśmy to opiniami specjalistów, 
takich jak filozof, psycholog, socjolog, fizjoterapeuta. Pokazujemy 
ludziom, dlaczego istotne jest odpoczywanie i relaks w sposób 
aktywny. Korzystając z naszego zabawnego wizerunku, robimy 
to mrugając do nich okiem. 
Jak to konkretnie ma wyglądać?
Zaczynamy 27 czerwca Dniem Lenizmu i chcemy, by ludzie 
napisali tam wspólnie z nami Manifest Lenistyczny. Dla każdego 
relaks, odpoczywanie co innego oznacza. Przywieziemy ogromne 
tablice, a ludzie będą pisać, co to dla nich Lenizm. Tak powstanie 
Manifest Lenistyczny, z którego będziemy czerpać, bo mogą po-
jawić się na nim rzeczy, o których nie pomyśleliśmy. Będziemy 
rozdawali koce, leżaki, dobre książki.
Za darmo?
Tak. Chcemy, by ludzie przyszli i odpoczęli.
A skąd te koce, leżaki? Co się stanie, gdy ktoś nie zwróci koca, 
leżaka, książki?
Nic. To już nasze zmartwienie. Mamy partnerów, żeby dostarczyć 
takie atrakcje.
Książki z makulatury?
Nowe i bardzo różne: popularnonaukowe, dramaty, kryminały, 
sensacyjne. Chcemy je ludziom rozdawać. Będziemy mieli gazety, 
m.in. Gazetę Ustrońską do poczytania na świeżym powietrzu.
Chyba że ją sobie kupicie.
Jeśli będzie trzeba - to kupimy.
Macie leżak, koc i książkę. Gdzie to będzie się odbywać?
W dwóch miejscach w Ustroniu. Dzień Lenizmu zaczynamy o10 
na rynku, a zrobimy go niezależnie od pogody. Są parasole, zresztą 
można przyjść z własnym. Oczywiście nikogo nie przekonamy, 
by w deszczu czytał książkę na leżaku. Ale będą inne atrakcje 
lenistyczne. Trochę jogi, fitnessu. Drugie miejsce to park. Przez 
całe wakacje uruchamiamy specjalną strefę lenizmu.
Rozumiem piwo i kiełbasa, ale książka i joga?

Jeżeli ktoś preferuje lenizm z kiełbaską i piwem, bardzo proszę. 
Imprez przez całe wakacje jest bardzo dużo, więc będą i takie, 
gdzie będziemy piwko rozdawać w konkursach, kiełbaskę też. Ale 
27 czerwca, będzie to książka i leżak, fitness i joga
Lenizm na co dzień, czy tylko w weekendy?
Od 27 czerwca codziennie, a w weekendy imprezy większe.
Również zawody sportowe. 
Będzie ich wielka różnorodność. W nurcie mrugania okiem wymy-
śliliśmy Ligę Miszczuniów. Jest masę miszczuniów oglądających 
piłkę nożną przed telewizorem i wiedzących zawsze lepiej, to my 
im mówimy: „Taki jesteś dobry? To wyjdź i pograj w piłkę”! Będą 
to amatorskie rozgrywki.
Wiele osób wasz lenizm myli z leninizmem. To wasz świadomy 
zabieg nawiązania do ulubionego okresu w dziejach świata?
Wiedzieliśmy, że będą skojarzenia z leninizmem i może dlatego 
nie robimy tego w Poroninie, tylko w Ustroniu. A pan mówi to,  
o co nam chodziło. Nieważne w jaki sposób, ale każdy 
zwróci na to uwagę. Każdemu się to z czymś skojarzy, 
mniej lub bardziej zabawnie, ale z ciekawości sprawdzi. 
To powoduje bardzo ważny pierwszy efekt promocyjny, 
by przykuć czyjąś uwagę. Jak ktoś nie chce iść na spa-
cer, spędzać czasu na wolnym powietrzu, zagrać w pił-
kę, to żadną metodą go nie przekonamy. Nawet kiełbasą 
i piwem, bo nie ma takiej metody. Ale jak przykujemy czyjąś 
uwagę, to będziemy mogli mu wytłumaczyć o co chodzi. Może 
wtedy będzie leżał na leżaku i czytał książkę, a to już sukces.
Czy panów lenizm ma zagwarantowane finansowanie?
Duże media przyciągają dużych sponsorów. 
To po co pan ze mną rozmawia.
Bo zależy nam na wszystkich. Na każdej jednostce, która do nas 
przyjdzie. Akcja jest sformatowana dla Ustronia i tylko tu zamie-
rzamy ją prowadzić. Oczywiście, jeżeli władze powiedzą, że się im 
to nie podoba, to na siłę nie będziemy nic robić. Jesteśmy jednak 
przekonani, że usłyszymy: „Róbcie to dalej”. Udało się nakłonić 
sporo znanych ludzi, by tu przyjechali na weekend rodzinny 14-16 
sierpnia. Chcemy też poprosić o pomoc mieszkańców, bo przecież 
życia za mało, by poznać, co w Ustroniu jest fajnego. Będzie mapa 
miejsc, które warto odwiedzić, takich jak restauracje, szlaki, ścież-
ki, muzea itp. Każdy będzie mógł przygotować specjalną ofertę 
np. lenistyczną kawę. W ten sposób powstanie mapa lenizmu 
dostępna w internecie, a także na specjalnych aplikacjach. Do 
wyboru lenistyczna kawa, obiad czy lenistyczny szlak.
Jak o tym wszystkim zamierzacie informować?
Informować będą media partnerskie czyli Dziennik Zachodni, 
Nasze Miasto, TVN Active, RFM Max. 
A sponsorzy?
Wszystko będzie na plakatach.
Podejrzewam, że nie robią panowie tego charytatywnie. Jak 
się zarabia na lenizmie?
Na razie chcemy zobaczyć, jak nam to wyjdzie. Wymiar komer-
cyjny jest taki, że jeżeli uda się projekt zrealizować, to będzie 
podstawa, by pójść po duże pieniądze. To nasza inwestycja  
w przyszłość. Kabaret pozwala nam żyć, a ta idea tak nam się spo-
dobała, że próbujemy ją rozwinąć. Mamy nadzieję, że z sukcesem. 
Dziękuję za rozmowę.                 Rozmawiał: Wojsław SuchtaK. Ferdyn.                                                                      Fot. W. Suchta

(cd. ze str. 1)
CENTRUM  RELAKSU
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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

8 VI 2015 r.
Podczas patrolu strażnicy znaleźli 
w Wiśle martwego bobra. Wezwali 
odpowiednie służby. Zwierzę zo-
stało wyciągnięte z rzeki i zabrane 
do utylizacji. 
9 VI 2015 r.
Interweniowano w sprawie cegieł, 
które zostały wrzucone do Mły-
nówki w rejonie ul. Strażackiej. 
Ustalono, że pochodzą z pobliskiej 
budowy. Nakazano uprzątnięcie, 
co zostało od razu zrobione.
10 VI 2015 r.
Rekontrola zaleceń porządkowych 
wydanych wcześniej na prywat-
nych posesjach w Nierodzimiu. 
Wszystko zostało zrobione.
10 VI 2015 r.
Kontrola stanu technicznego zna-
ków drogowych na terenie miasta.
11 VI 2015 r.
Kierowcę z Rudy Śląskiej ukarano 
mandatem w wys. 100 zł za postój 
na chodniku przy ul. Szpitalnej.

11 VI 2015 r.
Kontrole porządkowe na prywat-
nych posesjach przy ul. Akacjo-
wej. Bez zastrzeżeń.
12 VI 2015 r.
Interwencja w sprawie zanieczysz-
czenia ul. Szpitalnej fekaliami. 
Mimo podjętych działań nie udało 
się ustalić osoby odpowiedzialnej. 
Wezwano odpowiednie służby  
i ulica została wyczyszczona.
12 VI 2015 r.
Przeprowadzono kontrolę wokół 
jednego ze sklepów przy ul. Sko-
czowskiej. Kolejni właściciele 
nie mają uregulowanej kwestii 
odbioru odpadów komunalnych 
i wokół budynku panował bałagan. 
Strażnicy nakazali zaprowadzenie 
porządku, pracownicy sklepu za-
częli od razu.
12 VI 2015 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano 
kierowcę z Cieszyna za postój na 
trawie przy ul. Sportowej.
13 VI 2015 r.
Zabezpieczenie imprez w Polanie 
i Jaszowcu oraz na ul. Hutniczej.
14 VI 2015 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano 
osobę, która prowadziła handel na 
ul. Sportowej bez odpowiednich 
zezwoleń.                              (mn) 

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Andrzej Broszkowski lat 37  os. Manhatan
Józef Balcar  lat 93  ul. Szeroka
Józef Balcarek  lat 77  os. Centrum

REKLAMA

REKLAMA

*    *    *

*    *    *

KONCERT  NA  ŚW.  JANA  
20 czerwca, sobota o godz. 16.00 w Muzeum Zbiory Marii 

Skalickiej wystąpi rewelacyjny chór kameralny Collegium Can-
ticorum w lekkim, pogodnym repertuarze. Wstęp wolny. 

TURNIEJ SZACHOWY KURACJUSZY 
21 czerwca w niedzielę, w Klubie Kuracjusza Sanatorium 

„Równica” o godz. 9.00  rozpoczną się rozgrywki szachowe. 
Kuracjuszy powracających w Ustroniu do zdrowia jest dużo – 
mamy nadzieję, że wśród nich znajdzie się też sporo chętnych 
zawodników turniejowych chcących zadbać o rozwój umysłu. 
Dlatego zapraszamy kuracjuszy przebywających w naszym mie-
ście w okolicach 21 czerwca do wzięcia udziału w Turnieju. Po 
nim, o godz. 13.30, zwycięzca rozegra na płycie Rynku partyjkę 
szachów plenerowych. Prestiżową nagrodę na scenie Rynku 
wręczy po godz. 17.00 Burmistrz Ustronia Ireneusz Szarzec. 
Zapraszamy także Ustroniaków, korzystających w tym czasie  
z zabiegów – i Wy możecie wziąć udział w Turnieju. Jeśli nasza 
młodzież byłaby chętna – zapraszamy ją również. 

Zapisać można się do 20 czerwca pod nr telefonu 507 854 567 
oraz w bufecie Klubu Kuracjusza do 19 czerwca. 

                                                  Barbara Nawrotek-Żmijewska 

KONKURS WIEDZY O USTRONIU 
24 czerwca o godz. 10.30 w Muzeum Ustrońskim im. Jana 

Jarockiego odbędzie się czwarta edycja Konkursu Wiedzy  
o Ustroniu im. Józefa Pilcha, organizowanego przez Towarzystwo 
Miłośników Ustronia. W trzyetapowej, punktowanej rywalizacji 
weźmie udział piętnastu finalistów – uczniów klas pierwszych 
ustrońskich gimnazjów. Osoba, która otrzyma największą ilość 
punktów, zdobędzie tytuł zwycięzcy Konkursu – zarówno indy-
widualnie jak i dla szkoły, którą reprezentuje.                      (bk)

 

ŚMIERĆ  W  POLANIE

CZTERY PORY ROKU
Fotografie artystyczne ustronianki Anety Niedoby studentki 

ATH w Bielsku-Białej, można oglądać codziennie oprócz ponie-
działków w godz. 11 – 16 w Muzeum Marii Skalickiej - Ustroń 
Brzegi, ul. 3 Maja

*    *    *

UTRUDNIENIA  KOMUNIKACYJNE 
19 czerwca 2015 r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 16.00,  

w związku z planowanymi ćwiczeniami z zakresu zarządzania 
kryzysowego pk. „POCHMURNE LATO 2015”  mogą wystąpić 
utrudnienia komunikacyjne w rejonie ulic: Hutniczej i Parkowej.

                                                       Burmistrz Miasta Ustroń

WOLNE  DZIAŁKI
Zarząd ROD „ZACISZE” informuje, że dysponuje wolnymi 

działkami na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zacisze” 
w Hermanicach przy ul. Dominikańskiej. Kontakt: 693434753 
lub 605635336.

*    *    *

„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercu i pamięci bliskich”

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

śp. Józefa Balcara 

składają 
Rodzinie 

Przewodniczący Rady Miasta Ustroń, Radni 
oraz 

Burmistrz i pracownicy Urzędu Miasta

*    *    *

*    *    *

„KRĘGI SZTUKI” W USTRONIU
Galeria Muflon - Sztuka dla Ciebie zaprasza 19 czerwca o godz. 

17.00 na wernisaż  wystawy pt. „Wolność na B-1” do Hotelu Mu-
flon w Ustroniu, przy ul. Sanatoryjnej 32. Wystawa zorganizowana  
w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Kręgi sztuki”, a będzie 
można ją oglądać do 6 lipca.

Do śmiertelnego wypadku doszło w sobotę kilka minut po 
godz. 21 na ul. Wiślańskiej. 22-letni mieszkaniec Wisły kierujący 
motocyklem honda potrącił kobietę przechodzącą przez jezdnię. 
Obrażenia 36-letniej mieszkanki naszego miasta okazały się 
śmiertelne, zginęła na miejscu. Trwa postępowanie przygoto-
wawcze, przesłuchiwani są świadkowie. Na razie wiadomo, że 
motocyklista, który został ranny i po wypadku trafił do szpitala, 
był trzeźwy.                                                                          (mn)
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– Miałem zaszczyt prowadzić ten cudowny 
korowód. To dzieci pokazują nam jak moż-
na w sposób prosty i piękny kultywować 
nasze tradycje - mówił radny z Polany 
Grzegorz Krupa na trawiastej plaży nad 
Wisłą przy moście wiszącym. To tam od-
były się, tak jak w roku ubiegłym, Wianki 
Świętojańskie.

Wcześniej zbierano się przed Szkołą 
Podstawową nr 3 w Polanie. Przynoszono 
wianki, głównie uczniowie szkoły. Było 
sporo rodziców, a mówiąc szczerze, prze-
ważały mamy.
– Dzieci bardzo chętnie wykonują wianki, 
robi to każda klasa, oddziały przedszkolne, 
zaangażowanie wykazują rodzice – mówi 
dyrektora SP-5 Jolanta Kocyan. - Mamy 
wianki ekologiczne, które mogą popłynąć. 
Dzieci są chętne, a myślę, że za rok będzie 
jeszcze lepiej. Jest spore zainteresowanie, 
były pytania z innych szkół i są chętni do 
wzięcia udziału. Może te indywidualne 
wianki są uczniów z innych szkół. My 
przygotowujemy wianki, uczymy się pieś-
ni, ale cała impreza, jej przygotowanie wy-
maga pracy, koordynacji i to już robią inni. 

Spod szkoły z wiankami udano się nad 
Wisłę. Korowód prowadzili przewodniczą-
cy Rady Miasta Artur Kluz i G. Krupa. Nad 
Wisłą stanęła scena, były parasole, stoły 
i ławki, a do tego około 34oC. Trochę ciepło, 
jednak można było się ochłodzić w Wiśle.

G. Krupa i Beata Branc-Gorgosz, prezes  
DW Jawor, dziękowali wszystkim tworzą-
cym tą imprezę, czyli przede wszystkim 
mieszkańcom Polany, Stowarzyszeniu „Ja-
szowiec”, Zarządowi Osiedla Polana, a za 
wsparcie władzom miasta.

Witano burmistrza Ireneusza Szarca, 
przewodniczącego Rady Miasta Artura 
Kluza, przewodniczącego Zarządu Osiedla 
Polana Romana Zorychtę, wiceprzewodni-
czącego Dariusza Morela, przewodniczą-
cego stowarzyszenia „Jaszowiec” Marka 
Witkowskiego, dyrektor SP-3 Jolantę Ko-
cyan, dyrektor DW „Nauczyciel” Syl-
wię Wojciechowską-Witkowską, dyrektor 

MDK „Prażakówka” Barbarę Nawrotek-
-Żmijewską.
– Serdecznie dziękujemy tym, którzy  
w pocie czoła od rana pracowali, by przy-
gotować imprezę, czyli Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Bażanowic, firmie Coca-Cola, 
firmie Jaszowianka, Przedsiębiorstwu Ko-
munalnemu - mówił G. Krupa. 
Jest nam bardzo miło, że możemy być tu 
razem. Myślę, że nie będziemy już mó-
wić o drugim spotkaniu wionkowym, ale  
o kolejnym, bo za 50 lat też się tu spotkamy. 
Witam wszystkich gości spoza Ustronia  
i spoza województwa śląskiego - mówiła 
B. Branc-Gorgosz. 

G. Krupa przypomniał, że to czwarta im-
preza organizowana przez Zarząd Osiedla, 
później ze Stowarzyszeniem Jaszowiec,  
a po raz pierwszy nie pada deszcz. 

Wystąpiły zespoły artystyczne z MDK 
„Prażakówka”: Fantazja, marżonetki, bre-
ak dance, Echo, Impuls, Absurd, Gracja, 
pokaz hip-hopu wykonała Julia Balcar, 

śpiewały Wiktoria Tajner, Oliwia Borecka, 
Kinga Mizera, Kamila Pońc i Patrycja 
Habdas. W takim upale szczególne wyrazy 
uznania należą sie grupom tanecznym.

Burmistrz I. Szarzec obiecał, że wian-
ki będą organizowane sto lat i więcej. 
I. Szarzec i G. Krupa wręczyli bukiety 
kwiatów wiceprzewodniczącej RM Annie 
Rottermund, B. Nawrotek-Żmijewskiej  
i J. Kocyan.

Oceniano przyniesione wianki. Wyboru 
dokonywała publiczność oraz jury. Wianek 
najbardziej ekologiczny wykonany został 
przez Oddział Przedszkolny „Słoneczka” 
ze Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami 
Przedszkolnymi w Ustroniu. Natomiast 
pierwsze miejsce przyznano Marii Wit-
kowskiej z SP-3, drugie klasie II z SP-3, 
trzecie klasie V SP-3

Publiczność wybrała, podobnie jak jury, 
wianek Marii Witkowskiej. Oczywiście 
wianki puszczono Wisłą.

Podsumowując imprezę radny G. Krupa 
powiedział:
– Cztery lata temu po wyborach Zarządu 
Osiedla Polana wspominano, że w XX w. 
była tu tradycja hucznych obchodów dnia 
św. Jana i wianków świętojańskich. Pomy-
śleliśmy wtedy o odrodzeniu tej imprezy. 
Początkowo się nie udało, ale wianki 
odbyły się rok temu, a wiosną tego roku, 
gdy tylko przyświeciło słońce, mieszkań-
cy pytali, czy będą wianki. Są, wiele osób 
angażuje się w to przedsięwzięcie i udaje 
się. Trochę chęci i można wiele. Obcho-
dy 50-lecia Jaszowca były impulsem, by 
gestorzy się skrzyknęli, zjednoczyli i na 
tej bazie razem z mieszkańcami powstało 
stowarzyszenie „Jaszowiec”. Teraz łatwiej 
nam współpracować, a stowarzyszenie 
może występować o granty, dotacje, do 
firm o sponsoring. I wspiera nas Coca-
-Cola, Hotel Gołębiewski, Dom Nauczy-
ciela. Wianki to impreza i dla turystów,  
i dla mieszkańców. Patrząc na obecnych, 
to rozkłada się to po połowie. Mamy wspa-
niałą pogodę, a ta łąka służy do kąpieli 
słonecznych, tu się chętnie wypoczywa,  
a my pokazujemy, że potrafimy się jed-
noczyć jako mieszkańcy dzielnicy i po-
trafimy coś zaoferować.   Wojsław Suchta

Publiczność ocenia wianki.                                                                                  Fot. W. Suchta

Występy zespołów z Prażakówki.                                                                        Fot. W. Suchta

TU SIĘ CHĘTNIE WYPOCZYWA
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Zdaniem 
Burmistrza

O funkcjonowaniu osiedli mówi bur-
mistrz Ireneusz Szarzec.

*    *    *
Maj i czerwiec to czas zebrań miesz-

kańców osiedli w Ustroniu. W tym roku  
w kilku osiedlach są to zebrania wyborcze, 
gdyż dotychczasowe zarządy kończą ka-
dencje, natomiast w Poniwcu i Lipowcu po 
braku zarządów powołano je w tym roku.

Określone są zasady wyboru zarządów 
osiedlowych, które są organem wykonaw-
czym osiedla. Jest to 5-7 mieszkańców 
wybieranych na zebraniu ogólnym miesz-
kańców. Aby zebranie wyborcze mogło 
się odbyć wymagana jest obecności co 
najmniej 3% mieszkańców osiedla ma-
jących prawo wyborcze. Zarządy osiedli 
są organem pomocniczym Rady Miasta. 
Obecnie w Ustroniu funkcjonuje siedem 
zarządów osiedli, czyli od północy: Nie-
rodzim, Lipowiec, Hermanice, Zawodzie, 
Ustroń Górny, Poniwiec i Polana. 

W trakcie zebrań mieszkańców po-
ruszone są różne sprawy dotyczące ich 
najbliższego otoczenia jak i całego mia-
sta. Zarządy pracują, odbywają zebrania, 
spotykają się z mieszkańcami, składa-
ją okresowe sprawozdania, wnioskują  
o podjęcie różnego rodzaju działań, a także 
współorganizują różnego rodzaju przedsię-
wzięcia lokalne, jak np. ostatnio „Wianki 
Świętojańskie” w Jaszowcu.

Przewodniczący zarządów osied-
li uczestniczą w sesjach RM, również  
w posiedzeniach komisji, gdy problema-
tyka dotyczy istotnych spraw osiedla. 
Niejednokrotnie podejmują inicjatywy, 
by rozwiązać doskwierające problemy 
wykraczające poza kompetencje gminy. To 
są sprawy najtrudniejsze i związane niejed-
nokrotnie z długimi bataliami. Przykładem 
batalii zakończonej sukcesem są światła na 
ul. Katowickiej w Nierodzimiu. Udało się 
rozwiązać jeden z głównych problemów 
tego osiedla. 

Coraz rzadziej poruszane są tematy do 
niedawna dominujące. Mam tu na myśli 
funkcjonowanie oświaty, telekomunikacji, 
komunikacji czy innych urządzeń, których 
brak odczuwali wszyscy mieszkańcy. W tej 
chwili takie zagadnienia najczęściej doty-
czą jakiegoś wydzielonego terenu, ulicy, 
czy kilku posesji. Te sprawy nie budzą 
takich emocji jak kilkanaście czy nawet 
kilka lat temu. Wówczas brak telefonu, 
przedszkola, wody, kanalizacji zaprzątał 
uwagę całego osiedla. Obecnie tematy są 
inne, choć też bardzo istotne.

Zarządy osiedli i zebrania ogólne miesz-
kańców pełnią ważną funkcję w systemie 
samorządu terytorialnego. Tam często 
po raz pierwszy artykułowane są istotne 
dla mieszkańców sprawy, które później 
stają się przedmiotem pracy RM. Zarządy 
osiedli są także bardzo pomocne dla rad-
nych z poszczególnych dzielnic i całego 
samorządu.                         Notował: (ws)

20 czerwca - Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego 
13.30 Orkiestra Dęta Miasta Kalety - Sanatorium „Równica”  
14.00 Korowód sprzed Sanatorium „Równica” ulicami miasta do Rynku
14.30 Orkiestra Dęta Miasta Kalety - Rynek  
15.00 Uroczyste Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego - Rynek
15.10 Podsumowanie Pleneru Rzeźbiarskiego DAR „Cztery pory roku” - Rynek
15.20 Zespół Ela i chłopcy - Rynek
15.40 Zespół VOX - Rynek
17.00 Kabaret Ciach - Rynek
19.00  Zespół Hatbreakers - Amfiteatr
20.00 Justyna Steczkowska - recital - Amfiteatr

21 czerwca - Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego
  6.00 Bieg Dookoła Doliny Wisły im. Bolko Kantora - start Rynek
  9.00 Turniej szachowy kuracjuszy o Puchar Burmistrza Miasta Ustroń -  

 na terenie Uzdrowiska (Klub Kuracjusza)
10.00 Rajd Nordic Walking o Puchar Prezesa PU „Ustroń” - Skwer przed Sanatorium 

 „Równica”
10.00 Zajęcia rekreacyjno – ruchowe „Ruch to zdrowie” - skwer - Pijalnia Wód
11.00 Koncert ER „Równica” - Rynek
12.00 Pokazowy Turniej Szachowy: Miasto – Uzdrowisko - Rynek (szachy plenerowe)
13.30 Szachowy Turniej Mistrzów - Rynek (szachy plenerowe)
 Muzyczne popołudnie
15.00 Dziewczęcy Zespół Saksofonistek z Luhaczowic - Rynek
16.00 Amadeus Trio - Rynek
17.00 Podsumowanie przeprowadzonych Turniejów Szachowych oraz Biegu Dookoła  

 Doliny Wisły - Rynek

ATRAKCJE  OTWARCIA
 Niezbyt korzystnie zapowiada się pogoda. 

Deszcz nam nie straszny, dzięki zadasze-
niu amfiteatru, ale warto się ciepło ubrać  
i zabezpieczyć przed zimnem, by móc cie-
szyć się głosem obejmującym aż 4 oktawy.  
O ile wiemy, czego możemy się spodziewać 
muzycznie – najwyższego poziomu wokal-
nego, to zagadką pozostaje na razie kreacja 
Justyny Steczkowskiej. Na pewno pokaże się 
w szczególnym stroju, bo do tego już zdążyła 
przyzwyczaić polską publiczność, która, jak 
wykazało badanie pracowni IBRiS darzy ją 
największym zaufaniem spośród krajowych 
gwiazd. Justyna Steczkowska otrzymała 
prawie 38% głosów, druga – Edyta Górniak 
zebrała ich zaledwie 9,4%. 

Kariera diwy polskiej estrady zaczę-
ła się po programie „Szansa na sukces”,  
w którym zaśpiewała „Boskie Buenos”  
z repertuaru Maanamu, natomiast zespół, 
który wystąpi przed Steczkowską dał się 
poznać w „X-Factorze”. Nie wygrali i jeszcze 
nie wzięli szturmem polskiego showbiznesu, 
ale muzycznie mają dużo do powiedze-
nia i na pewno jeszcze wiele zdziałają. 
Hatbreakers z charyzmatycznym wokalistą 
pełnić będzie role supportu, ale jeśli oceniać 
ich po najnowszym singlu „Liczy się tu  
i teraz” dostarczą wiele pozytywnych emocji. 

To nie koniec muzycznych wrażeń przy-
gotowanych na Otwarcie Sezonu. Swoich 

Podczas korowodu od godz. 14 do 15 nastąpią utrudnienia w ruchu na trasie od 
Sanatorium „Równica” do rynku (ulice – Sanatoryjna, Grażyńskiego, 3 Maja i Rondo 
Miast Partnerskich).   

zwolenników ma niezmiennie orkiestra 
Dęta z Kalet, może fanów zyska ciekawa 
formacja z Cieszyna Ela i Chłopcy, skła-
dająca się z młodych muzyków z Elżbietą 
Kożuchowską na czele. Grają standardy  
i przeboje w stylu jazzowo-soulowym. 
Oni będą rozgrzewać publiczność przed 
zespołem Vox, którego nikomu nie trzeba 
przedstawiać – klasyka i klasa polskiej 
estrady na ustrońskim rynku. W niedzielę 
Otwarcie Sezonu uświetni występ Estrady 
Regionalnej „Równica” i możemy być 
pewni, że rynek wypełni się fanami muzyki 
ludowej i naszego zespołu reprezentacyjne-
go. Muzycznie zakończą w niedzielę sak-
sofonistki z Luhaczowic i zespół Amadeus 
Trio z muzyką Mozarta. 

Nie samą muzyką jednak żyją miesz-
kańcy naszego miasta i turyści, którzy 
zawsze licznie przybywają na ustroń-
skie imprezy. Dobra kondycja potrzeb-
na będzie, żeby wziąć udział w Biegu 
Dookoła Doliny Wisły, ale żeby wystar-
tować w turnieju szachowym to już nie. 
Nad szachownice zapraszają organiza-
torzy Turnieju Szachowego o Puchar 
Burmistrza. Jego zwycięzca zmierzy się  
z wygranym meczu przedstawiciela Urzę-
du Miasta – sekretarza Ireneszua Stańka  
i przedstawicielki uzdrowiska – Aleksandry 
Urbańskiej.                                                      Monika Niemiec 

(cd. ze str. 1)
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10 czerwca zmarł Józef Balcar, zasłu-
żony mieszkaniec Ustronia, długoletni 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowcu, 
aktywnie działający druh Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lipowcu. Urodził się  
w 1922 roku Nierodzimiu i tam też żegnały 
go tłumy żałobników. Msza św. odbyła się 
w sobotę w kościele św. Anny, a uczestni-
czyli w niej członkowie rodziny, przyjacie-
le, sąsiedzi, pracownicy, współpracowni-
cy, uczniowie i wszyscy ci, którzy chcieli 
pożegnać zacnego człowieka. Nie zabrakło 
sztandarów, delegacji straża-
ków i placówek oświatowych, 
przedstawicieli samorządu. 
Przewodniczący Rady Miasta 
Artur Kluz mówił m.in.:
– Przyszło nam dzisiaj w ten 
piękny letni czas odprowa-
dzić na miejsce wiecznego 
spoczynku postać powszech-
nie znaną w naszym środowi-
sku, cieszącą się poważaniem  
i wielce zasłużoną dla Ustro-
nia, długoletniego pedagoga 
i działacza społecznego śp. 
Józefa Balcara. 

Wśród wyjątkowo aktywnej 
i zintegrowanej społeczności 
pod Lipowskim Groniem peł-
nił przez długie lata rolę prze-
wodnią w wielu wartościo-
wych przedsięwzięciach. Był 
przecież inicjatorem budowy 
nowej szkoły w Lipowcu, 
gdzie do realizacji tej cennej 
idei za jego przykładem włą-
czyli się wszyscy mieszkańcy 
wioski, przepracowując wiele 
godzin w czynie społecznym. 

Przez 30 lat, od 1951 do 
1981 r. pełnił funkcję dyrek-
tora Szkoły Podstawowej nr 
5. Rozpoczął pracę w starym 
obiekcie, nie spełniającym 
oczekiwań ówczesnego szkol-
nictwa, a zakończył w nowo-
czesnej wszechnicy wiedzy. 
W latach 80. pełnił też funkcję 
Miejskiego Dyrektora Szkół w 
Ustroniu. Był także długolet-
nim przewodniczącym miej-
scowego Ogniska Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. 
Dbał zawsze zarówno o naucza-
nie, jak i o wychowanie młodego pokole-
nia, starając się je uaktywnić i zainspiro-
wać do pożytecznych działań. Przy szkole 
założył zespół regionalny „Lipowiec”, 
który w latach 60. stanowił wizytówkę 
tej wioski, a przy Ochotniczej Straży Po-
żarnej, której był wieloletnim działaczem, 
tworzył drużyny młodzieżowe. 

Był aktywny we wszystkich dziedzinach 
życia społeczno-kulturalnego naszego 
miasta, a zwłaszcza Lipowca. Przez 3 
kadencje, w latach 1973-1988 pełnił funk-
cję radnego Miejskiej Rady Narodowej  
w Ustroniu, a wcześniej radnego Gro-
madzkiej Rady Narodowej w Nierodzimiu, 
będąc przewodniczącym Komisji Kultury, 
Oświaty i Spraw Socjalnych.

Przez długie lata udzielał się w dzia-
łalności Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Lipowcu, gdzie był członkiem Komitetu 

Budowy Strażnicy, a przez 3 kadencje  
w latach 80. i 90. pełnił funkcję wiceprze-
wodniczącego ZM OSP w Ustroniu. Warto 
pamiętać, że przez lata współorganizował 
wraz z zespołem „Lipowiec” tradycyjne 
ustrońskie dożynki.

Dyrektor Józef Balcar był dla wielu 
ludzi – którzy mieli ten zaszczyt z nim 
pracować, dla nauczycieli, pedagogów, 
działaczy społecznych, druhów strażaków 
– niedościgłym wzorem człowieka nie-
zwykle pracowitego, sumiennego, skrom-

nego, a nade wszystko spolegliwego. 
Dzisiaj, pochylając głowy nad trumną śp. 
Józefa Balcara składamy hołd i podzię-
kowania za kształtowanie wśród społecz-
ności Lipowca lokalnego patriotyzmu, 
za wychowanie wielu pokoleń młodych 
ustroniaków, za pracę na rzecz ustrońskiej 
oświaty i szerokiej działalności społecznej. 

Za długoletnią pracę zawodową i spo-
łeczną śp. Józef Balcar wyróżniony był 
wieloma odznaczeniami państwowymi  
i branżowymi, m.in. Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Od-
znaką za Zasługi dla Woj. Katowickiego  
i Bielskiego, Złotą Odznaką za Zasługi dla 
Pożarnictwa, Złotą Odznaką ZNP. 

W imieniu pedagogów ustrońskich 
szkół dyrektor Gimnazjum nr 1 im. prof.  
J. Szczepańskiego Leszek Szczypka mówił 
m.in.:

POŻEGNANIE
JÓZEFA 

BALCARA

– W różnych okresach naszego życia 
przekraczamy wiele dróg i granic, jednak 
żadna z nich nie jest tak ostateczna jak 
śmierć. Bowiem wszystko, co czerpiemy 
z życia, które wiecznym przecież nie 
jest – zmierza ku zakończeniu, gdyż 
to co ma swój początek, musi mieć 
również swój kres. Dziś w głębokim 
smutku i żalu odprowadzamy na miej-
sce wiecznego spoczynku wieloletniego 
dyrektora szkoły, wspaniałego nauczy-
ciela i wychowawcę, znanego i cenio-

nego działacza społecznego, 
ale nade wszystko dobrego  
i szlachetnego człowieka. 

Przez wiele lat dla nas, młod-
szych kolegów, był mistrzem. 
Dzielił się wiedzą, był opar-
ciem dla adeptów zawodu na-
uczyciela. Zawsze znajdował 
czas, by wysłuchać i służyć 
pomocą. Był nie tylko wycho-
wawcą wielu uczniów, ale także 
kształtował postawy młodych 
nauczycieli. Z jego doświad-
czenia i wiedzy korzystali 
również dyrektorzy placówek 
oświatowych naszego miasta. 
Szczególnie pomagał młodym 
dyrektorom. Jako miejski dy-
rektor szkół często odwiedzał 
ustrońskie placówki, organizo-
wał konferencje metodyczne  
i spotkania dyrektorów. Służył 
nam pomocą.

W całym okresie swojej 
pracy zawodowej i działal-
ności społecznej był bardzo 
aktywnym członkiem Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego. 
Wielokrotnie wybierany był do 
władz Związku. Po przejściu 
na emeryturę aktywnie działał 
w sekcji emerytów i rencistów.

„Nikt nie może prawdziwie 
po ludzku żyć na ziemi, je-
śli w jego umyśle i sercu nie 
ma skrawka nieba”. Myślę, że 
te piękne słowa można z całą 
pewnością odnieść do życia  
i działalności tego skromnego  
i wrażliwego człowieka. 

Z drewnianego kościółka 
trumnę wynieśli druhowie stra-

żacy. Józef Balcar spoczął w gro-
bie rodzinnym na miejscowym cmentarzu 
u boku swojej żony. Nad mogiłą naczelnik 
Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Tu-
rystyki Danuta Koenig wypowiedziała 
słowa: 
– Mam nieodpartą potrzebę pożegnać Cię 
Drogi Dyrektorze, tu nad otwartą mogiłą 
na cmentarnej, nierodzimskiej ziemi, by 
raz jeszcze podziękować Ci za wszystko, 
czym nas obdarowałeś. Chcę pożegnać 
Cię słowami, które kieruję przede wszyst-
kim do rodziny i najbliższych: „Ci, któ-
rych kochamy nie umierają, bo miłość jest 
nieśmiertelna”. Ofiarowałeś wszystkim 
tyle miłości, że pozostaniesz w naszych 
sercach na zawsze.

W imieniu Związku Nauczycielstwa 
Polskiego kolegę żegnała prezes ZNP  
w Ustroniu Ewa Lankocz. 

                                   Monika Niemiec
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Inna mieszkanka twierdziła, że w ogóle 
z parkowaniem samochodów jest spo-
ry kłopot. Wyjściem byłoby zbudowanie 
trzypoziomowego parkingu przy kościele 
na Zawodziu. Rozwiązaniem jest też ko-
munikacja miejska i parkingi przy wjeździe 
do Ustronia, co postulowano przed laty. 
Konieczne są generalne rozwiązania.

I. Staniek odpowiadał, że trudno przy-
puszczać, żeby z takich parkingów na 
obrzeżach miasta chciano korzystać. Lu-
dzie są wygodni i raczej starają się doje-
chać jak najbliżej do celu swej podróży.  
A. Kluz dodawał, że parkingi powsta-
ną na ul. Nadrzecznej i przy stadionie, 
co powinno odciążyć Zawodzie. B. Sta-
niek-Siekierka mówiła o tłoku parkingo-
wym przy Leśnym Parku Niespodzianek.  
P. Mitręga informował, że przy szpitalach 
mogą powstawać parkingi do 30 miejsc, 
natomiast w strefie uzdrowiskowej B do 50 
miejsc. Z sali proponowano, by powstała 
baza danych, gdzie w mieście w danej 
chwili można zaparkować. 

Pytano, kiedy sieci energetyczne zostaną 
schowane pod ziemię. Naziemne sieci blo-
kują działki i nie można na nich budować. 
I. Staniek odpowiadał, że jest to w gestii 
energetyki biorącej jednak pod uwagę koszty 
i opłacalność.

Wnioskowano likwidację budek na skrzy-
żowaniu przy moście na Wiśle na ul. Gra-
żyńskiego. Tu I. Staniek informował, że na 
niektóre budki zgodę wyraził Rejonowy 
Zarząd Gospodarki Wodnej będący właści-
cielem terenu. 

Jeden z mieszkańców wyraził zaniepoko-
jenie możliwością utraty przez Ustroń statu-
su uzdrowiska, gdyż nie powstał nowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem 
mieszkańca jest dwa lata na powstanie planu, 
a po, jak stwierdził, obaleniu poprzedniego 
planu, nikt tym się nie interesuje. I. Staniek 
odpowiadał, że status uzdrowiska potwier-
dza się co 10 lat i Ustroń odpowiednią zgodę 
posiada, natomiast powstaje plan strefy 
uzdrowiskowej A, który zostanie wyłożony 
w lipcu tego roku, więc prawdopodobnie 
niebawem zostanie uchwalony.

8 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Miasta 
odbyło się zebranie mieszkańców osiedla 
Zawodzie, a prowadził je przewodniczący 
Zarządu Osiedla Paweł Mitręga. W zebraniu 
wzięła udział radna z Zawodzia Barbara 
Staniek-Siekierka, przewodniczący Rady 
Miasta Artur Kluz oraz sekretarz miasta 
Ireneusz Staniek.

Wielu mieszkańców Zawodzia zabie-
rających głos na zebraniu proponowało, 
by opłata uzdrowiskowa w całości, bądź  
w dużej części trafiała właśnie na inwesty-
cje na Zawodziu, gdyż to dzięki dzielni-
cy uzdrowiskowej te pieniądze wpływają 
do kasy gminy. Postulat ten przewijał się  
w kilku wypowiedziach, przy czym różniono 
się co do tego, na co pieniądze przeznaczyć.

Zebranie rozpoczął P. Mitręga sprawo-
zdaniem z rocznej działalności Zarządu 
Osiedla. Jak stwierdził, zastali dzielnicę  
w stanie infrastrukturalnym zapuszczo-
nym. Nie ma ścieżek rowerowych, chod-
niki mają 40 lat. Kłopotliwe jest parko-
wanie na ul. Nadrzecznej. Postulowana 
jest poprawa ścieżek do źródła Karola  
i przy potoku Giściradowiec. Wnioskowa-
no m.in. wystąpienie o obniżenie cen gazu 
w mieście uzdrowiskowym, postawienie 
znaków ograniczenia prędkości do 40 km, 
poprawę bezpieczeństwa na ul. Kuźniczej, 
wykonanie koncepcji ścieżek spacerowych  
i rowerowych, poprawę sprzątania po ak-
cji zimowej. P. Mitręga poinformował, że  
w nocy uciążliwe dla mieszkańców Za-
wodzia są sygnały dźwiękowe karetek po-
gotowia. Odbyła się wizytacja dzielnicy 
z burmistrzem. Co miesiąc odbywają się 
otwarte posiedzenia Zarządu, który ma też 
stronę internetową.

Potem rozpoczęła się dyskusja, a raczej 
zgłaszanie wniosków i propozycji przez 
mieszkańców. Kłopotliwe jest parkowanie 
w górnej części ul. Gościradowiec. W ciągu 
dnia parkują tam samochody kuracjuszy  
i pracowników Uzdrowiska. W zimie unie-
możliwia to odśnieżanie. W godzinach 
wieczornych natomiast parkują tam odwie-
dzający Klub Kuracjusza. Parkowanie to 
odbywa się mimo znaku zakazu.

Pytano o sprzedaż Uzdrowiska, na co 
 A. Kluz odpowiadał, że miasto otrzymuje w 
tej sprawie lakoniczne informacje, natomiast 
jest zapewnienie o rozwoju.

Na to mieszkaniec uważający, że stracimy 
prawa uzdrowiska zaczął czytać ustawę.
- Nie doktoryzuj się - padło z sali i tak spra-
wę zakończono.

Pytano, dlaczego miasto nie kupiło terenu 
przy Maciejce, gdzie kiedyś stały baraki 
Budopolu. To bardzo dobre miejsce na park, 
ścieżki spacerowe. I. Staniek odpowiadał, że 
aby korzystać z prawa pierwokupu miasto 
powinno mieć na to środki w budżecie. Czyli 
zamrożone pieniądze. 

Proponowano zagospodarowanie brzegu 
Wisły przy ul. Sportowej, budowę chod-
nika na części ul. Źródlanej, ustawienie 
luster na niebezpiecznych zakrętach, bu-
dowę ronda na skrzyżowaniu ul. Szpitalnej  
z ul. Uzdrowiskową,  poprawę nawierzchni 
ulic, budowę tężni, basenu solankowego, 
oczyszczanie rowów, karanie kierowców 
lub likwidowanie znaków.

B. Staniek-Siekierka poinformowała  
o swoich działaniach jako radnej.
                                       Wojsław Suchta 

KARAĆ LUB  ZLIKWIDOWAĆ  ZNAKI
Obradowano w sali sesyjnej UM.                                                                                                                                                         Fot. W. Suchta

Zarządzeniem burmistrza ogłoszono 
konsultacje społeczne w sprawie zmiany 
statutu Młodzieżowej Rady Ustronia. Kon-
sultacje z mieszkańcami miasta odbywać 
się będą od 11 do 23 czerwca 2015 r. za 
pośrednictwem strony internetowej Miasta 
Ustroń: www.ustron.pl

Uwagi i wnioski do projektu statutu 
zgłaszać można drogą mailową na adres: 
konsultacje@ustron.pl lub pisemnie na 
adres: Urząd Miasta Ustroń, Rynek 1, 
43-450 Ustroń. Opublikowanie wyników 
nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz opub-
likowanie na stronie internetowej miasta.

KONSULTACJE 
NA TEMAT 

STATUTU MRU
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Chętnie korzystano z bezpłatnych rowerów.                                                    Fot. M. Niemiec

Nieodłączna atrakcja ustrońskiej Industriady.                                                  Fot. M. Niemiec

Wystarczyło tylko spojrzeć na program 
Industriady 2015, by się przestraszyć. 
Przestraszyć, że nie zdążymy wszystkiego 
obejrzeć, wysłuchać, nie damy rady wziąć 
udziału we wszystkich projektach. Ponad 
600 osób spróbowało, a zaczęło od reje-
stracji swojej obecności poprzez podbicie 
okolicznościowej karty w zegarze, tak jak 
przez ponad 200 lat robili to pracownicy 
ustrońskiej Kuźni. 

Industriada to Święto Szlaku Zabytków 
Techniki i dla wielu ustroniaków jest oczy-
wiste, że takie zabytki posiadamy a nasze 
muzeum włącza się w obchody organizowa-
ne przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Śląskiego. Przekonałam się jednak, że 
nie dla wszystkich. Wczasowicze pytali: „Co 
ma wspólnego Muzeum Ustrońskie z tech-
niką”? Kiwali ze zrozumieniem głowami, 
gdy słyszeli, że dawniej było to Muzeum 
Hutnictwa i Kuźnictwa i powstało, by prze-
de wszystkim chronić pamięć o przemyśle 
w naszym mieście. Dyskusja o zmianie 
nazwy placówki przy ul. Hutniczej, jaką 
toczyli radni w roku 2004 nie była bezzasad-
na. Nowa nazwa miała przyciągać turystów, 
bo wtedy przemysł nie był modny. Dzisiaj 
wiele muzeów stawia na folklor, niewiele 
ma eksponaty związane z kuźnictwem, 
wydobyciem i obróbką żelaza. Niemal za-
pomnieliśmy, że również powstanie uzdro-
wiska zawdzięczamy przemysłowi. Dlatego 
nie możemy i nawet nie opłaca nam się 
ignorować industrialnych korzeni. 

I na szczęście nikt tego nie robi. Pod do-
wództwem dyrektor Muzeum Ustrońskiego 
Lidii Szkaradnik doszło do zjednoczenia 
prowadzących wszystkie instytucje działa-
jące obecnie na miejscu dawnego ośrodka 
hutniczego. Tego jeszcze nie było. Wspólną 
imprezę zorganizowało muzeum, Kolej Li-
nowa Czantoria odpowiadająca za staw kaja-
kowy, nowy właściciel Rezydencji Parkowa 
oraz prowadzący warsztaty szkolne Zespołu 
Szkół Technicznych. 13 czerwca można było 
odwiedzić wszystkie te miejsca bezpłatnie.

Muzeum czynne było od godz. 10 do 
21. Podziwiano pokaz kucia ręcznego  
w wykonaniu Zbigniewa Michałka. Ogląda-
no film pt. „Początki ustrońskiej energetyki 
– fenomen kanału Młynówka” oraz bajkę 
„Praca w dawnej hucie i kuźnicach”. Obser-
wowano tlący się mielerz, w którym wypalał 
się węgiel drzewny używany jako opał 
w hucie. Dzieci brały udział w warsztatach 
naukowych „Zakręcona energia”, podczas 
których Dariusz Krajewski, wykładowca 
Uniwersytetu Śląskiego tłumaczył m.in., 
jak przewód elektryczny, w którym płynie 
prąd, może stać się magnesem oraz pomagał 
własnoręcznie zbudować silnik. O godz. 
18 prezes Spółki Ustrońska Młynówka Jan 
Sztefek wygłosił wykład „Jak wody Mły-
nówki pracowały na dobrobyt Ustronia”.

Do Industriady włączyło się też Muzeum 
Zabytkowych Motocykli „Rdzawe Diamen-
ty” oferując tańsze bilety. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się stoiska z regional-
nym jadłem oraz, szczególnie wśród dzieci  
i młodzieży, rowery na stawie kajakowym. 

Zwieńczeniem Święta Szlaku Zabytków 
Techniki w Ustroniu była rekonstrukcja 
historyczna ważnej dla naszego miasta wi-
zyty cesarza Franciszka Józefa w 1880 roku,  
o czym piszemy obok.      Monika Niemiec

Jak zawsze publiczność dopisała.                                                                     Fot. M. Niemiec

ŚWIĘTO  TECHNIKI

Na warsztatach tworzono smoki z metalowych opiłków i silnik z baterii.              Fot. M. Niemiec
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POWITANIE  CESARZA
Tak jak w 1880 roku, cesarza witały dziewczęta w strojach ludowych.              Fot. M. Niemiec

Lokowanie historycznego kamienia granicznego.                                            Fot. M. Niemiec

W ramach Industriady 2015 powitaliśmy 
przed Muzeum Ustrońskim cesarza Fran-
ciszka Józefa. Rekonstrukcja wydarzenia 
sprzed 135 lat była nadzwyczaj udana  
i przyciągnęła wielu widzów. W cesarza 
wcielił się Benedykt Siekierka, naczelnik 
miasta w latach 1982-1990, kolekcjoner 
antyków, mecenas. Gdyby nie zapowiedzi, 
to pewnie nie wszyscy domyśliliby się, że 
to pan Benedykt, mimo że jest postacią 
znaną. Charakteryzacja była bardzo udana. 
Nie było za to problemu, by rozpoznać 
burmistrza Ireneusza Szarca, który odgry-
wał rolę ówczesnego burmistrza miasta 
Andrzeja Lipowczana. 

Narratorem tej inscenizacji był Grzegorz 
Szczechla, który mówił na wstępie:
– Wizyty cesarza Austro-Węgier czy 
członków rodziny cesarskiej na ziemi 
cieszyńskiej należały do rzadkości i były 
wyjątkowym świętem dla miejscowej lud-
ności, która długo przygotowywała się na 
powitanie czcigodnych gości i przybywała 
tłumnie, gromadząc się przy drodze, by 
wiwatować na ich cześć. Domy przybrane 
były w wianki i chorągwie, strzały moź-
dzierzowe oznajmiały wizytę, na którą 

oczekiwali wieśniacy w świątecznych 
strojach i dziewczęta z bukietami polnych 
kwiatów. We wrześniu i październiku 1880 
roku cesarz Franciszek Józef I przebywał 
na Śląsku Cieszyńskim i wówczas zawitał 
również do Ustronia.

Tak było i tym razem. Wielu ustro-
niaków przyszło zobaczyć wydarzenie 
i niecierpliwie spoglądali na skrzyżowanie 
ul. 3 Maja z Hutniczą, gdzie stała cesarska 
kolasa. Wczasowicze byli mniej zoriento-
wani i wypytywali, co się dzieje. 
– To sam cesarz was tu odwiedził? – pytał 
jeden z kuracjuszy.
– To przecież był zaborca?! – dziwiła się 
jego żona.

W tym momencie rozległy się strzały 
z broni, którą dzierżyli reprezentanci 
Bractwa Kurkowego w Cieszynie, a G. 
Sczechla przeczytał, kim, według prof. 
Jana Szczepańskiego, był dla miejscowej 
ludności ten cesarz: Chociaż umarł, gdy 
liczyłem sobie trzy lata, pamiętam go 
dobrze. Nie tylko z portretów, ale prze-
de wszystkim z opowiadań taty. Że był 
cesarzem dobrym, mądrym i opiekunem 
ludu. 

G. Szczechla dalej mówił:
– Legendy cesarza Franciszka Józefa nie 
przysłoniła ani wojna światowa, ani klęska 
Austrii. Wręcz przeciwnie legenda jego 
nabierała blasku we wszystkich zmienia-
jących się państwach i ustrojach, które 
w szybkim tempie nachodziły Ustroń po 
1918 roku. 

Rekonstrukcję zorganizowano zgodnie 
z relacją, która ukazała się w czasopi-
śmie wydawanym w Cieszynie w latach 
1851-1939 pt. „Gwiazdka Cieszyńska”. 
Czytamy w niej: 

Rozlegający się huk wystrzałów z moź-
dzierzy po wzgórzach prześlicznej okolicy 
w dniu 20 października po godzinie 7 
 z rana zwiastował radość, iż Cesarz przy-
był na granice Ustronia. Za kilka minut 
stanął powóz cesarski przy bramie tryum-
falnej wystawionej przez gminę ustrońską. 
Mnóstwo ludu, urząd gminny z zastęp-
stwem z Ustronia i Wisły, duchowień-
stwo katolickie, ewangelickie, nauczyciele  
z dziatwą szkół publicznych, dziewice  
w stroju narodowym, uniesieni radością 
wielką, witali cesarza hucznym okrzykiem: 
Niech żyje! Miejscowy burmistrz Andrzej 
Lipowczan, rolnik, nadzwyczaj dobrą 
wymową powitał cesarza. 

Część artykułu cytującą A. Lipowczana 
odczytał burmistrz Szarzec: Najmiłoś-
ciwszy Cesarzu! Pamiętnym zostanie na 
długie wieki ten dzień dla miasteczka 
Ustronia, w którym miejscowy burmistrz 
jest tak szczęśliwym witać Cesarza, który 
raczył przybyć w tę podgórską okolicę 
niedaleko źródeł Wisły. Brak mi słów, 
aby w mej prostocie wyrazić radość, jaką 
przejęte są piersi nas wszystkich, którzy-
śmy się doczekać nie mogli tego poranku, 
aby oglądać oblicze Najmiłościwszego 
Cesarza naszego. To krótko rzec mogę: go-
rąco biją serca w piersiach mieszkańców 
Ustronia i okolicznych wsi: dla Cesarza  
i całego Domu cesarskiego, zalecając 
Jego w tej podróży opiece Pańskie. 

Jak donosi Gwiazdka: Przemówienie 
wygłosił pan Lipowczan tak dobitnie, że  
i całe zgromadzenie było do łez wzruszone.

Tym razem nie płakano, ale kwiaty 
składano i wiele osób robiło sobie zdjęcie 
z cesarzem. Ten zaś w swojej przemowie 
zwrócił uwagę na znaczenie Ustronia 
i jego urodę. Gdy skończył rozległy się 
okrzyki: „Niech żyje!”.

To jednak nie był koniec atrakcji, bo po 
chwili muzyki nastąpiło lokowanie histo-
rycznego kamienia granicznego, których 
dawniej wiele było na ziemi cieszyńskiej, 
a obecnie stanowią one unikatowe zabyt-
ki. Miały za zadanie wyznaczanie granic 
własności. Zgodnie ze współczesnym 
zwyczajem pod kamieniem umieszczono 
zalakowaną butelkę ze specjalnym aktem 
erekcyjnym.

 Wiadomo, że podczas wizyty w Ustro-
niu cesarz zwiedził największą ustrońską 
fabrykę – Zakład Budowy Maszyn i Mo-
stów i zjadł obiad na I piętrze domu przy 
obecnej ul. Daszyńskiego, zaraz koło 
torów kolejowych. 

W organizację Industriady mocno za-
angażowali się pracownicy muzeum oraz 
członkowie Stowarzyszenia Miłośników 
Kuźni Ustroń.              Monika Niemiec
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CHLEBY  ANTONIEGO
– Msza jest związana z obchodem uroczy-
stości ku czci św. Antoniego, świętowaniem  
w Fundacji św. Antoniego. Witam przed-
stawicieli Fundacji, prezesa pana Tadeusza, 
tych, którzy w sposób szczególny poświę-
cają się dziełu niesienia pomocy najbied-
niejszym, wspomagania potrzebujących 
naszej pomocy. Witam więc zarząd, pana 
Heńka, wszystkich pomagających Funda-
cji w sposób wymierny. Pragnę również 
powitać panią burmistrz Jolantę, przewod-
niczącego Rady Miasta pana Artura, wszyst-
kich zgromadzonych i zaprosić do udziału  
w świętowaniu. Na ołtarzu stoją relikwie 
św. Antoniego dla publicznej chwały, dla 
Bożego kultu, a przed ołtarzem widzimy 
chleby św. Antoniego, które będą poświęco-
ne i rozdawane po mszy świętej – mówił ks. 
dziekan Tadeusz Serwotka na wstępie mszy 

w kościele pw. Chrystusa Króla Wszech-
świata na Zawodziu w niedzielę 14 czerwca.

Fundacja św. Antoniego znana jest głów-
nie z wydawania codziennych posiłków 
potrzebującym. Organizuje kolonie dla 
dzieci, przygotowuje paczki na święta, 
wspomaga chorych. Są akcje rozdawania 
jabłek, ale też sprzątanie miasta w rejonie 
Fundacji. Funkcjonuje dzięki sponsorom, 
dotacjom, osobom przekazującym nawet 
drobne kwoty, by wspomóc innych. To  
w ich intencji, ale także tych, którzy z po-
mocy korzystają odprawiano mszę.

W kazaniu ks. T. Serwotka mówił m.in.:
– Królestwo Boże jest zasiane na glebie 
naszych serc i ono w nas wzrasta, ma 
wzrastać. Czasami nie wiemy jak, nie 
rozumiemy jak, ale ono rośnie i ma przy-
nosić obfity plon, ma przynosić owoce. 

(…) Kiedyś profesor zwracając się do 
studentów, chciał im przekazać, że na-
uka, technika jest czymś bardzo ważnym, 
ale jest coś jeszcze ważniejszego. Wyjął  
z kieszeni ziarenko pszenicy i powiedział: 
„Współczesna nauka, technika potrafi to 
ziarenko rozebrać na atomy. Wiemy jakie 
są proporcje, jakie związki. Moglibyśmy 
stworzyć takie ziarenko w sposób sztucz-
ny, laboratoryjny. Będzie wszystkiego 
tyle samo, będzie wyglądało tak samo, ale 
różnica polega na tym, że to co zostało 
stworzone dzięki nauce, technice, dzięki 
geniuszowi człowieka, nigdy nie wykieł-
kuje. W nim nie ma życia”. Z Królestwem 
Bożym jest jak z ziarnem wrzuconym  
w ziemię. Ono wypuszcza najpierw źdźbło, 
potem kłos, w nim wyrasta ziarno. Dziś 
mówiąc o tych ziarnach patrzymy na chle-
by, które tutaj widzimy w kościele. Mamy 
miłe doznania, zachwycamy się zapachem 
chleba. Jakże to piękne, gdy wchodzi-
my do kościoła i czujemy świeży chleb.  
A to właśnie Fundacja obchodząca swoje 
patronalne święto rozdaje nam chleby św. 
Antoniego. W wielu kościołach mamy 
figurki św. Antoniego, przedstawiamy go 
w ikonografii, jako stojącego z chlebem, 
dającego chleb. Patron naszej parafii św. 
Brat Albert, to również ten, który daje chleb 
i mówi nam, że trzeba być dobrym jak 
chleb kojarzący się z czymś dobrym. Sam 
Jezus Chrystus wziął chleb w Swoje ręce  
i odmówił błogosławieństwo, łamał i dawał 
mówiąc: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało 
moje”. Chleb jako najpiękniejszy symbol 
dobra, miłości, dzielenia się z drugim czło-
wiekiem. Właśnie Fundacja św. Antoniego 
taką działalność prowadzi, aby pomóc 
drugiemu człowiekowi, pomóc biednemu, 
któremu w życiu się nie poukładało, bo 
może choroba, nieszczęścia, czasami brak 
zaradności życiowej, czy, jak niektórzy po-
wiedzą, zwykły pech, sprawiło, że znalazł 
się w sytuacji, kiedy potrzebuje pomocy, 
serca, dobroci drugiego człowieka, któ-
remu wiedzie się lepiej. A zatem niech te 
chleby pomogą nam dostrzegać drugiego 
człowieka, zwłaszcza biednego, który stoi 
gdzieś z boku, który nie zawsze będzie 
wołał i krzyczał, że potrzebuje pomocy. 
Ale trzeba nam dostrzec, że on potrzebuje 
pomocy. Może jego ambicja, godność 
nie pozwala wyciągać ręki, ale gdy go 
dyskretnie odnajdziemy i pomożemy, wte-
dy odbierzemy prawdziwą nagrodę. (…) 
Pomogłem drugiemu człowiekowi nie po 
to, by mnie chwalili, by mówiono o mnie, 
ale dyskretnie. Pan Bóg to widzi, a drugi 
człowiek przeżywa zadowolenie, szczęście, 
bo okazano mu pomoc, ale w pomocy oka-
zano miłość. Niech ta dzisiejsza niedziela, 
to świętowanie z Fundacją, będzie dla nas 
źródłem wzrastania Królestwa Bożego 
poprzez dobroć, poprzez nasze dzieła 
charytatywne, poprzez to, że będziemy 
chlebem dla innych, dobrem dla innych, 
będziemy innych wspomagać.

Po mszy rozdawano chleby św. Anto-
niego. Do kościoła na Zawodziu przycho-
dzi wielu kuracjuszy. Po mszy, już przed 
kościołem, słyszałem strzępy rozmów: 
„Nigdzie tego nie widziałam”, „Czy to 
tutaj taka tradycja”? „To było wspaniałe”!

                                    Wojsław Suchta Chleb to najpiękniejszy symbol dobra i dzielenia się.                                           Fot. W. Suchta

Mszę za darczyńców i podopiecznych odprawił ks. T. Serwotka.                             Fot. W. Suchta
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O sprostowanie do artykułu z obchodów 
120-lecia OSP Centrum poprosił prezes 
Zenon Tarasz, poniżej publikujemy treść 
maila, który wpłynął do redakcji.

Kompanią honorową dowodził Żyła 
Franciszek. Wyróżniono sponsorów: Mo-

WARSZTATY „MIĘDZY NAMI KOSMITAMI”
    29.06 - 02.07.2015 r. godz. 10.00 – 13.00

     sala widowiskowa
W programie:
-  prace plastyczne: modele statków kosmicznych, kosmici 
 z tkanin, planety
-  zabawy ciał niebieskich w układzie słonecznym i nie tylko
-  prezentacje o kosmosie, lotach kosmicznych,   Cyberiada, masa
 kosmicznych ciekawostek
-  UFO porywa pluszową krowę?
Prowadzenie: Sławomira Kalisz – animatorka społeczno-kultu-
ralna, trenerka, autorka zajęć twórczych dla dzieci, miłośniczka 
drzew i ptaków / Grupa warsztatowa może liczyć do 25 osób.
Cena za udział w warsztatach 40 zł (4 dni).
Płatność w sekretariacie do 19 czerwca 2015 r.

INNE ZAJĘCIA
03.07.2015 r. godz. 10.00 – 14.00

Piątek: wyjście na kręgle do hotelu Olympic
Opiekunowie: Katarzyna Rymanowska i Anna Darmstaedter 
Wstęp wolny
Chętne dzieci w wieku od 7 lat prosimy zgłaszać 
w  sekretariacie MDK „Prażakówka” do 19 czerwca 2015 r.
w godz. 8.00 – 16.00.

WARSZTATY AKTORSKO-WOKALNE
06.07 - 09.07.2015 r. godz. 10.00 – 14.00

sala widowiskowa
Program warsztatów: Praca w grupie: ćwiczenia oddechowe, 
artykulacyjne, wokalne, ruch sceniczny

WAKACJE  W  MDK „PRAŻAKÓWKA”

SPROSTOWANIE

Zajęcia indywidualne:  
praca z każdym z uczestników nad wybranymi wcześniej utwo-
rami wokalnymi, tekstami aktorskimi, układem scenicznym.
Cele warsztatów: 
- doskonalenie techniki emisji głosu, 
- praca nad interpretacją utworu, 
- praca nad tekstem pod kątem poprawności artykulacyjnej,
- praca na scenie i ruch sceniczny.
Warsztaty zakończą się występem finałowym 09.07.2015 r., 
na którym uczestnicy warsztatów zaprezentują program przygo-
towany podczas pracy w  grupie.
Prowadzenie: Maria Matula – wokalistka jazzowa
                       Kacper Matula – aktor

Cena za udział w warsztatach 40 zł (4 dni). 
Płatność w sekretariacie do 19 czerwca 2015 r. 
Grupa warsztatowa może liczyć do 15 osób.
 

INNE ZAJĘCIA
10.07.2015 r. godz. 10.00 – 14.00

Piątek: wyjście do Leśnego Parku Niespodzianek 
Opiekunowie: Katarzyna Rymanowska i Anna Darmstaedter   
Wstęp wolny
Chętne dzieci w wieku od 7 lat prosimy zgłaszać
w  sekretariacie MDK „Prażakówka” do 19 czerwca 2015 r.
w godz. 8.00 – 16.00.

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie 
warsztatów

kate S.A. państwo Teresa i Kazimierz 
Mokrysz, Kuźnia Polska S.A., Nadleśni-
ctwo Ustroń - Lasy Państwowe, Mirosław 
Szuba ,,Buret", państwo Urszula i Henryk 
Kania, Firma Handlowo-Usługowa Da-
juka Józef Wiercigroch, „Retos” Czapka 
Spółka Jawna, Techniplast Kukuczka 
Spółka Jawna, Firma Kubala Sp z o.o., 
Azbud Spółka Jawna, Stacja Paliw „Ko-

walczyk -Petrol”, Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej, Burmistrz 
Miasta Ustroń.

Wymieniłem wyróżnionych sponsorów, 
których odczytano podczas uroczystości 
na rynku. Natomiast Franciszka Żyłę 
przepraszam za błędne podanie imienia. 

                          Wojsław Suchta 

Zarząd OSP Ustroń Centrum pragnie 
serdecznie podziękować osobom i firmom, 
które służyły nam pomocą w organiza-
cji jubileuszu 120-lecia naszej jednostki 
oraz festynu. Szczególnie pragniemy po-
dziękować: Burmistrzowi Miasta Ustroń 
Ireneuszowi Szarcowi, Naczelnik Wydzia-
łu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 
Danucie Koenig wraz z pracownikami, 
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Zarządzania Kryzysowego Alicji Żyle 
wraz z pracownikami, Dyrektor Miejskie-
go Domu Kultury ,,Prażakówka” Barbarze 
Nawrotek-Żmijewskiej, Komendantowi 
Miejskich Ochotniczych Straży Pożarnych 
Miasta Ustroń brygadierowi Damiano-
wi Legierskiemu, Grzegorzowi Krupie, 
Piotrowi Niemiec, Hurtowni ,,Smakosz" 
Krzysztofowi Wróblewskiemu, FHU Multi 
Zbyt Agnieszce Wróblewskiej i Krystynie 
Wróblewskiej, Firmie „Kubala” Roman 
Kubala, służbom porządkowym: ustroń-
skiej policji i straży miejskiej oraz wszyst-
kim  druhnom i druhom oraz ich rodzinom.

    Prezes OSP Centrum Zenon TaraszPrzed kompanią honorową                                                                                  Fot. W. Suchta

PODZIĘKOWANIE

*    *    *
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ULLA 
KIRSTEN 

I 2A
Od stycznia w Klimatycznej Szkole 

Podstawowej nr 2 w Ustroniu w klasie 
IIa, której wychowawcą jest mgr Grażyna 
Pilch, odbywają się zajęcia rozwijające 
potencjał uczenia się. Prowadzi je dr 
Lidia Wollman z Uniwersytetu Śląskie-
go w Cieszynie. Raz w tygodniu dzieci 
uczą się, czym jest potencjał uczenia się  
i w jaki sposób go rozwijać. Zdaniem 
Guya Claxtona z Uniwersytetu w Win-
chester, autora koncepcji Buildin Learning 
Power nazywanej w Polsce Rozwijaniem 
Potencjału Uczenia się, poziom naszej 
inteligencji nie jest ustalony raz na zawsze 
w chwili urodzenia, czy poprzez zdoby-
cie kolejnych świadectw i dyplomów. 
Inteligencję można rozwijać przez całe 
życie dzięki uczeniu się. Claxton porów-
nuje nasz umysł do zespołu mięśni, które 
można nieustannie wzmacniać dzięki 
odpowiednio dobranych ćwiczeniom. 
Wyróżnia on cztery główne „mięśnie 
uczenia się” zwane dyspozycjami: deter-
minację, przedsiębiorczość, refleksyjność 
i odwzajemnianie, a na każdą z nich składa 
się cztery lub pięć zdolności uczenia się. 
Tworzą one potencjał uczenia się, który 
można i trzeba rozwijać po to, by nie 
tylko lepiej sobie radzić w szkole, ale  
i w całym późniejszym życiu. Klasa szkol-
na porównywana jest do „siłowni umy-
słu”, a szkolne przedmioty służą nam do 
ćwiczenia poszczególnych dyspozycji tak, 
jak maszyny do ćwiczeń w siłowni służą 
do poprawy kondycji konkretnych partii 
mięśni fizycznych. Dzięki wyróżnieniu  
i nazwaniu dyspozycji i zdolności uczenia 
się zyskujemy wspólny język, którym na-
uczyciel może rozmawiać z uczniami o ich 
procesie uczenia się, dostrzegać przejawy 
ich występowania  u uczniów, wskazy-
wać nad czym muszą jeszcze pracować,  
a w czym stają się coraz lepsi. Nauczyciel 
planując swoje lekcje bierze pod uwagę 
nie tylko zakres treści, ale także konkret-
ne zdolności, jakie za pomocą tych treści 
będzie u uczniów kształtował. 

13 maja szkołę odwiedziły dwie pa-
nie Ulla Røjmer Nordstrom i Kirsten 
Due Kjeldsen z VIA University College  
w Aarhus w Danii, które w ramach Era-
smusa gościły na Uniwersytecie Ślą-
skim. Uczestniczyły w zajęciach w kl. II,  
w trakcie których dzieci stworzyły cztery 
Krainy: Współpracujących, Zaradnych 
i Pomysłowych, Wytrwałych i Reflek-
syjnych. Najpierw, dzięki paszportom  
w czterech kolorach, zostały mieszkań-
cami tych Krain. Następnie zbudowały  
z pudełek swoją stolicę, wraz ze wszystki-
mi potrzebnymi ich zdaniem budynkami, 
instytucjami, wymyślały hymn, prawa, 
walutę – wszystko w jednym kolorze. 
Mieszkańcy tych Krain cenili tylko swoje 

zdolności i swój kolor. Dlatego w pewnym 
momencie uzgodniły, że aby stworzyć 
coś wspólnego dla siebie, trzeba połączyć 
siły i stać się zarówno współpracującym, 
zaradnym i pomysłowym, refleksyjnym 
oraz wytrwałym, bowiem wszystkie te 
dyspozycje są ważne i warto korzystać  
z pomocy osób, które je posiadają. Krainy 
zostały połączone rysunkami dłoni dzieci 
skierowanymi do centrum, w którym spo-
tykają się wszystkie talenty. 

Na koniec zajęć Marta stwierdziła: Faj-
nie, że wszyscy robiliśmy miasta. Każdy 
powinien się nauczyć tego, że przyjaźń 
jest najważniejsza, że warto współpra-
cować i nie wolno się poddawać. Kuba 
zauważył, że Nikola, choć z ręką w gip-
sie, pracowała na równi ze wszystkimi. 
Dzięki temu nauczył się, że każdy może 
zrobić coś wielkiego, mimo swoich ogra-
niczeń. Uczniowie prowadzą pamiętniki 
uczenia się, w których zapisują to, cze-
go nauczyli się, czego chcą się uczyć, 
z czym mają problem, jak udało im się 
rozwiązać ciekawe zadanie itp. Tego dnia 
również pojawiło się kilka wpisów. Ja-
nek zanotował: „Dzisiaj przyszły do nas 
dwie osoby z zagranicy. Rozmawialiśmy  
z nimi po angielsku. Klasa była podzielona 
na cztery landy: czerwony, żółty, zielony  
i niebieski. Ja byłem w landzie Niebieskich.  
W naszym landzie stworzyliśmy narodowe 
siły zbrojne, prawa, stolicę, okrzyk, menu 
restauracji, market, lotnisko, kiosk i super 
auto. Nauczyłem się tworzyć: makietę, 
prawa, okrzyk, godło, także współpracy 
i potrzeby, by wszyscy byli w grupie.” 

Florentyna zapisała: „Dziś nauczyłam się: 
wytrwałości, pracy w grupie i wytrwałego 
myślenia.” Hania: „Dzisiaj ćwiczyłam 
wzajemność, pomysłowość i wytrwałość. 
Nauczyłam się też tworzyć”. Michał: 
„Dziś nauczyłem się jak z pudełek zrobić 
stolicę, a także nauczyłem się planować 
różne zasady bycia razem”.

Uczniowie chętnie też rozmawiali ze 
swoimi gośćmi z Danii, mimo ograniczeń 
językowych. Mieli wiele pytań o życie  
w Danii i szkołę, na które uzyskali odpo-
wiedzi. Panie opowiedziały im o swojej 
pracy ze studentami i podzieliły się wra-
żeniami z obserwowanych zajęć, a także 
z wizyty w Polsce, gdzie bardzo im się 
podobało. Opowiedziały też o tym, że  
w Danii nie ma tak wysokich gór jak  
w Polsce. Życzyły dzieciom wielu sukce-
sów w uczeniu się. 

Dyrektor szkoły Grażyna Tekielak, 
oprowadziła gości z Danii po szkole, 
pokazując sale lekcyjne, gabinety oraz 
boisko szkolne. Następnie zaprosiła ich na 
obiad do szkolnej stołówki. Ulla i Kirsten 
były zdumione tym, że dzieci piją kompot 
do obiadu, gdyż u nich dominuje zwykła 
woda z kranu. Dyskutowały też o pirami-
dzie żywieniowej wiszącej na ścianie sto-
łówki, która u nich jest nieco inna. Okazuje 
się, że nasze najniższe, podstawowe piętro 
złożone z chleba, makaronów, ryżu itp.  
u nich jest na jednej z wyższych pozycji, 
a podstawę stanowią białka: mięsa, ryby 
i nabiału. 

Wizyta okazała się kształcąca dla obu 
stron.      dr Lidia Wollman-Mazurkiewcz

6 czerwca odbyła się druga udana impreza na placu zabaw w Parku Kościuszki. Członkowie 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”, pracownicy ośrodka prowa-
dzonego przez to stowarzyszenie oraz wolontariusze zorganizowali dla ustrońskich dzieci 
i turystów gry i zabawy. Najmłodsi mogli zdobyć Certyfikat Supermana lub Supermenki 
wykazując się zręcznością podczas różnych konkurencji. Pomoc prowadzących i rodziców 
była dopuszczalna. Dzieci były zadowolone, opuszczały park z wymalowanymi twarzami  
i nagrodami za udział.                                                                                            Fot. M. Niemiec
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Festyn rodzinny w Jedynce to zawsze 
czas świetnej zabawy, która integruje dzie-
ci, rodziców i grono pedagogiczne. Tak 
było i tym razem, kiedy 30 maja spotkali-
śmy się,  żeby wspaniale spędzić ze sobą 
czas. Pogodę mieliśmy zamówioną, więc 
zabawa odbywała się na całym terenie 
szkoły: w auli, na sali gimnastycznej, na 
hali sportowej, przed halą i na boisku. Oj, 
działo się, działo!

Impreza rozpoczęła się finałem szkolnej 
edycji konkursu TALENT SHOW, którego 
celem było zaprezentowanie się młodych 
talentów. Konkurs został zorganizowany 
przez panie Justynę Domagałę i Mariolę 
Dykę. Wystąpiło 25 wspaniałych, utalen-
towanych wykonawców, których oceniało 
jury w składzie: p. dyrektor – Iwona Kulis, 
p. Mariola Dyka, p. Daria Cieślawska i p. 
Magdalena Dąbrowska. Czteroosobowe 
jury przyznało pierwsze miejsca w kate-
goriach klas I-III i IV-VI. Jedną nagrodę 
przyznała także publiczność. Konkuren-
cja była ogromna, wszyscy pokazali się 
z jak najlepszej strony. W kategorii klas 
I-III niepokonana była jednak uczennica 
klasy 3a – Nadia Sikora, która zdobyła 
najwyższe oceny od jury, a także bardzo 
ważną nagrodę – uznanie publiczności. 
Nadia zaprezentowała  taniec Modern Jazz.  

W kategorii klas IV-VI jury przyznało 
nagrodę pięciu dziewczynkom, tańczącym 
taniec nowoczesny – Asi Machnowskiej 
(klasa 4a) oraz Julii Balcar, Zuzi Kostce, 
Paulinie Ryłko i Julii Wnuk (wszystkie  
z klasy 5b). 

Następnie zebrani w auli mogli obejrzeć 
pokaz mody ekologicznej, przygotowany 
przez panie Urszulę Tomczyk i Monikę 
Grzywnę. Panie współpracowały z uczen-
nicami klas I-III i IV-VI. Na scenie modelki 
i jeden model, który zebrał największe 
owacje, zaprezentowali stroje swojego 
własnego projektu. Stroje, oczywiście wy-
konane z materiałów wtórnych były nie-
zwykle pomysłowe i ciekawe. 

Po zabawie w auli, przeszliśmy do hali 
sportowej, gdzie rozpoczęła się wielka 
zabawa sportowa – uczniowie, jak co roku, 
brali udział w różnych konkurencjach (m. 
in. skakali na skakance, pokonywali tor 
przeszkód, grali w hokeja). W tym roku 
do organizacji przyłączyli się rodzice  
i z sześciu stanowisk sportowych naj-
bardziej oblegane przygotowali rodzice 
klasy 1c oraz 1a. To pierwsze – ścianka 
wspinaczkowa, gdzie wielu chętnych pró-
bowało swoich sił we wspinaniu i prezen-
tacja wozu GOPR, drugie – stanowisko 
łucznicze, gdzie można było poczuć się jak 

FESTYN  W  JEDYNCE

Wilhelm Tell. Mieliśmy też całe mnóstwo 
innych atrakcji. Wielu uczniów skorzysta-
ło z możliwości pomalowania twarzy na 
stanowisku klasy 2b, żeby zjeść pyszną 
mufinkę przygotowaną przez uczniów  
i rodziców klasy 4a należało odpowiedzieć 
na pytanie. Na stoiskach innych klas można 
było spróbować różnego rodzaju miodów  
i soku z buraka (klasa 1b), pooglądać zastęp 
papug (klasa 2a), zdobyć szczep fiołka lub 
skrętnika (klasa 3a), poznać nowe ciekawe 
przepisy (klasa 3b), zjeść smaczne koreczki 
owocowe (klasa 4b), pokonać rowerowy tor 
przeszkód (klasa 5a), zobaczyć popis jazdy 
na jednokołowym rowerze (klasa 5b), spró-
bować gry w hokeja (klasa 6a) oraz zdobyć 
balon skręcony w fikuśne wzory (klasa 6b). 

Nie zabrakło oczywiście stanowiska 
dyrekcji – w tym roku obie panie dyrektor 
przygotowały zagadki językowo-matema-
tyczne, wymagające czytania ze zrozumie-
niem i logicznego myślenia. 

Dla zgłodniałych były kawa, herbata  
i  wyśmienite ciasta upieczone przez wiele 
mam, smaczne kiełbaski i kaszanka z grilla 
oraz bigos, przygotowane przez naszą 
kuchnię, a także chleb domowy ze smal-
cem lub pastą z suszonych pomidorów. 
Uczniowie naszej szkoły otrzymali napój 
oraz słodki poczęstunek, które ufundowała 
Rada Rodziców. Odbyła się również loteria 
fantowa. Każdy los wygrywał, a fanty były 
niezwykle atrakcyjne. 

Zabawa zakończyła się ok. godz. 13.00, 
kiedy to wylosowano szczęśliwców, którzy 
otrzymali nagrody za udział w zabawach 
sportowych oraz za rozwiązanie zagadek za-
proponowanych przez obie panie dyrektor. 

Pożegnaliśmy się w wyśmienitych na-
strojach i już nie możemy doczekać się 
następnego festynu.

Za pomoc w pozyskaniu ciekawych 
fantów dziękujemy sponsorom: firmie Ku-
bala Sp. z o.o. Ustroń, Trumpf  Mauxion  
Chocolates Sp. z o.o. Skoczów, Pracownia 
Reklamy „Niko” Ustroń (druk dyplomów), 
Beskidzkiej Grupie Górskiego Ochotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego i pani Joannie 
Olszar oraz panu Piotrowi Pokornemu, 
Hurtowni „Maja”, restauracjom „Sisi” , 
„Groblice”, państwu Joannie i Sebastianowi 
Husar z restauracji „Bahus”, państwu Ma-
rzenie i Pawłowi Machnowskim z Leśnego 
Parku Niespodzianek, Wiślańskiej Ciuchci, 
Kolei Linowej Czantoria, hotelowi Gołę-
biewski w Wiśle, kawiarni SmakoMania, 
Polance pod Czantorią, cukierni „Delicje”, 
Willi Color, firmie Folk-Styl i pani Joan-
nie Martyniak, firmie As Vending Sp.z 
o.o., firmom Dream Park Ochaby, Twin 
Pigs z Żor, kwiaciarni Pink Flower i pani 
Aleksandrze Krzempek, pani Wioletcie 
Troszok-Warzecha, Sabinie Krakowskiej, 
Katarzynie Kordalskiej, Marioli Zowner.

Dziękujemy także stałym współpra-
cownikom szkoły: firmom „Marko” pana 
Marka Legierskiego i „Beskid-Frut 2” 
Import-Export pana Zbigniewa Szczot-
ki, Firmie Handlowo-Usługowej pana 
Szymona Poloczka, Piekarni-Cukierni 
„Bethlehem” pana Michała Polaczka, Fir-
mie Handlowo-Usługowej pana Marka 
Macury z Wisła oraz firmie „Ustronian-
ka” państwa Zuzanny i Michała Boż-
ka.                       Oprac.: Izabela Morys 
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DUCHOWA SPUŚCIZNA 
KS. LEOPOLDA SZERSZNIKA

- to prawdziwy pomnik trwalszy niż ze spiżu 
Poza wspaniałą biblioteką, która dziś stanowi fundament Książ-

nicy Cieszyńskiej, a także zorganizowaniem pierwszego muzeum  
w Cieszynie, pozostawił po sobie wielu wychowanków, którzy 
kontynuowali jego myśl i dzieło życia. Muzeum Marii Skalickiej 
zaprasza na  spotkanie z Wojciechem Grajewskim,  pracownikiem 
Książnicy Cieszyńskiej i Muzeum Śląska Cieszyńskiego. 27 
czerwca, sobota, godz. 17.00.

WSPANIAŁE DZIECIAKI 
Z „PIĄTKI”

LETNIE WYJAZDY
Wzorem lat ubiegłych Muzeum Marii Skalickiej zaprasza na 

wycieczki szlakiem muzeów i izb regionalnych.
Już w lipcu proponujemy: 4 lipca, sobota – wycieczkę „Od 

ziarenka do bochenka”. Zwiedzanie Muzeum Chleba w Radzion-
kowie oraz Palmiarni w Gliwicach. Koszt 65 zł (dodatkowo we 
własnym zakresie: wstępy 18 zł, posiłek, kawa). Następnie 25 
lipca - sobota wyjazd rekreacyjny do ZOO w Ostrawie (mile wi-
dziani rodzice z dziećmi). Koszt 40 zł (dodatkowo we własnym 
zakresie: wstępy 110 Kc bilet normalny, 80 Kc dla dzieci w wieku 
3-15 lat. W ZOO spotkamy zwierzęta i rośliny z całego świata. 
Na terenie ogrodu jest szereg punktów gastronomicznych). Ilość 
miejsc ograniczona. Prosimy o zgłaszanie się telefoniczne na nr 
33) 858 78 44 codziennie oprócz poniedziałków w godz.11-16.

Po czwartym z kolei sukcesie w Przeglądzie Dziecięcych  
i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych Śląska Cieszyńskiego, 
który odbywa się corocznie w Teatrze im. Adama Mickiewicza 
w Cieszynie, postanowiliśmy wziąć udział  w Wojewódzkim 
Przeglądzie Krótkich Przedstawień Teatralnych i Monodramów 
w ramach XVI Miniatur Teatralnych w Buczkowicach  w dniu 21 
maja br. Organizatorem  przeglądu jest Gminny Ośrodek Kultury  
we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku-
-Białej i Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej.

W przeglądzie wystąpiło ogółem 45 podmiotów wykonawczych, 
w tym 27 grup teatralnych oraz 18 monodramów, a przysłuchiwało 
się im i oceniało jury w składzie: Ewa Bątkiewicz – teatrolog, 
recenzent, przewodnicząca jury; Jadwiga Grygierczyk – aktorka 
Teatru Polskiego w Bielsku-Białej; Eugeniusz Jachym – aktor 
Teatru Banialuka w Bielsku-Białej. 

W kategorii klas IV-VI I miejsce zdobyliśmy my - czyli „Entli-
czek-Pentliczek” ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu za spek-
takl „Dziób w dziób”na podstawie scenariusza Maliny Prześlugi.

Podsumowanie przeglądu i wręczenie nagród odbyło się  
3 czerwca w GOK w Buczkowicach. Poproszono nas o występ 
w ramach koncertu laureatów, na którym pięknie się zaprezen-
towaliśmy.

Pragniemy bardzo podziękować Radzie Rodziców przy SP-5 
za sfinansowanie nam dwukrotnego wyjazdu do Buczkowic oraz 
cudownym rodzicom, którzy nam towarzyszyli, pomagali i wspie-
rali z całego serca: pani Irenie Górny i Barbarze Mocarskiej.  (JB)

Zuzia Macura, Kasia Górny, Kamila Stanisławska, Miriam Mocarska, 
Kinga Górny, Piotr Dorosz, Patrycja Habdas i Szymon Roman  po 
odbiorze nagrody obok  dyrektor GOK Moniki Berneckiej-Caputy i 
przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

11 lipca ustroński amfiteatr zabrzmi melodiami z gatunku 
operetki, musicalu i muzyki filmowej.

Taki wakacyjny, magiczny koncert na świeżym powietrzu cie-
szy, raduje umysł, serce i duszę, wywołuje uśmiech i pozytywne 
emocje. A jeśli jego Wykonawcami są tak znakomici śpiewacy 
jak Agnieszką Wawrzyniak, Emilia Zielińska, Bartosz Kuczyk  
i Mirosław Niewiadomski plus czwórka wspaniałych tancerzy, to 
przez 2 godziny przebywać będziemy w  naprawdę  doborowym 
towarzystwie.

Artyści wielkopolskich i łódzkich scen zaśpiewają swoje popi-
sowe utwory, a walczyki, tanga i poleczki zatańczą dla Państwa 
soliści poznańskich szkół  baletowych. Każdy miłośnik tego 
rodzaju muzyki i tańca znajdzie w tym koncercie coś dla siebie, 
na pewno nikt nie będzie się nudził a niejeden zakocha się w tym 
gatunku na nowo. Sprawią to znane utwory i znani już ustrońskiej 
publiczności znakomici, sympatyczni artyści, którzy wspaniały-
mi głosami i otwartą, słoneczną osobowością czarują w świecie 
Straussa, Kalmana, Offenbacha czy Lehara.

Zapraszam w sobotę 11 lipca na godzinę 18.00 do naszego 
pięknego, zadaszonego amfiteatru. Bilet w cenie 25 zł można 
nabyć w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu 

(tel. 33 854 29 06), Miejskiej Informacji Turystycznej na Rynku 
(33 854 26 53) lub kupić bezpośrednio przed koncertem w kasie 
ustrońskiego amfiteatru.                                                      (bnż)

ZACZAROWANY ŚWIAT 
OPERETKI 

I MUSICALU

Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń i  Muzeum Ustroń-
skie  dziękują za współudział i wsparcie organizacji lokalnego 
Święta Szlaku Zabytków Techniki – „Industriady 2015” w dniu  
13 czerwca br. Podziękowanie nasze kierujemy do władz i in-
stytucji, które podjęły się patronatu. Dziękujemy Sponsorom: 
GK Forge, Ustroniance oraz panom Waldemarowi Kwapiszowi, 
Benedyktowi Siekierce i młodym wolontariuszom ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2. Dziękujemy wszystkim, a było ich wielu, którzy 
swym zaangażowaniem oraz uczestnictwem przyczynili się do  
zorganizowania okazałego i wielowątkowego przedsięwzięcia.

PODZIĘKOWANIE

REKLAMA
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KRZYŻÓWKA   KRZYŻÓWKA   KRZYŻÓWKA
50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł

POZIOMO: 1) przywódca duchowy, 4) delikatne piór-
ka, 6) Klub Inteligencji Katolickiej, 8) statek Noego,  
9) wódka z ryżu, 10) rozprawa w sądzie, 11) akcja harcerska,  
12) autor „Folwarku zwierząt”, 13) domowy punkt wido-
kowy, 14) siły nieczyste, 15) teza bez dowodu, 16) kiedy za 
dużo słońca, 17) ćwiczenie gimnastyczne, 18) ogród pełen 
zwierzaków, 19) pieśń operowa, 20) czeskie „tak”.
PIONOWO: 1) pan na zagrodzie, 2) tam jelenie czynią 
zaloty, 3) ogrodowy ruszt, 4) oddana ojczyźnie, 5) duży 
instrument strunowy, 6) gatunek małpy, 7) wieszczka,  
11) dawna sypialnia, 13) wylewany na strop, 14) w archipe-
lagu hawajskim.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 26 czerwca.

Rozwiązanie Krzyżówki 22

BOŻE CIAŁO
Nagrodę w wys. 50 zł oraz książkę ufundowaną przez  

Wydawnictwo Koinonia: „Przyjaciel, Mentor, Bohater”.  
otrzymuje: Jan Cienciała z Ustronia, ul. Traugutta. Zapra-
szamy do redakcji. 

Andrzej Stasiuk – „Życie to jednak strata jest”
Zapis rozmów z jedną z najbardziej niezwykłych postaci ży-

cia literackiego w Polsce. Pisarz opowiada o życiu i książkach,  
o kobietach i miłości, o podróżach i samochodach, o Polsce i Rosji,  
o religii i polityce. Czytelnik wyrusza za nim w podróż z Wołowca 
na Podlasie, do Albanii i na Wschód aż do Mongolii i Chin. Jak 
mówi Stasiuk – „Moje życie jest moim zawodem”.

Stefan Turschmid – „Mrok i mgła”
Historia młodej mieszkanki Leningradu, wychowanej na 

ideałach komunistycznych, która rzucona w wir przełomowych 
zdarzeń - powoli traci wszystkie złudzenia. Wzruszająca opowieść 
o miłości  w realiach  epoki Stalina.

BIBLIOTEKA   POLECA:

REKLAMA

Wakacje 2015 Last minute! 
samolotem, autobusem, samochodem

Nowe kierunki i programy zwiedzania

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

Nale, podziwejcie sie, dyć żech se nie pomyślała, że „Ustróń-
skij" już pizło dwacet piyńć roków, jako sie pokazuje. Kiesi sie 
pokazowała co dwa tydnie, a potym już co tydziyń, bo jóm ludzie 
radzi czytali. Tyn jubilełusz był łodprawióny we strzode dwacetego 
siódmego moja w Muzeum Ustróńskim. Jo też dostała zaproszyni, 
ale tak wyszło, żech nie poradziła tam jiś. Ciekawe czy też tam 
był tyn Jyndrys, co downij pisoł do „Ustróńskij” po naszymu. 
Pamiyntóm, że roz Jyndrys napisoł cosi takigo, że jo ni mogłach 
sie kapnóć, o co sie to rozchodzi. Powiedziałach redachtorowi, że 
bych miała wielkóm chynć sie Jyndrysa spytać, co też to mioł na 
myśli. Redachtór powiedzioł mi, aż napiszym do Jyndrysa, jyny to 
musi być napisane po naszymu. Faktycznie żech napisała i od tego 
czasu pisujym po naszymu do „Ustróńskij".

Nó, jak sie rozchodzi o Jyndrysów, to teraz bydymy mieli nowego 
prezydynta, co też mo na miano Jyndrys. Nó, bydymy widzieć, jaki 
to bydzie. Chyba nie bydzie trzeja rozmyślać o jakij dejyndryzysacji, 
jako wtynczos, jak jeszcze nasz Jyndrysek pisowoł do „Ustróń-
skij". Nie pamiyntóm już o co sie to wtynczos rozchodziło, jyny 
spómniałach se, że cosi takigo było. Kapke sie bojym, że za tym 
Jyndryskym, kiery zostoł wybrany na prezydynta, bydzie stoł taki 
jedyn pón prezes, co po dzisio je swobodny, chocioż mo już swoji 
roki i downo by sie mu patrziło łożynić, ale jakosi mu nie wyszło. 
Ón bydzie prawił Jyndrysowi, co i jako mo robić. Tyn pón prezes mo 
kocury i mioł jednego dóma. Nie wiym, czy go jeszcze mo. Nó, to że 
ón mo rod kocury, za to go mogym pochwolić. Ale jego partyja nie 
bardzo mi sie podobo. Prawili w telewizyji, że Jyndrys - prezydynt 
sie wypisoł z tej partyji, nó to uwidzymy, co bydzie dalij.

Teroz w czyrwcu je moc rozmajitych przileżytości do winszowa-
nio. Na prziszły tydziń we wtorek je świynto tatulka. Tóż wszyckim 
tatulkóm winszujym, coby mieli moc ciyrpliwości do swoich dziecek 
i coby nie musieli za czynsto łużywać poska. W tym dziyń też je 
miano Wandeczki, tóż wszyckim winszujym wszyckigo dobrego, 
co jyny nejlepsze. Snoci kiesi była jedna Wanda, co nie chciała 
Niymca. Nó, dzisio by tak nie było. Znóm jednóm takóm w Ustroniu 
strasznie pieknóm Wandeczke co sie wydała za Niemca. Jymu też 
nie było gany, bo szumny feszok i nie dziwota, że sie mieli ku sobie 
i sie pobrali. Dzisio kupe Polek pojechało do Niymiec za robotóm. 
Jakby z jakóm dziełuchóm chcioł sie Niymiec łożynić, to jisto by sie 
go rękami - nogami dzierżała, coby se jóm jyny wziył.

Potym na drugi dziyń, we strzode, Jónkowie majóm miano, tóż 
jim też winszujym pieknie wszyckigo nejlepszego, coby sie jim 
darziło we wszyckim. A przitym łodprawianiu dejcie se pozór, 
bo jak je czego za moc to roz dwa człowiek może zesłabnóć, gor 
jakby były hyce.

Nó, po tym jesze je za pore dni Władka, a w pyndziałek dwacatego 
dziewióntego je Pietra i Pawła. Toż łónym wszyckim też pieknie 
winszujym. Prawióm, że Pieter - Paweł grziby siejóm, Tóż bydymy 
widzieć, czy bydzie moc grzibów czy ni. Nikierzi prawióm, że jak 

Roztomili ludeczkowie! sie chce grziby zbiyrać, to je rozmajicie. Niekiedy dziełucha musi 
wózek kupówać, a łojcowie rychtować wiesieli, coby dziełucha 
nie dostała w gańbie. 

Dobrze, jak sie synek chce z nióm łożynić i nie wymowio sie na 
bocónia, że to ón to dziecko prziniós.

Po tym we wtorek, łostatnigo czyrwca je Mileczki, Tóż jim też 
wszyckim pieknie winszujym. A że już je lato i kiery kaj może, 
bydzie wyjyżdżoł na wczasy, no - kaj coby se móg łodpoczóńć, 
tóż wszyckim winszujym, coby se mógli łodpoczóńć do porzóndku 
kaj na świyżym lufcie i przi wodzie.                                    Hanka

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu 
zaprasza dzieci w wieku 8-12 lat na „Wakacje z Biblioteką”. 
Warsztaty pod hasłem „Szyndzioły, obuszki, galonki…od-
kryjmy wspólnie świat dawnego rzemiosła” będą odbywały  
w dniach 13.07 - 24.07, od poniedziałku do piątku, w godzinach 
9.00-12.00. Dzieci można zgłaszać od 12 czerwca w Oddziale 
dla Dzieci MBP lub telefonicznie: 33 854 23 40. Ilość miejsc 
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

*    *    *

 „Przyjaciel, Mentor, Bohater”.  Praktyczny poradnik każdego taty. Josh McDowell przedstawia 10 postanowień, które pomogą ci zbudować więź z dziećmi. Jest to świetna publikacja dla 
współczesnych mężczyzn, dla których ojcostwo jest nieustannym źródłem inspiracji. Musimy pamiętać, że dobro od zła najłatwiej odróżniają dzieci najbardziej kochane. Dowiedz się, jak 
pomóc swoim dzieciom: kochać Boga, siebie i innych, w jaki sposób przyjmować sukces z pokorą oraz porażkę z łaską, a także jak rozwiązywać konflikty i dokonywać właściwych wyborów. 
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– To grupa chodząca do mnie najdłużej  
i jest też najbardziej zaawansowana. Nie-
które dziewczęta na zajęcia uczęszczają 
siedem lat, więc łatwiej z nimi pracować. 
A sukcesy mobilizują dzieciaki, ale też 
instruktora. Dobrze, że dzięki „Praża-
kówce” mamy możliwość wyjazdów na 
turnieje, bo przecież są to koszty – mówi 
Anna Darmstaedter o prowadzonym przez 
siebie zespole tanecznym „Echo”, najbar-
dziej utytułowanym z grup tanecznych 
Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka”.

Na pytanie, co jest trudne, słyszę od 
Anny Darmstaedter, że w tak zaawansowa-
nej grupie, już nic. Są świetne tanecznie, 
nie ma żadnego kłopotu. Dziewczyny są 
zdyscyplinowane, choć czasem trzeba je 
okiełznać. 
– Umieją dużo, są wysportowane. Mamy 
materac do ćwiczenia różnych ewolucji 
akrobatycznych.

W grupie Echo jest 12 dziewcząt,  
w sumie pod opieką Anny Darmstaedter 
jest 60 młodych tancerek. Poza „Echem” 
to najstarsza grupa „Absurd” oraz młodsze 
„Kolor” i „Impuls”.

„Echo” w tym roku wygrało miejski prze-
gląd w Ustroniu, Turniej Tańca w Zatorze, 
wojewódzkie popisy w Wojkowicach, mię-
dzynarodowy turniej tańca nowoczesnego 
w Czeskim Cieszynie, przegląd zespołów 
tanecznych w Pszowie. Na pewno znaczące 

jest zwycięstwo w Wojewódzkich Prezen-
tacjach Artystycznych Dzieci i Młodzieży  
w Teatrze Muzycznym w Gliwicach. No-
winy Gliwickie pisały:

Zaprezentowało się 620 tancerzy i tan-
cerek.
– Poziom bardzo wysoki, konkurencja 
spora. My tańczyłyśmy taniec nowoczes-
ny. Bardzo się cieszymy z wygranej. Nie 

spodziewałyśmy się jej, chociaż sporo 
trenowałyśmy – układ ćwiczymy od wrześ-
nia. Ta wygrana dla nas dużo znaczy.  
W przyszłości chciałabym być tancerką,  
a takie przeglądy i konkursy pozwalają 
się sprawdzić, na jakim się jest poziomie 
i pokazują, co jeszcze trzeba poprawić – 
mówi Zuzia z zespołu „Echo” z Ustronia.

Tyle Nowiny Gliwickie.
Gdy przychodzę na próbę „Echa”, praca 

wre. To znaczy pani Ania strofuje dziew-
częta, a te starają się wszystko robić jak 
najlepiej. Nie zawsze wychodzi. Co naj-
ważniejsze dziewczyny są zgrane, twier-
dzą, że na wyjazdach nie ma kłótni, choć 
czasem są nieporozumienia, ale to mija, 
bo lubią występować. Chwila przerwy, to 
też możliwość krótkiej rozmowy:
– Fajnie tu jest, bo pani Ania robi z nami 
układy. Czasami trzeba ciężko pracować, 
ale to też dobrze, bo wygrywamy różne 
turnieje – mówi Julia Sikora. - Czasami 
się nie uśmiechniemy, albo brak energii  
i wtedy wiemy, że źle to zrobiłyśmy.
- Macie tremę?
- Nieeee!
- A ja mam przed występem. Potem już nie.
- Lepiej występować tam, gdzie nikt nas 
nie zna.
- A będziecie tańczyć dalej?
- Taaak! 
- A czego chcecie?
- Żeby pani Ania została!!!

                     Tekst i foto: Wojsław Suchta

NA ZIEMI
BOCHEŃSKIEJ

DZIEWCZYNY  SĄ  ZGRANE

Na zdjęciu widać jak KUBALA Rally 
Team - Szymon Żarłok i Łukasz Sitek 
zmierzają na metę 3 Rajdu Ziemi Bocheń-
skiej, gdzie zajęli 5. miejsce w mocno ob-
sadzonej klasie K3 oraz 12. w klasyfikacji 
generalnej rajdu. W rajdzie wystartowały 
63 załogi zgłoszone do Rajdowych Mi-
strzostw Śląska. Zwyciężyła załoga Jakub 
Szewczyk/Maciej Wilk z Automobilklubu 
Rzeszowskiego.
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Korty Ustrońskiego Towarzystwa Teniso-
wego są bezpłatnie dostępne dla ustrońskich 
uczniów.
- Spotkaliśmy się z zarzutem, że nie pro-
wadzimy działalności z młodzieżą, a kor-
ty są elitarne, tylko dla ludzi bogatych. 
To nieprawda. Jest tablica informująca  
o możliwości korzystania z kortów. Zresztą 
w innych miastach też funkcjonuje opinia 
o elitarności kortów. Może wynika z tego, 
że tenis jest takim eleganckim sportem. 
Tymczasem korzystać z kortów może każdy, 
ale musi zapłacić 24 zł za godzinę, czyli na 
dwóch grających jest to po 12 zł, przy deblu 
po 6 zł za godzinę. Jako członkowie stowa-
rzyszenia płacimy składki w wysokości 500 
zł rocznie. Poza tym inwestujemy. Wydali-
śmy już na utrzymanie kortów 370.000 zł  
i nie są to pieniądze tylko ze składek i opłat 
– mówi prezes UTT Janusz Śliwka. 

Ustrońscy uczniowie będą z mogli korzy-
stać z kortów przez dwie godziny dziennie 
od 1 maja do końca października, od ponie-
działku do piątku w godz. 9-16.. Konieczna 
jest wcześniejsza rezerwacja, a przed wej-
ściem na kort okazanie legitymacji szkolnej. 
- Z kortu bezpłatnie korzystają już pra-
wie codziennie uczniowie gimnazjum  
z ZDZ- mówi J.Śliwka. - Zastrzegliśmy, że 
z powyższej propozycji nie mogą korzystać 
rodziny, czyli np. ojciec i syn. W tym wy-
padku tata jest zobowiązany do opłaty. Takie 
ustalenia podjęliśmy z KSRM, chcąc unik-
nąć bezpłatnego korzystania z kortu przez 
rodzica lub trenera. Bezpłatnie grają dzieci.

Od prezesa dowiedziałem się, że jest 
możliwość w roku szkolnym zorganizowa-
nia lekcji na kortach, takiego pierwszego 
kroku tenisowego, by każdy uczeń odbił 
kilkanaście razy piłkę. UTT nie gwaran-
tuje instruktora, więc ta rola przypadnie 
nauczycielowi. 
- Warunkiem jest posiadanie obuwia spor-
towego. Wskazane jest też przyjście z włas-
nym sprzętem, zresztą szczegóły zawsze 
można omówić – mówi J.Śliwka. - Uzgod-
niliśmy też z władzami miasta, że przez 
najbliższe trzy lata na naszych kortach 
w zimie będzie lodowisko. Projekt został zre-
alizowany, a korty zostały oddane zgodnie  
z umową.

Jednym słowem korty dla każdego. (ws)

KORTY DLA KAŻDEGO

– Było trochę kłopotów w tym meczu, 
trochę nerwów, do tego ciężkie warunki, 
bo chyba ze 40oC w sali. Ciężko było grać, 
ale się udało – powiedział po ostatnim 
meczu Ustrońskiej Ligi Siatkówki kapitan 
najlepszej drużyny Radosław Dudek. A tą 
najlepszą drużyną była Kasa Chorych.

Celowo napisałem Ustrońska Liga Siat-
kówki a nie Amatorska Liga Siatkówki, bo 
amatorstwa w meczach nie widziałem.

Grano przez pięć niedziel w sali Szkoły 
Podstawowej nr 2. W ostatnich spotka-
niach Darmateam wygrał z Brenną 3:0, 
Drużyna A pokonała OSP Lipowiec 3:1. 
Rozgrywki tak się ułożyły, że w ostatnim 
meczu spotkały się niepokonane drużyny 
Belfrów i Kasy Chorych. Pierwszego seta 
wygrywają Belfrzy, drugiego i trzeciego 
Kasa Chorych, po dramatycznej walce 
Belfrzy wygrywają trzeciego seta 29:27, 
lecz ostatecznie wygrywa w tie breaku Kasa 
Chorych zwyciężając tym samym w całym 
cyklu rozgrywek.
– Od kilku lat się spotykamy, gramy raz  
w tygodniu jako Kasa Chorych w śro-
dy, tutaj w sali SP-2 - mówi R. Dudek. 
- Fajnie, że Bogdan wpadł na pomysł 
zorganizowania tej ligi. Cieszymy się  
z tego, że wszystkie mecze udało się wy-
grać. Mamy nadzieję, że jesienią liga po-
nownie wystartuje i będziemy się bawić 

w siatkówkę. Dobrze byłoby, gdyby grało 
więcej drużyn. A najważniejsze, że obyło 
się bez kontuzji.

Pomysłodawcą ligi i jej organizato-
rem jest Bogdan Kozieł. Jego poprosiłem  
o podsumowanie rozgrywek. B. Kozieł 
powiedział:
– Wiele osób o niej wcześniej mówiło, a 
trzeba było ustalić daty, drużyny. Poziom 
wysoki do końca. Wszyscy chyba zado-
woleni, bo zgłaszają się już do kolejnych 
rozgrywek, a są jeszcze dwa chętne zespoły. 
Inicjatywa się rozkręca i o to chodziło. Są 
kibice. Jacek Górniak założył naszą stronę 
i robi się dobra atmosfera.

Zainteresowanych udziałem w Ustroń-
skiej Lidze Piłki Siatkowej B. Kozieł za-
prasza na podsumowujące spotkanie 19 
czerwca o godz. 17 w pubie „Beczka”  
w Lipowcu. Tam też ustalona zostanie for-
ma kolejnej edycji rozgrywek. Informacje 
także pod numerem telefonu 666-858-772.

                                     Wojsław Suchta

LIGA SIATKÓWKI
Zwycięska drużyna. Od lewej stoją: Łukasz Szczotka, Radosław Dudek, Bartłomiej Grzybek, 
Seweryn Czerwiakowski, klęczą od lewej: Kamil Karchut, Adam Legierski, Marek Sztwiert-
nia.                                                                                                                          Fot. W. Suchta                                                               

1. Kasa Chorych  14  15:3
2. Brlfrzy  12  14:5
3. Darmateam   9  9:8
4. Drużyna A  7  10:10
5. OSP Lipowiec  3  5:12
6. Brenna  0  0:15

W imieniu turystów górskich z Sekcji 
Turystów Górskich im. bł. Pierr Giorgio 
Frassatiego – Towarzystwa Rekreacyjno-
-Sportowego „Siła” w Ustroniu – zapra-
szam 20 czerwca (sobota) na tradycyjną 
wycieczkę na Czantorię Wielką (925 m 
n.p.m.) w 43 rocznicę wycieczki kardynała 
Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II z grupą 
turystów tzw. środowiska.

Zbiórka o godzinie 12.00 przed koś-
ciołem pw. św. Klemensa papieża i mę-
czenika.

Obowiązuje obuwie i odzież turystycz-
na. Wycieczka odbędzie się tylko przy 
słonecznej i bezdeszczowej pogodzie.

Bliższe informacje Andrzej Georg 532 
733 990.

WYCIECZKA

Mecz finałowy.                                                                                                       Fot. W. Suchta
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W nocy z 6 na 7 czerwca złodzieje ukradli 4 kompletne koła z volks-
wagena golfa, zaparkowanego przy ul. Wczasowej. Samochód należy do 
mieszkańca Ustronia. Taka sama kradzież miała miejsce w nocy z 10 na 
11 czerwca. Tym razem łupem złodziei padły koła ze stojącego przy ul. 
Stromej opla vectry, należącego do obywatela Niemiec. (...) Złodzieje 
nie obchodzą się delikatnie z okradanymi pojazdami, po prostu zrzucają 
je z podnośnika. Zastępca komendanta Komisariatu Policji w Ustroniu 
podkomisarz Marek Legierski mówi, że przestępcom można utrudnić 
„pracę”, jeśli koło przykręcimy jedną nietypową śrubą lub użyjemy 
takich, do których pasuje specjalnie dorobiony klucz. Kradzież czterech 
kół z dobrego samochodu to sposób na łatwe pieniądze. Mogą być warte 
nawet 7 tys. zł. Być może jest też sposób na ocalenie lusterek, również 
często zrywanych z samochodów. Tak jak w nocy z 7 na 8 czerwca,  
o czym ustroniak, właściciel peugeota 807 powiadomił policję ok. godz. 
6 rano. Samochód był zaparkowany na osiedlu Manhatan. Na szczęście 
bardzo rzadko zdarzają się w Ustroniu kradzieże całych samochodów. 
Jednak w ostatnim tygodniu policja odnotowała jedną kradzież. 10 
czerwca około godz. 9 z parkingu w rejonie targowiska miejskiego 
„zniknął” opel vectra należący do mieszkanki Ustronia.

Anegdota za anegdotą, muzyka i rozmowy o Ustroniu w tonie lekkim 
i przyjemnym tak będziemy wspominać „Talk show czyli towarzyską 
rozmowę burmistrzów”, którą z okazji 700-lecia Ustronia zorganizo-
wała Elżbieta Sikora. Na scenie spotkali się naczelnicy: Włodzimierz 
Gołkowski i Benedykt Siekierka oraz burmistrzowie: Andrzej Georg, 
Kazimierz Hanus, Jan Szwarc, Ireneusz Szarzec. Wspomniano Józefa 
Richerta, który nie uczestniczył w spotkaniu z powodów zdrowotnych.

3 czerwca odbyło się zebranie osiedla Ustroń Zawodzie. (...) Otto 
Leśniak zwrócił uwagę na zbyt duży ruch na ul. Nadrzecznej zwłaszcza 
w weekendy. Należałoby zrobić tam chodnik, parkingi oraz toalety. 
Przedstawił również propozycję zamontowania progów spowalniających 
na drodze zwłaszcza w okolicach mostu wiszącego. (...) Zaproponował 
oznaczenie dróg prowadzących z ulicy Nadrzecznej do domów wcza-
sowych na Zawodziu. Kolejny problem, na jaki zwrócił uwagę, to zbyt 
wąski pas dla rowerzystów po lewej stronie rzeki Wisły. Wysunął pro-
pozycję przeniesienia go na drogę biegnącą wzdłuż torów kolejowych.

Jedyną laureatką z powiatu cieszyńskiego czternastej polskiej edy-
cji Europejskiego Konkursu Szkolnego „Europa w Szkole” została 
uczennica 3 klasy Gimnazjum nr 2 w Ustroniu Barbara Kaczmarzyk. 
Nagrodę odbierała 20 maja w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego  
w obecności Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Mirosława Sawi-
ckiego .                                                                            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.

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

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

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.

Usługi pralni chemicznej, pranie 
dywanów, magiel. Sklep „Wszystko 
dla dzieci”, ul. Cieszyńska (koło 
PKO). 660-546-764. 

Pokój do wynajęcia. 665-87-5678.

Kiosk do wynajęcia w centrum 
Ustronia. 606-64-1114.

Wynajmę lokal w centrum Ustronia 
na działalność handlową lub usługo-
wą. 888-777-300.

Szukam miejsca dla odbycia prak-
tyki dla syna - mechanik samocho-
dowy - na rok szkolny 2015/16. 
532-125-069.

Kupię mały teren rolny, działkę, 
nieużytek. 603-171-607.

Miejska i cesarska.                                                     Fot. M. Niemiec

dziesięć  lat  temu

*    *    *

*    *    *

Rozwiązanie konkursu o prenumeratę z GU 22:
1. Budowa Tesco, 2. Budowa osiedla TBS przy ul. Fabrycznej. 
3. Budowa ul. Pod Skarpą, 4. Hotel Równica, 5. Budowa hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1, 6. Budowa Czytelni 
katolickiej przy kościele pw. św. Klemensa.

Prenumeratę wygrywają:
Danuta Śliwka, Grażyna Grzybek, Elżbieta Sikora.
Po odbiór gazet zapraszamy do redakcji.

ROZWIĄZANIA  ZAGADEK 

19 VI 19.00 Otwarcie wystawy Festiwalu „Kręgi sztuki” – „Wol- 
        ność na B1” – prace artystów z Polski, Czech,  
        Węgier i Słowacji - Galeria „Muflon”
20 VI  16.00  Występ chóru kameralnego Collegium Canticorum, 
        - Muzeum Marii Skalickiej
20 VI       Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego szczegóły str. 5
20 VI  20.00 Justyna Steczkowska - recital - amfiteatr
21 VI       Bieg  dookoła  doliny  Wisły
27 VI  10.00  Dzień Lenizmu – (szczegóły: www.lenizm.pl) - rynek
27 VI  17.00 Przegląd Piosenki Turystycznej „Gitaryn 2015” - rynek
28 VI  19.00 Polska Noc Kabaretowa - amfiteatr 

 18-19.6  Na Szlaku    ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
20-21.6  Rumiankowa    ul. Skoczowska 76  tel. 300-30-40
22-23.6  Centrum    ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
24-25.6  Na Zawodziu    ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58

www.ustron.pl

*    *    *

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A. 
zatrudni od zaraz na stanowiska:

- pomoc kuchenna 
- kelner
- kelnerka
zainteresowanych prosimy nadsyłać CV na adres: rekrutacja@

uzdrowisko-ustron.pl, lub kontakt osobiście w dziale Kadr i Płac

REKLAMA
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FELIETON

„Nie dla dyplomu, tylko dla ducha 
uczęszczaliście na wykłady” - usłyszeli-
śmy na kazaniu, podczas mszy świętej, 
bezpośrednio poprzedzającej rozdanie 
dyplomów, oznaczające zakończenie stu-
diów na Uniwersytecie Trzeciego Wieku 
- Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie. 

I rzeczywiście, dyplom – to tylko doku-
ment stwierdzający ukończenie studiów, 
dwustronicowy dokument za zdjęciem stu-
denta. Dyplomy, które otrzymaliśmy mają 
jeszcze dwie dodatkowe strony, na których 
wypisane są tematy wykładów oraz imiona 
i nazwiska wykładowców. To bardzo prak-
tyczne i zwięzłe przypomnienie dwóch lat 
studiów. Studia ukończone, dyplom mam 
i co dalej. Już zdecydowałem, zapisałem 
się na roczne studia podyplomowe. A co 
tam, pomyślałem, dla ducha, to będę stu-
diować dalej.

Teraz są wakacje, więc bardzo często 
czytam to, co zawarte w moim dyplo-
mie, czyli zestawienie tematów wykładów  
i sięgam po notatki. Przypominam sobie te 
wybrane przeze mnie fragmenty wykładów 
o duchu ludzkim (skoro uczyliśmy się dla 
ducha).

Na przykład, ks. dr hab. Dariusz Oko  
i jego wykład: Struktura ludzkiego ducha 
i ten fragment: „Najpierw uświadamiamy 
sobie, że w głowie mamy największy cud 
na świecie, czyli nasz mózg, potem na-

stępuje coś najbardziej boskiego, Bóg się 
wycofuje i my wybieramy. Mamy wolność 
wyboru, ona decyduje o moim zbawieniu, 
jestem oceniamy po czynach wolnych. 
Wolność jest wyborem, czy zachowam się 
jak drań, czy jak święty, tym wybieramy 
swój sposób egzystowania, bytowania, czy 
jestem: święty - geniusz, czy łajdak - głupi.

 Czytam notatki z wykładu: Kazanie na 
Górze - ks. dr hab. Stanisława Witkow-
skiego MS. Jak mówił św. Jan Paweł II 
patron naszej uczelni: „Kazanie na Górze, 
to ukryta biografia Jezusa Chrystusa” i rze-
czywiście tak jest. Zawsze miałem trudno-
ści z właściwym zrozumieniem pierwszego 
błogosławieństwa: „Błogosławieni ubodzy 
duchem bowiem ich jest Królestwo Boże”. 
Patrząc w notatki, czytam raz jeszcze  
i powoli zaczynam rozumieć: „Jesteśmy 
szczęśliwi, gdy jesteśmy ubodzy (żebraczo 
ubodzy), nic nie mający, gdy jak żebrak 
wyciągamy rękę do Boga wołając: nie 
potrafię, nie umiem, zdaję się na Ciebie 
Boże”. Składam powyższe fragmenty: Nie 
umiem wybrać, jak się zachować, wycią-
gam ręce, Boże, proszę i wreszcie zdaję się 
na Ciebie Boże. Czyż to nie piękne!

Zawsze w takich chwilach powtarzam 
za francuskim pisarzem Andre Malraux 
„Wiek XXI będzie mistyczny, albo go 
nie będzie wcale”. Albo będziemy mieli 
odczucia duchowe, wyższe, które są od-
powiedzią na dobro i motywują nas do 
działania, propagowania dobra, podziwia-
nia piękna, ale i reagowania na zło, albo 
nie będziemy mieli odczuć duchowych  
i kierować się będziemy tylko odczuciami 
zmysłowymi, reagować jedynie na same 
przyjemności.

I wreszcie z wykładu ks. dr hab. Tomasz 
Kraja - Prawo naturalne. Wybrane za-
gadnienia: „Dziś rządzą światem „Dzieci 
Kwiaty”. Dziś wielu ludzi tak myśli jak 
oni kiedyś i realizuje się poprzez do-
konywanie nieograniczonych wyborów. 
Rewolucja seksualna i „Dzieci Kwiaty” 
przyniosły światu zachodniemu wolność 
od moralności. Jak w tym wszystkim 
ustalić życie społeczne? Jeśli nie da się 
porządku społecznego ustalić w ten spo-
sób, żeby zadowolić wszystkich, to niech 
decyduje większość, np. parlamentarna. 
Większość może przegłosować wszystko! 
Oto przykład: Dobrem jest to, co sprawia 
jak najszybszą przyjemność. Złem to, 
co sprawia nieprzyjemność, na przykład 
ból. Ustala się w głosowaniu jaka ma być 
jakość życia, pewien standard. Poniżej 
tego standardu – tracisz prawo do życia  
i czeka cię eutanazja, aborcja, wyklucze-
nie. W zachodniej Europie już ustalono, 
kto jest osobą ludzką, a kto istotą ludzką. 
I tak istota ludzka, nie jest człowiekiem, 
czyli osobą ludzką. Istotą ludzką jest emb-
rion, płód, można więc ustalić taki model 
leczenia człowieka (osoby ludzkiej), gdzie 
istota ludzka będzie traktowana inaczej, bo 
...istota ludzka nie ma świadomości, nie ma 
pamięci itd.” A przede wszystkim nie ma 
siły. A dziś to silniejszy wygrywa.

Kogo mamy więc wybrać do naszego 
parlamentu, czy tych, co mają bojaźń 
Boga, czy tych, którzy zerwali z Bogiem 
i stali się niewolnikami, nie mocnymi 
wobec grzechu.

Mamy czas, są wakacje, zastanówmy się 
P.T. Czytelnicy, póki jest czas! 

                             Andrzej Georg 

Dyplom

FELIETON
Powracające słowa

Powiadają, że każdy człowiek ma wyzna-
czoną liczbę słów, które ma wypowiedzieć 
w ciągu całego swego życia. Przy tym 
przydział tych słów nie jest jednakowy. 
Ludzie, których praca polega głównie na 
posługiwaniu się w swej pracy słowa-
mi, mają zapewne jakiś, nieraz bardzo 
znaczny, dodatkowy przydział słów do 
wypowiedzenia. Zapewne należą do nich 
nauczyciele, duchowni, dziennikarze czy 
politycy. Uważam, że i ja do nich należę  
i mam prawo, a nawet obowiązek wypo-
wiedzenia czy napisania  więcej słów niż 
inni. Dlatego też korzystam z każdej okazji 
do wypowiadania się, i to nie tylko pry-
watnie, ale i publicznie. A kiedy nie mam 
możliwości publicznego wypowiadania się, 
to czegoś mi brakuje, zdaje mi się, że nie 
robię tego, do czego zostałem powołany.

Zapewne w swoim życiu wypowie-
działem tysiące, a może i miliony, słów. 
Wiem, że słowa ulatają i zanikają. Sam 
pamiętam tylko niewielką część tych 
słów, które wypowiedziałem nauczając 
innych, przekazując im swoją wiedzę, 
udzielając rad, podsuwając możliwości 
rozwiązania problemów, próbując po-

cieszyć zasmuconych, dając podstawy 
do nadziei tym, którzy pogrążeni byli  
w rozpaczy i beznadziejności.

Wypowiedziane słowa ulatują i zostają 
zapomniane, a zapisane i opublikowane 
pozostają na kartach starzejących się gazet 
i książek. I zostaną przypomniane tylko 
wtedy, gdy ktoś je znowu przeczyta i nimi 
się zainteresuje. Bywa jednak, że słowa 
wypowiedziane przeze mnie, wracają do 
mnie. Nieraz nawet, po wielu, wielu latach.  
I to słowa, o których zdołałem już zapo-
mnieć.

I pewnie tak dzieje się nie tylko z mo-
imi słowami. Wracają nie tylko wtedy, 
gdy wypowiadamy je głośno i odbijają 
się echem, przynoszącym je z powro-
tem, ale także wtedy, gdy inni nam je 
przypominają. Tak bywa ze słowami, 
których używa się, gdy daje się innym 
dobre rady, gdy stara się ich pocieszyć 
czy próbuje się wskazać rozwiązanie  
w trudnych życiowych problemach. Wy-
nika to ze zmienności człowieczego losu. 
Raz jesteśmy tymi, którzy innym śpie-
szą z pomocą; udzielają rad, współczują  
w cierpieniu, pocieszają w smutku, dzielą 
się z innymi swoją wiedzą i doświadcze-
niem. A kiedy indziej sami potrzebujemy 
pomocy innych i ich słów odpowiednich  
w konkretnych okolicznościach. I wtedy 
bywa, że inni kierują do nas słowa, które 
kiedyś my kierowaliśmy do nich. I tak nasze 
słowa wracają do nas. Przypominają praw-
dy, już prawie zapomniane, przynoszą rady, 

których kiedyś udzielaliśmy, a które teraz 
są nam potrzebne, starają się nam ulżyć  
w niedoli czy pocieszyć w smutku i nie-
doli.   

 Kiedyś te słowa pomagały tym, do któ-
rych je kierowaliśmy, a teraz maja pomóc, 
i zazwyczaj pomagają, nam.

Doświadczamy tego szczególnie  
w trudnych i ważnych momentach swe-
go życia. I tak ja sam, po śmierci mojej 
Żony, usłyszałem wiele słów współczucia 
i pociechy. I wtedy uświadamiałem sobie, 
że kiedyś używałem podobnych słów  
i argumentacji, kiedy przyszło mi pocie-
szać i budzić nadzieję

U osób pogrążonych w smutku i żałobie. 
Kiedy ciążyła mi samotność przypomniano 
mi, że przekonywałem innych, że nie do-
brze jest być człowiekowi samemu. Kiedy 
coś mnie bolało zawsze znajdował się ktoś, 
kto radził mi do jakiego lekarza mam się 
udać czy jakich lekarstw mam zażywać.

Kiedy przychodziło mi załatwić jakąś 
sprawę, przypominano mi to jakie rady 
dawałem innym przy załatwianiu podob-
nych spraw. Po tych doświadczeniach,  
w których przypominano mi słowa, które 
kiedyś powiedziałem czy napisałem, na-
brałem przekonania, że choć słowa ulatują, 
to jednak często wykonują to zadanie, dla 
którego zastały wypowiedziane, a więc nie 
są daremne. Przynajmniej nie wszystkie.  
A bywa też, że wracając do nas z po-
wrotem, okazują się i dla nas potrzebne 
i użyteczne.                              Jerzy Bór

Tak sobie myślę
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– Chłopaki zasłużyli, żeby dzisiaj nie spać, 
szkoda, że to niedziela i jutro trzeba iść do 
pracy. Ale chyba dziś trochę przesiedzą, 
bo to sobie wypracowali - powiedział po 
meczu trener Spójni Landek Jarosław 
Zadylak. Wygraną z Kuźnią wypracowali 
awans do IV ligi na jedną kolejkę przed 
zakończeniem rozgrywek. Po meczu lał 
się szampan, było wiele radości kibiców  
i zawodników.

Na mecz mający przypieczętować awans 
przyszło około 60 widzów, w tym grupa 
kibiców Kuźni. Było upalnie, więc sędzia 
Wojciech Szczurek dwukrotnie przerywał 

spotkanie, by zawodnicy mogli się ochło-
dzić.

Na pewno w tym spotkaniu stroną prze-
ważającą była drużyna Spójni. To oni 
prowadzili grę, potrafili dłużej utrzymać 
się przy piłce. Ale Kuźnia ma w składzie 
Adriana Sikorę, który swymi akcjami może 
zdecydować o wyniku. Recepta na to jest 
prosta. Jeżeli jest szybszy, to jedynym 
sposobem powstrzymania go jest ciągnięcie 
za koszulkę. Taktyka prosta i skuteczna. 
Tym bardziej, że sędzia raz to widział, raz 
nie, w sumie tylko raz pokazał za taki faul 
żółtą kartkę. 

1 Landek 29 70   83:24
2 Wisła 29 67   99:32
3 Dankowice 29 61   87:42
4 Skoczów 29 54   60:42
5 Kuźnia 29 52   54:37
6 Bestwina 29 46   47:46
7 Koszarawa 29 38   55:47
8 Żabnica 29 37   57:61
9 Cięcina 29 36   42:51
10 Czechowice 29 35   38:50
11 Pruchna 29 30   31:46
12 Chybie 29 29   41:73
13 Porąbka 29 29   33:69
14 Cisiec 29 29   45:66
15 Cieszyn 29 27   41:68
16 Jaworze 29 13   32:90

PIŁKARSKO  LEPSI
KS Spójnia Landek - KS Kuźnia Ustroń  2:0 (1:0)

Gdy A. Sikora wymanewrował obronę 
Spójni, to niestety musiał strzelać z ostrego 
kąta, co ułatwiło interwencję bramkarzowi. 
Pierwsza bramka dla gospodarzy pada  
w 27 min, gdy to napastnik znalazł się sam 
na sam z bramkarzem i pewnie strzelił.  
W chwilę potem Kuźnię przed utratą dru-
giego gola ratuje bardzo dobrze interwe-
niujący bramkarz Joachim Mikler. Zresztą 
w tym meczu popisał się kilkoma dobrymi 
obronami. Kuźnia próbowała atakować, 
niestety jej akcje załamywały się przed po-
lem karnym Spójni. Szczególnie rzucał się 
w oczy brak dokładności w środku boiska. 
Brakowało też zdecydowania po bramką 
gospodarzy. Za to Kuźnia dobrze grała  
w obronie. Drugą bramkę Spójnia strzela po 
rzucie rożnym i zamieszaniu w polu karnym 
w końcówce spotkania.

Potem już tylko świętowali.
Po meczu powiedzieli:
Trener Spójni Jarosław Zadylak: –  

Z naszej strony bardzo dobry mecz pod wzglę-
dem taktycznym. Drużyna zrealizowała to, 
co sobie zakładaliśmy przed spotkaniem.  
I jak można się nie cieszyć, gdy się awansuje 
po wygranym meczu 2:0. Przypieczętowa-
liśmy to zdecydowanie. Mieliśmy plan na 
ten mecz, przygotowywaliśmy się w ciągu 
tygodnia. Cieszę się, że to już awans, bo ze-
spół jest zmęczony, do tego kartki, kontuzje.

Trener Kuźni Mateusz Żebrowski: - 
Graliśmy z liderem, który awansował do 
IV ligi. Próbowaliśmy się przeciwstawić 
tym, czym dysponujemy, ale się nie udało. 
W drugiej połowie byliśmy blisko remisu, 
ale też trzeba powiedzieć, że przeciwnik 
był piłkarsko lepszy, prowadził grę, a my 
szukaliśmy swoich okazji w kontratakach. 
Landek to rosła drużyna, co szczególnie 
ma znaczenie przy stałych fragmentach gry  
i dzięki temu zdobyli drugą bramkę. Gra-
tulujemy awansu, a my punktów będziemy 
szukać w ostatnim spotkaniu.

Drużyna KS Nierodzim zakończyła roz-
grywki w klasie B. W ostatnim spotkaniu 
podejmowała na własnym boisku zespół 
KP Beskid II Skoczów przegrywając 2:4. 
Nierodzim zajął ostatnie miejsce w tabeli 
gromadząc 7 pkt, przy stosunku bramek 
14:55.                              Wojsław Suchta

Tak cieszyli się zawodnicy Spójni z awansu.                                                                                               Fot. W. Suchta 

W akcji A. Sikora.                                                                          Fot. W. Suchta 

*    *    *


