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ZADBAĆ  O  DZIELNICĘ
Pamiętam czasy, gdy „Mazowsze” należało do Petrochemii 
Płock. Kto obecnie jest właścicielem?
Z wielką korzyścią dla tego pięknego miejsca właścicielami obiektu 
są niezwykle przedsiębiorczy państwo Anna i Marek Flasza. 
I coś się zmieniło?
Bardzo dużo się zmieniło, dzięki nadaniu właściwego kierunku oraz 
oddaniu serca przez właścicieli dla tego miejsca. Zostały pozyskane 
środki z UE, zrealizowaliśmy cztery wnioski na kwotę około 4,5 mnl 
złotych i ciągle coś zmieniamy, unowocześniamy. Mamy luksuso-
we centrum aqua z krytym basenem z zastosowaniem unikatowej 
technologii Grandera, kąpiele w białych jonach, jacuzzi wewnętrzne  
i zewnętrzne z pięknym widokiem na góry, grotę solną, sauny. Bryła  
z zewnątrz pozostaje ta sama, natomiast w środku jest zupełnie inaczej 
niż kiedyś. Powstały dodatkowe gabinety rehabilitacyjne. Świad-
czymy też usługi dla mieszkańców Ustronia i okolic, gdyż mamy 
podpisany kontrakt z NFZ i oferujemy rehabilitację ambulatoryjną, 
oraz zabiegi dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Wyso-
ko wykwalifikowana kadra rehabilitacyjna, lekarze, psycholodzy, 
pedagodzy, logopedzi, więc rehabilitacja na najwyższym poziomie. 

Rozmowa z Danutą Kocyjan
dyrektorką „Mazowsza”

SOLĄ  I  SWIATŁEM  ŚWIATA
– Chcę zachęcić Was, byście dziękowali, byście potrafili cieszyć 
się tym szczególnym skrawkiem ustrońskiej ziemi. I dlatego 
bardzo gorąco dziękuję za zaproszenie, bo darowana zostaje 
mi szansa, by jeszcze raz wspólnie z wami, zastanowić się nad 
znaczeniem tego miejsca w naszym życiu. Jestem pewien, że 
wybrany fragment Słowa Bożego będzie nam pomocny w od-
krywaniu znaczenia domów bożych dla naszego życia – mówił 
w kazaniu ks. Adrian Korczago podczas uroczystego nabożeń-
stwa z okazji 177. rocznicy poświęcenia kościoła ewangelicko-
-augsburskiego Apostoła Jakuba Starszego. 

Tradycyjnie odbyły się dwa nabożeństwa jednocześnie – w świą-
tyni oraz na dziedzińcu i obydwa miały piękną oprawę muzyczną. 
W chłodnym, jakby oddzielonym od świata wnętrzu śpiewał Chór 
Mieszany z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie pod 
dyrekcją Anny Stanieczek. W cieniu szumiących drzew, bliżej miej-
skiego gwaru wierni słuchali i towarzyszyli w śpiewie Ustrońskiemu 
Chórowi Ewangelickiemu pod dyrekcją Pawła Branca, a grała Or-
kiestra Dęta Diecezji Cieszyńskiej pod dyrekcją Adama Pasternego.  

Proboszcz ustrońskiej parafii ks. Piotr Wowry rozpoczął nabo-
żeństwo w kościele, mówiąc: 

(cd. na str. 4)
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Cieszyn oferuje mieszkańcom 
i turystom bezpłatny dostęp 
do internetu, z którego można 
skorzystać w 18 punktach na 
terenie miasta. Cztery z nich 
to tzw. hot-spoty funkcjonujące  
w obrębie rynku, w parku Po-
koju oraz na Wzgórzu Zamko-
wym. Wystarczy mieć laptop  
z modemem Wi-Fi.

Dwanaście drużyn rywa-
lizowało w Otwartych Mi-
strzostwach gminy Goleszów  
w sześcioosobowej piłce noż-
nej. Puchar zdobył ekipa FC 
Blaszok Skoczów, a wicemi-
strzem została drużyna go-
spodarzy turnieju.           (nik)

korzysta tego lata średnio 6000 
osób. Sporą grupę stanowią 
mieszkańcy Cieszyna i okolic. 
 
Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej przyznało gminie Strumień 
ponad 38 tys. zł na zakup sprzę-
tu i pomocy dydaktycznych dla 
szkół podstawowych w gminie. 
Do szkół trafią m.in. gry, klocki, 
puzzle, zestawy gimnastyczne, 
programy komputerowe. 

Notowany jest systema-
tycznych spadek bezrobocia  
w powiecie cieszyńskim.  
W kwietniu wskaźnik wynosił 
wyniosła 9 proc., na koniec 
maja – 8,7 proc., w czerwcu 

Trwa 52. Tydzień Kultury Be-
skidzkiej i 26. Międzynarodo-
we Spotkania Folklorystyczne. 
W wiślańskim amfiteatrze kon-
certują krajowe i zagraniczne 
zespoły folklorystyczne. Finał 
nastąpi w nadchodzącą nie-
dzielę, 2 sierpnia.
 
Dużym powodzeniem cie-
szy się kąpielisko miejskie  
w Czeskim Cieszynie. W gorące 
weekendy z wodnych atrakcji 

– 7,9 proc. Przed letnim sezo-
nem w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Cieszynie zarejestro-
wanych było około 5500 osób 
bez pracy, czyli o 500 mniej 
niż miesiąc wcześniej. Rok 
temu liczba bezrobotnych 
przed wakacjami wynosiła 
około 7000 osób. 

W ten weekend Wisła będzie 
gospodarzem konkursów sko-
ków narciarskich, które zain-
augurują rywalizację o Letnie 
Grand Prix FIS 2015. 31 lipca 
wieczorem rozegrany zostanie 
konkurs drużynowy, natomiast 
1 sierpnia, również o 20.15, ru-
szy rywalizacja indywidualna. 

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

Działacie jako sanatorium?
Nie, a to z tego względu, ze znajdujemy się w strefie uzdrowiskowej 
„C”, a sanatoria są w strefie „A”. 
To jak zakwalifikować wasz obiekt?
Jesteśmy obiektem przyjmującym osoby na rehabilitację, na odnowę 
biologiczną, aktywny wypoczynek i promującym zdrowy styl życia. 
Proponujemy wiele dodatkowych atrakcji, jak np. wyjścia w góry 
z kijkami, zajęcia typu zumba, salsa, fitness, aqua aerobic i inne.
Do tego potrzebne jest chyba spore zatrudnienie?
Praktycznie każde zajęcia prowadzi inna osoba. Postawiliśmy na 
jakość świadczonych usług.
Czy macie odpowiednio dużo gości?
Tak. Chyba na terenie Ustronia wyróżniamy się bardzo dobrym 
obłożeniem na poziomie około 80% rocznie, w wakacje jest to 
praktycznie 100%.
Kim są wasi goście?
Bardzo dużo osób przyjeżdża na rehabilitację i często są to pobyty 
komercyjne. Są goście z dofinansowaniem z takich placówek jak 
PFRON, MOPS, około 10%. Reszta goście komercyjni. Poza uroz-
maiconymi zajęciami proponujemy specjalistyczne diety. Mamy 
licencję dr. Marka Barnadyna, który wydał już pięć książek, które 
są bestselerami i jest znanym autorytetem w zakresie odżywiania. 
Z tej diety korzystają także osoby przyjeżdżające z Arabii Saudyj-
skiej, znani aktorzy bo i takich gości mamy.
Jaki jest średni czas pobytu gości?
Można powiedzieć, że są to głównie pobyty tygodniowe. 
Tyle oferujecie, że cały czas spędzają w „Mazowszu”?
Jesteśmy od miasta oddaleni, więc najczęściej przebywają w pobliżu 
lub w naszym obiekcie, tym bardziej, że ciągle coś organizujemy  
i wypełniamy ich wolny czas. Są posiadówki przy ognisku z kapelą 

góralską, co piątek dyskoteka i inne atrakcje.
O Jaszowcu mówi się często jako o dzielnicy zapomnianej, że 
nic się nie dzieje. Co pani o tym sądzi?
Z inicjatywy miejscowych gestorów obiektów założone zostało 
stowarzyszenie „Jaszowiec”. Chcemy coś z tą dzielnicą zrobić, 
oczywiście wspólnie z Urzędem Miasta. Powstała już ścieżka re-
kreacyjna, odbyły się obchody 50-lecia Jaszowca, co roku są wianki 
świętojańskie. Chcemy, by coś się działo, kiedyś tu wszystko tętniło 
życiem.
Po przemianach poczta i sklep na szczycie wzgórza okazały się 
nieprzydatne. Czego oczekujecie od miasta?
Gdyby udało się ścieżkę rekreacyjną pociągnąć dalej. Może do-
brze byłoby zorganizować wypożyczalnię rowerów na zasadzie, 
że wrzuca się monetę, bierze rower i zostawia w innym miejscu. 
Przede wszystkim trochę zadbać o naszą dzielnicę, wymienić stare 
barierki, lampy itp. tak, by lepiej wszystko wyglądało wizualnie.
Na co zwracają uwagę goście? Co krytykują?
Na pewno mówią, że się Ustroń pozytywnie zmienił…
… a pytałem o krytykę.
Takich raczej nie ma, choć pewne rzeczy sygnalizują. W Ustroniu 
przydałby się np. basen otwarty.
Macie basen. Jego utrzymanie chyba trochę kosztuje?
Sporo, nowoczesne technologie są kosztowne. Oprócz ratowników 
jest też pracownik wyznaczony tylko do obsługi urządzeń i tech-
nologii. Praktycznie cały czas trzeba dbać o czystość i porządek.
Mieszkańcy mogą korzystać z waszego basenu?
Oczywiście, mamy odpowiednie pakiety i karnety. Basen traktujemy 
jako wizytówkę reklamową, by przyciągnąć gości
Jak się żyje z konkurencją z innych domów?
Nie postrzegamy się jako konkurencja. Im więcej obiektów funkcjo-
nuje, tym więcej gości przyjeżdża. Najgorzej jest wtedy, gdy ktoś 
przyjeżdża i widzi zamknięte obiekty. To działa odstraszająco. Im 
więcej ludzi w Ustroniu, tym lepiej. Niech to wszystko żyje.
Narzeka się na gości jednodniowych z własną wałówką. 
Nas to nie dotyczy, ale też nie należy się dziwić, że ktoś chce przy-
jechać przynajmniej na jeden dzień i skorzystać z uroków Ustronia. 
Przecież oni mogą wrócić na dłużej, najlepszy jest marketing szepta-
ny, czyli ktoś tu był i poleca innym. Tymczasem jedna niezadowolona 
osoba potrafi zniechęcić dziesięć innych. 
Czy mogłaby się pani bliżej przedstawić?
Z branżą hotelarską jestem związana od początku swojej kariery 
zawodowej, również studia skończyłam kierunkowe specjalistycz-
ne. Dyrektorem w „Mazowszu” jestem od 2008 roku ale pracuję 
już tutaj od 9 lat, wcześniej jako zastępczyni pana Włodzimierza 
Chmielewskiego, który posiada dużą wiedzę fachową i chętnie się  
z nią dzieli, zresztą do dziś nasze relacje są bardzo dobre. W tej 
pracy bardzo ważne jest doświadczenie. Teoria też bywa przydatna, 
ale zazwyczaj weryfikuje ją życie i praca codzienna. Do tej pracy 
trzeba mieć odpowiednie cechy i predyspozycje.
Mieszka pani w Wiśle. Czy dostrzega pani rywalizację Ustronia 
i Wisły?
Nie sądzę by taka była. Wisła przyciąga samą nazwą, za sprawą 
Adama Małysza, natomiast jeżeli chodzi o zaplecze hotelowe  
i okołoturystyczne, to z przodu jest Ustroń. 
Dziękuję za rozmowę.                     Rozmawiał: Wojsław SuchtaD. Kocyjan.                                                                     Fot. W. Suchta

(cd. ze str. 1)
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*    *    *
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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

20 VII 2015 r.
Kontrola stanu technicznego zna-
ków drogowych na terenie Ustro-
nia. Uwagi przekazano do Urzędu 
Miasta.
21 VII 2015 r.
Badano sprawę tajemniczej rury 
wystającej z ul. Leczniczej. Spra-
wę zgłosił mieszkaniec miasta, 
który twierdził, że wypływają nią 
ścieki, ale na miejscu nie potwier-
dzono tego faktu. Sprawdzono 
gospodarkę ściekową okolicznych 
posesji i okazało się, że wszystkie 
są podłączone do kanalizacji. Na 
miejscu byli też pracownicy Wy-
działu Środowiska UM, którzy da-
lej prowadzą sprawę. Najbardziej 
prawdopodobne wydaje się, że 
jest to rura odprowadzająca desz-
czówkę, położona w przydrożnym 
rowie, a następnie zasypana. 
22 VII 2015 r.
Po zgłoszeniu od mieszkańca  
i sprawdzeniu na miejscu nakaza-
no uporządkowanie terenu wokół 
jednej z posesji w centrum miasta. 

23 VII 2015 r.
Interweniowano na jednej z po-
sesji w sprawie palenia odpadów 
roślinnych po porządkach w ogro-
dzie. Nakazano zagaszenie ogni-
ska i pouczono, że gałęzie i trawę 
należy spakować do worków, wy-
stawić, a zostaną zabrane podczas 
zbiórki odpadów segregowanych. 
24 VII 2015 r.
Zgłoszenie o martwej sarnie po-
trąconej przez samochód. Po 
przybyciu na miejsce wezwano 
odpowiednie służby, a zwierzę 
zostało zabrane do utylizacji.
24 VII 2015 r.
Zgłoszenie o rannej sarnie po-
trąconej przez samochód, która 
leżała przy ul. Lipowskiej. Ranne 
zwierzę trzeba było pilnować do 
przyjazdu pracowników ze schro-
niska w Cieszynie. 
25 VII 2015 r. 
Zabezpieczenie imprez odbywają-
cych się na terenie miasta. 
28 VII 2015 r. 
Odebrano telefon od przebywa-
jącej w naszym mieście wczaso-
wiczki, która zgłosiła zakłócanie 
ciszy nocnej przez krowę muczącą 
ok. godz. 5.30. Żądała, żeby „coś 
z tą krową zrobić”. Była oburzona 
niepodjęciem kroków przez straż-
ników miejskich.                  (mn)

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Helena Zawada  lat 101 ul. M. Skłodowskiej

REKLAMA

REKLAMA

*    *    *

*    *    *

WERNISAŻ  MALARSTWA  MIROSŁAWA  SADLIKA 
Muzeum Ustrońskie zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa 

Mirosława Sadlika (1925-2007), zorganizowanej w 90. rocznicę 
urodzin artysty, a zarazem długoletniego pracownika Kuźni 
Ustroń, sportowca i działacza społecznego, który odbędzie się  
w sobotę 1 sierpnia o godz. 15.00 w Muzeum Ustrońskim. 

Malarstwo M. Sadlika, prezentowane po raz pierwszy na wysta-
wie, stanowić będzie zaskoczenie dla licznego grona osób, znają-
cych autora obrazów przede wszystkim z działalności sportowej. 

*    *    *

WARSZTATY MALARSKIE DLA DZIECI
Muzeum Zbiory Marii Skalickiej zaprasza dzieci w wieku od 

7 lat. Zajęcia obędą się w piątek  31 lipca 2015 w godz. 12-15  
i poprowadzi je Iwona Dzierżewicz-Wikarek. 

Odpłatność 10 zł od osoby. Materiały do pracy zapewnia orga-
nizator. Prosimy o zgłaszanie się telefoniczne na nr 33) 858 78 
44 codziennie oprócz poniedziałków w godz.11-16. Ilość miejsc 
ograniczona.

Ogłoszono przetarg: 
- przetarg nieograniczony pn. Modernizacja placu zabaw  

w Parku Kuracyjnym – termin składania ofert – do dnia 06.08.2015 
do godziny 10:00.

- przetarg nieograniczony pn. Stworzenie sieci publicznych 
punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń – termin składania 
ofert – do dnia 11.08.2015 do godziny 10:00.

 Więcej na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl

KONSULTACJE
I  PRZETARGI

28 lipca około godz. 11 nałożono blokadę na koła peuegota, a jego 
kierowcę ukarano mandatem w wys. 100 zł za parkowanie częściowo 
na chodniku przy ul. Konopnickiej, tuż przy skrzyżowaniu z ul. Da-
szyńskiego. To bardzo ruchliwe miejsce, bo tamtędy kierowcy jadą 
do Lidla, na targowisko, do myjni, wyjeżdżają z os. Zacisze i z wielu 
firm, które znajdują się przy tej ulicy. Jest tam również przejście dla 
pieszych. Parkując w tym miejscu, kierowcy łamią kilka przepisów 
kodeksu drogowego, nie powinni się więc dziwić, gdy zastaną 
zablokowane koła pojazdu. (mn)                                Fot. M. Niemiec

*    *    *
LETNIE  SPOTKANIA  WYJAZDOWE

Wzorem lat ubiegłych Muzeum Marii Skalickiej zaprasza na 
wycieczki szlakiem muzeów i izb regionalnych. 8 sierpnia, sobota 
– proponujemy wycieczkę „Od ziarenka do bochenka”. W planie 
zwiedzanie Muzeum Chleba w Radzionkowie oraz Palmiarni 
w Gliwicach. Koszt 65 zł (dodatkowo we własnym zakresie: 
wstępy 18 zł, posiłek, kawa). 

Wyjazd z placyku pod Lidlem w Ustroniu punktualnie o godz. 
9.45. Powrót na godz. 19.30.

WNIOSKI NA NAGRODY 
ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE KULTURY

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków 
na doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wszystkie 
szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej miasta.

*    *    *
KONKURS  NA  ESEJ  O  JANIE  SZCZEPAŃSKIM

Organizatorzy II Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecz-
nych im. prof. Jana Szczepańskiego, która odbędzie się w dniach 
21-24.09.2015 r., zapraszają do udziału w otwartym konkursie na 
esej. Tegoroczna edycja konkursu skierowana jest do różnych grup 
wiekowych, a temat eseju ma dotyczyć książki Jana Szczepańskie-
go Sprawy ludzkie. Termin nadsyłania prac mija 31.08. Oprócz 
nagród rzeczowych planuje się druk najlepszych esejów. Regu-
lamin konkursu oraz szczegółowe informacje na temat programu 
II LSNFiS pod adresem http://szkolaszczepanskiego.ustron.pl/
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Wierni modlili się w kościele i na dziedzińcu.                                                 Fot. M. Niemiec

Ks. A. Korczago.                        Fot. M. Niemiec Ks. Ł. Gaś.                                    Fot. M. Niemiec

SOLĄ  I  ŚWIATŁEM  ŚWIATA
– Z głębi serca dziękujemy za ten kościół, 
za zwiastowane tu Słowo Boże i udzielane 
sakramenty święte. Dziękujemy za tych 
wszystkich, którzy swoim świadectwem 
życia dawali i dają nadal wyraz umiłowania 
Boga i Kościoła. Dzisiejsze święto wzywa 
nas do tego, byśmy nie odstępowali od Pana, 
ale służyli Mu z całego serca,

Na dziedzińcu ks. Dariusz Lerch mówił 
na wstępie:
– Niech w naszych sercach, tak jak przed 
laty w sercach budowniczych, nieustannie 
pali się ogień niezachwianej wiary. Abyśmy 
stworzyli Kościół, abyśmy stworzyli zgro-
madzenie świętych, abyśmy byli solą ziemi 
i światłością dla świata. 

Ks. A. Korczago wybrał do rozważa-
nia fragment Biblii o bogatym Zacheuszu 
z Jerycha, u którego zatrzymał się Jezus, 
a zbawienie stało się udziałem jego domu 

(Łk 19). Kaznodzieja podkreślał, że gdy 
będziemy tylko słuchać i patrzeć na Jezusa, 
pewnego dnia możemy zostać wywołani  
i to będzie nasza szansa. Z ambony padły 
m. in. takie słowa:
– Żyjemy w czasach, w świecie, w którym 
tęsknota za bożymi przedsionkami wydaje 
się raptownie maleć. Zbyt wiele wyłania się 
każdego dnia przed nami konkurencyjnych 
atrakcji, które odwodzą nasze stopy od 
kierowania kroków w stronę kościołów. 
Panoszy się wygoda i triumfuje, kiedy po 
całotygodniowym znoju tak trudno nam jest 
zwlec się z łóżka, by nowy tydzień rozpo-
cząć Słowem Bożym. Usprawiedliwiamy 
absencję naszych dzieci na nabożeństwach, 
argumentując to troską o właściwy wypo-
czynek. A jeśli ten argument nie wydaje 
się wystarczający, to wyrażamy troskę  
o słuchaczy kazań, bo przecież nasze dzieci 

zbyt wiele gwaru wniosą i uniemożliwią 
właściwe przyjęcie, percepcję, jak mądrze 
wypowiadamy, Słowa Bożego. A tak na-
prawdę z dnia na dzień, coraz rzadziej czuje-
my potrzebę nie tylko modlitwy, codziennej 
lektury Słowa Bożego, ale coraz częściej 
nie odczuwamy potrzeby uczestnictwa  
w społeczności ludzi wiary. (...) Jezus mó-
wił: „Idź szybko Zacheuszu, muszę być 
gościem w twoim domu. Tam muszę urze-
czywistnić mój kościół”. (...) Chciałbym to 
przesłanie uwspółcześnić. (...) To uwspół-
cześnienie uczynię na bazie trzech para-
fialnych miłości. Bładniczanie! Ustroniacy! 
Goleszowianie! Zejdźcie spiesznie, bo chcę 
być dziś w waszym domu! Nie kiedyś, nie 
za lata, kiedy przypomnicie sobie o mnie. 
Dziś kiedy powrócicie z tego nabożeństwa, 
z niego macie coś wynieść. Dlatego tak 
często apelujemy, byście nie opuszcza-
li naszych nabożeństw zanim nie wypo-
wiemy końcowego błogosławieństwa, bo  
w nim zawiera się moc do realizowania tego 
wszystkiego coście przeżyli. Na co dzień,  
w waszych domach, w waszych sąsiedz-
twach, w waszej pracy, w konfrontacji  
z waszymi problemami. Sami sobie nie po-
radzimy, ale w momencie, gdy On pójdzie 
z nami do naszych domostw, do naszej rze-
czywistości, wówczas mamy wielką szansę. 

Ks. Łukasz Gaś z Parafii Ewangelicko-
-Augsburskiej w Cieszynie swoje kazanie 
oparł na fragmencie Ewangelii „Wy je-
steście solą ziemi, wy jesteście światłem 
świata” (Mt 5), podkreślając, że w czasach, 
gdy padły te słowa sól była cenniejsza niż 
złoto. Mówił m.in.:
– Jako chrześcijanie mamy zawsze czuć się 
odpowiedzialni nie tylko za swoje życie, ale 
także za tych, którzy żyją wokół nas. Dla 
których możemy być wzorem i możemy 
pokazywać, jak dalej żyć. (...) Pokazywać, 
że nasze życie może być dobre tylko wtedy, 
gdy będziemy iść za naszym Nauczycielem. 
Możemy być naprawdę szczęśliwi i mieć 
spokój tylko wtedy, kiedy tak jak On, bę-
dziemy żyć prawdziwie z Bogiem. Mówiąc, 
że jesteśmy solą ziemi i światłością świata, 
Jezus uświadamia nam, że mamy ważne 
zadanie do wypełnienia i konkretne miejsce 
w świecie, w którym żyjemy. Oczekuje, 
że Ewangelia, którą przyjęliśmy, nie bę-
dzie zatrzymywana dla siebie. (...) Siostry  
i Bracia, zastanówmy się, jak często swoją 
wiarę, swoje życie duchowe traktujemy jako 
coś bardzo prywatnego, zarezerwowanego 
tylko dla siebie. Nikomu nic do tego, czy 
wierzę. Nikt nie może ode mnie oczekiwać, 
że będę tłumaczyć się ze swojej wiary albo 
ze swojego wyznania. Można odnieść wra-
żenie, że coraz częściej pozwalamy na to, 
by w naszym życiu istniała jakaś dziwna 
rozbieżność. (...) Wiele osób po wyjściu  
z kościoła zachowuje się tak, jakby swoją 
wiarę tam zostawili. (...) A przecież być ucz-
niem Chrystusa znaczy znać swojego Mistrza, 
stale z nim przebywać, słuchać jego słów  
i naśladować go w każdym miejscu i czasie. 

Proboszcz ks. P. Wowry podziękował 
podczas nabożeństwa wszystkim osobom 
zaangażowanym w organizację i prze-
prowadzenie Dni Jakubowych i Pamiątki 
Poświęcenia Kościoła, a także za prace 
porządkowe, przystrajanie kościoła i pie-
czenie kołaczy.       Monika Niemiec 

(cd. ze str. 1)
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Zdaniem 
Burmistrza

O utrzymaniu rzeki Wisły mówi bur-
mistrz Ireneusz Szarzec.

*    *    *
Co pewien czas pojawia się temat utrzy-

mania terenów, przez które przepływa 
Wisła, a dotyczy to wszystkich gmin, 
mających w swych granicach największą 
w Polsce rzekę. Na terenach górskich, 
w dorzeczu tzw. małej Wisły, czyli do 
zapory w Goczałkowicach, gdzie nurt 
jest dość szybki, mamy do czynienia ze 
szczególnym zagrożeniem związanym  
z błyskawicznym przyborem wód i niebez-
pieczeństwem powodzi, ale też uszkodzeń 
urządzeń na Wiśle.

Od 1997 r. mieszkańcy i miasto nie-
ustannie monitują, przypominają zarządcy 
naszej rzeki, czyli Rejonowemu Zarzą-
dowi Gospodarki Wodnej, że są miejsca 
stwarzające zagrożenie. Stare przysłowie 
mówi, że jeżeli nie wiadomo o co chodzi, 
to chodzi o pieniądze. Program rewi-
talizacji naszego odcinka Wisły został 
opracowany przez rząd, jednak nigdy nie 
doczekał się pełnej realizacji. Naprawiano 
pojedyncze progi, czy poprawiano wały, 
jednak nie doszło do kompleksowych 
rozwiązań. Staramy się na bieżąco prze-
kazywać do RZGW informacje o stanie 
i zagrożeniach występujących na Wiśle.

Zależy nam, by w okresie wakacji nasi 
goście i mieszkańcy mogli korzystać bez-
piecznie z uroków rzeki, jej okolic i tu 
powstaje dylemat. RZGW twierdzi, że 
są przez prawo wodne zobligowani tyl-
ko do działań związanych bezpośrednio  
z przepływem wody. Utrzymanie terenów 
na wałach wykonywane jest w ramach 
posiadanych środków i w następnej kolej-
ności. Jednak prawo dość jednoznacznie 
mówi, że właściciel odpowiada za to,  
w jaki sposób jego tereny są utrzymywane. 
Tymczasem najprościej w sytuacji, gdy 
nie można sobie poradzić, ustawić zakaz 
i pozornie w ten sposób sprawę załatwić.

Problem jest zdefiniowany i przy odpo-
wiedniej organizacji oraz środkach można 
skutecznie poprawiać stan koryta rzeki  
i jej otoczenia. Brak sił i środków sprawia, 
że gminy przejmują na siebie doraźne 
interwencje, co niestety staje się regułą. 
Mam tu na myśli np. usuwanie barszczu 
sosnowskiego, wykaszanie terenów rekre-
acyjnych nad Wisłą.

Wisła tworzy wizerunek naszego miasta, 
dlatego utrzymujemy ścieżki rowerowe, 
ustawiamy ławki, kosze na śmieci. Uważa-
my jednak, że możemy to robić na zasadzie 
uzupełniania działań właściciela, czyli 
RZGW. Tak się jednak nie dzieje. Dawniej 
korzystano z wody z Wisły, pobierano 
żwir, kamienie, obecnie zaś są to głównie 
tereny rekreacyjno-turystyczne. Od tego 
nie ma odwrotu i będziemy się starali robić 
wszystko, by nawet zagadnienia skompli-
kowane rozwiązywać, dokładać starań, 
by nad Wisłą było bezpiecznie, schludnie  
i czysto.                              Notował: (ws)

W niedzielę 19 lipca pięknym koncertem 
zainaugurowano muzyczną część XI Festiwalu 
Ekumenicznego. W kościele Apostoła Jakuba 
Starszego zebranych witał proboszcz Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu ks. 
Piotr Wowry, a wśród nich proboszcza Pa-
rafii Rzymskokatolickiej pw. św. Klemensa  
ks. Antoniego Sapotę oraz prezesa Chrześ-
cijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego 
Arkadiusza Gawlika. Właśnie to Stowarzy-
szenie jest organizatorem festiwalu, a w jego 
programie jak co roku znalazło się wiele 
ciekawych propozycji – wystawy, wykłady, 
spotkania. Jednak dominuje muzyka i godną 
inaugurację przygotował Chór Kameralny Ars 
Musica Hannover z Hanoweru w Niemczech. 

Liczący 25 osób chór pod dyrekcją Cor-
nelii Schweingel zaprezentował utwory  
a capella z pięciu stuleci. Nastrojowo po-
prowadził słuchaczy przez muzyczne epoki 
od renesansu po współczesność, wykonując 
utwory niemieckich, włoskich i polskich 
kompozytorów, takich jak: Heinrich Schütz, 
Grzegorz Gerwazy Gorczycki, Johann Chri-
stoph Altnikol, Gotfried August Homilius, 
Gioacchino Rossini, Giacomo Meyerbeer, 
Felix Mendelssohn-Bartoholdy, Joseph Ga-
briel Rheinberger. Szczególnie pięknie za-
brzmiała na finał pieśń Józefa Świdra „Cantus 
gloriosus” z wielowymiarowym „Alleluja”. 

Członkowie zespołu spotykają się tylko 
siedem weekendów rocznie. Przyjeżdżają 
wtedy z parafii ewangelickich Hannoweru 
i innych miast do kościoła parafialnego św. 
Mikołaja w dzielnicy Limmer. Spędzają 
czas na ćwiczeniach i opracowywaniu in-
terpretacji pieśni z różnych epok. Od 1987 
roku chór występuje za granicą – w Polsce, 
Danii, Austrii, Szwajcarii. Odnosi sukcesy 
na festiwalach i przeglądach, m.in. na 29. 
Międzynarodowym Festiwalu Chórów w 
Montreux w Szwajcarii oraz w Dolnosak-
sońskim Konkursie Chórów w Hanowerze  
i w Wolfenbüttel.

W tym roku zawitał do Ustronia i został 
bardzo serdecznie przyjęty przez wspólnotę 
parafii ewangelicko-augburskiej oraz miłoś-
ników muzyki sakralnej. Po koncercie odbyło 
się kameralne spotkanie w domu parafial-
nym, podczas którego dziękowano za piękne 
chwile podarowane przez gości z Hanoweru.  
O wrażeniu, jakie robią na słuchaczach, 
trafnie napisano w jednej z duńskich gazet: 
Śpiewy były tak homogeniczne i o tak pięknym 
brzmieniu, że słuchacze siedzieli w skupie-
niu, wewnętrznie zupełnie wyciszeni. Chór 
wykazał tu swoje śpiewacze umiejętności 
na bardzo wysokim poziomie. Wielką przy-
jemnością było śledzenie frazowania, barw 
dźwięków i dynamiki.      Monika Niemiec 

PIĘĆ EPOK NA POCZĄTEK

1 sierpnia o godz. 19.30 w amfiteatrze  
w Ustroniu odbędzie się Gala Piosenki Bie-
siadnej Zbigniewa Górnego.

Biesiadowanie ma w Polsce długą tra-
dycję, podobnie jak śpiewanie. 20 lat temu 
Zbigniew Górny w porywający sposób oddał 
hołd najlepszym tradycjom polskiej piosenki 
rozrywkowej i biesiadnej, tworząc pierwszą 
ze swych słynnych „Gal”. W 1995 roku 
„Gala Piosenki Biesiadnej” z dnia na dzień 
podbiła serca nie tylko widzów oglądają-
cych wykonanie na żywo, ale i większości 
Polaków, bo wydarzenie transmitowała 
telewizyjna „Dwójka”. Teraz „Gala” powra-
ca. Zbigniew Górny wie – a to też wielka 
sztuka – jak dobrać repertuar i artystów.  

W jubileuszowej „Gali” usłyszymy więc 
wiele szlagierów sprzed 20 lat (m.in. „Konik 
na biegunach”, „Ore, ore”, „Szła dziewecz-
ka” czy „Marianna”), które zaśpiewają 
sprawdzeni wykonawcy, jak choćby Beata 
Rybotycka, Katarzyna Jamróz czy Krzysz-
tof Piasecki. Całość wspaniale prowadzi 
Krzysztof Tyniec a zespół VOX i Kwartet 
„Rampa” dopełniają całości. Wykonawcom 
towarzyszyć będzie orkiestra pod dyrek-
cją Zbigniewa Górnego. Bilety od 70 zł 
wzwyż można zakupić w całej Polsce,  
m.in. www.bilety.sollus.pl a w Ustro-
niu w sekretariacie MDK „Prażakówka”  
i Informacji Turystycznej na Rynku.

                                          Organizatorzy

BIESIADNA  GALA  GÓRNEGO
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Na podstawie art. 6 ust. 5, w związku z art. 92 ust. 1, ustawy z dnia 
14 marca 2003 r.  o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
318), uchwałą nr XXVII/316/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 
2012 r. w sprawie: podziału Miasta Ustroń na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wy-
borczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1010 z późn. zm.), uchwałą nr 
VIII/87/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 
utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Ustroń 

w referendum ogólnokrajowym, (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 3859), 
Burmistrz Miasta Ustroń podaje do wiadomości publicznej, informację 
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwo-
dowych komisji do spraw referendum, lokach obwodowych komisji do 
spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 
uprawnionych do udziału w referendum, siedzibach obwodowych 
komisji do spraw referendum właściwych dla głosowania korespon-
dencyjnego, w referendum ogólnokrajowym, w dniu 6 września 2015 r.:

O B W I E S Z C Z E N I E
   Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 22 lipca 2015 r.

                                                 w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum, 
lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do 
udziału w referendum, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w referendum ogólnokrajowym, 
w dniu 6 września 2015 r.

Numer
obwodu

głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 

do spraw referendum

1.
ulice: Baranowa, Beskidek, Chabrów, Furmańska., Grzybowa, Jastrzębia, Jaworowa, Jod-
łowa, Orłowa, Palenica, Polańska, Papiernia, Pod Grapą, Równica, Stroma, Sucha, Ślepa, 
Świerkowa, Turystyczna, Wczasowa, Wiślańska, Wysznia, Złocieni, Żarnowiec, 3 Maja (od 
nr 118 po stronie prawej i od nr 77 po stronie lewej).

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Polańska 25 Ustroń

LOKAL DOSTOSOWANY  DO POTRZEB 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU 

W REFERENDUM 
SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI DO 

SPRAW REFERENDUM WŁAŚCIWEJ DLA 
GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

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

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo Ustroń

ul. 3 Maja 108 Ustroń

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

Przedszkole Nr 7
ul. K.I. Gałczyńskiego 16 Ustroń

4.

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

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Partyzantów 2 Ustroń

(sala gimnastyczna przy szkole)
LOKAL DOSTOSOWANY  DO POTRZEB 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU 

W REFERENDUM 
SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI DO 

SPRAW REFERENDUM WŁAŚCIWEJ DLA 
GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

5.

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

Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Ignacego Daszyńskiego 31

Ustroń

6.

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

Przedszkole Nr 4
ul. Wiśniowa 13 Ustroń

LOKAL DOSTOSOWANY  DO POTRZEB 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU 

W REFERENDUM 
SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI DO 

SPRAW REFERENDUM WŁAŚCIWEJ DLA 
GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

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

Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Szkolna 1 Ustroń

LOKAL DOSTOSOWANY  DO POTRZEB 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU 

W REFERENDUM 
SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI DO 

SPRAW REFERENDUM WŁAŚCIWEJ DLA 
GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

8.

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

Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Józefa Kreta 6 Ustroń

LOKAL DOSTOSOWANY  DO POTRZEB 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU 

W REFERENDUM 
SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI DO 

SPRAW REFERENDUM WŁAŚCIWEJ DLA 
GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
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Otrzymaliśmy listy, które publikujemy poniżej.

Sz. Pan Prezes Zarządu KKS „ Wisła” 
Piotr Gawlikowski
W nawiązaniu do listu Pana Prezesa  zamieszczonego w Gazecie 

Ustrońskiej z dnia 16 lipca 2015 roku ,  którego treść wywołała lawinę 
komentarzy i oburzenie zainteresowanych mieszkańców dzielnicy 
Polana oraz mieszkańców Wisły Obłaźca, przesyłamy treść pisma 
skierowanego do Marszałka Województwa Śląskiego oraz Wyższego 
Urzędu Górniczego i  Starostwa Powiatowego w Cieszynie i stosow-
nych Wydziałów Ochrony Środowiska . 

                                 Z poważaniem Rada Osiedla Ustroń Polana
                 Roman Zorychta, Grzegorz Krupa, Monika Lipińska

Sz. Pan Wojciech Saługa
Marszałek Województwa Śląskiego
Dotyczy: uciążliwego sposobu prowadzenia prac oraz negatywne-

go oddziaływania na środowisko naturalne przez Kopalnię Surowców 
Skalnych „Wisła”

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców Ustronia Polany 
z ulic Żłocień, Żarnowiec i Polańskiej a także Wisły Obłaźca-Piły 
wnosimy o rozważenie nakazu zmiany sposobu urabiania skały  oraz 
zakazu  pracy Kopalni Surowców Skalnych „Wisła” w godzinach 
nocnych.

Stwierdzone przez mieszkańców uszkodzenia budynków mieszkal-
nych znajdujących się w obrębie wpływów eksploatacji (za pomocą 
robót strzałowych) świadczy jednoznacznie o negatywnych skutkach  
prowadzonych przez zakład robót. 

Oddziaływanie w postaci wstrząsów i hałasów wydobywających 
się w czasie wydobycia , przeróbki i transportu skały w godzinach 
dziennych i nocnych,  ma negatywny wpływ nie tylko na powsta-
wanie szkód materialnych , ale także na codzienne funkcjonowanie 
mieszkańców, dodatkowo ograniczając lub wręcz uniemożliwiając 

LIST  DO  REDAKCJI
prowadzenie pokoi gościnnych i  gospodarstw agroturystycznych 
w tym miejscu. 

Stosowany obecnie sposób urabiania skały grozi powstawaniem 
dalszych szkód i zagraża w sposób oczywisty naturalnemu przezna-
czeniu terenu jako miejsca życia mieszkańców i wypoczynku turystów. 

Pragniemy podkreślić , że jako mieszkańcy Osiedli Ustroń Polana i 
Wisła Obłaziec-Piła , które znajdują się pod bezpośrednim wpływem 
eksploatacji i negatywnego oddziaływania zakładu nie mieliśmy 
żadnego, realnego wpływu na ustalenia dotyczące wydawanej decyzji 
zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego. Na żadnym etapie 
postępowania nie poinformowano nas o uzgodnieniach wynikających 
z koncesji oraz warunkach projektu zagospodarowania złoża i planu 
ruchu. Powyższe stanowi o naruszeniu interesu mieszkańców osiedla 
i jest niezgodne z art 7 k.p.a. Jednocześnie informujemy , że nowo 
powstałe budynki budowane w sąsiedztwie kopalni otrzymywały zgo-
dy budowlane bez jakichkolwiek obostrzeń budowlanych związanych  
z prowadzoną działalnością zakładu górniczego.

Stosowany przez Kopalnię Surowców Skalnych „Wisła” sposób 
eksploatacji z wykorzystaniem  materiałów wybuchowych  narusza 
obecnie zasady prawa i ochrony środowiska naturalnego. Ponadto 
daleko idące skutki w środowisku wymagają niezwłocznej interwencji 
ze strony organów nadzorujących Eksploatacja prowadzona jest 
w bezpośrednim  sąsiedztwie terenów wypoczynkowych i uzdrowi-
skowych co uzasadnia dodatkowo wzmożoną ochronę środowiska 
naturalnego.

Stanowczo nie zgadzamy się na kontynuację dotychczasowego 
sposobu eksploatacji i wnosimy o jego zmianę na inny , przyjazny 
dla środowiska i otoczenia oraz niewiążący się z obecnymi uciążli-
wościami uniemożliwiającymi godne funkcjonowanie mieszkańców 
osiedli. Jednocześnie wnosimy o pilny zakaz pracy zakładu w go-
dzinach nocnych . 

Spis osób poszkodowanych wraz z określeniem zakresu szkód  
i uciążliwości znajduje się w aktach Rady Osiedla Ustroń Polana  
i może być udostępniony na życzenie stron. 

W imieniu mieszkańców Ustronia Polany i Wisły Jawornika: Prze-
wodnicząca Rady Osiedla nr 2 Wisła Obłaziec-Piła Monika Lipińska

 Przewodniczący Rady Osiedla Ustroń Polana Roman Zorychta 
Radny Rady Miasta Ustroń  z okręgu nr 1 -  Polana  Grzegorz Krupa 

Numer
obwodu

głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 

do spraw referendum

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

Gimnazjum Nr 2
ul. Ignacego Daszyńskiego 31

Ustroń

10. Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „USTROŃ” S.A. 
Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe 

„USTROŃ” S.A. – budynek Sanatorium 
i Szpitala Uzdrowiskowego „RÓWNICA” 

w Ustroniu,  ul. Sanatoryjna 7  Ustroń

11. Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. 
Jerzego Ziętka w Ustroniu, ul. Szpitalna 11 

Śląskie Centrum Reumatologii, 
Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełno-

-sprawności im. gen. Jerzego Ziętka 
w Ustroniu ul. Szpitalna 11 Ustroń

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

i Prewencji w Ustroniu 
ul. Zdrojowa 6 Ustroń

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

Informacje:
- głosowanie korespondencyjne.
Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego osoba uprawniona do udziału w referendum 
zgłasza wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) do dnia 22 sierpnia 2015 r.  
W zgłoszeniu osoba uprawniona do udziału w referendum może zażądać dołączenia 
do pakietu referendalnego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfa-
becie Braille’a. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub 
w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), 
imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL uprawnionego do udziału w 
referendum, oświadczenie o wpisaniu, uprawnionego do udziału w referendum, do 
rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie referendum ogólnokrajowego, któ-
rego dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet 
referendalny, albo deklarację osobistego odbioru pakietu referendalnego. Głosowanie 
korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych  
w zakładach opieki zdrowotnej i Miejskim Domu Spokojnej Starości w Ustroniu,  
a także w przypadku udzielenia przez osobę niepełnosprawną, uprawnioną do udziału 
w referendum, pełnomocnictwa do głosowania,

- głosowanie przez pełnomocnika.
Osoba niepełnosprawna, uprawniona do udziału w referendum, o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może udzielić 
pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu. Osoba uprawniona do udziału  
w referendum, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić 
pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu. Do dnia 28 sierpnia 2015 r. 
składane są wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Wzory 
wniosków o sporządzenie aktów pełnomocnictw do głosowania i zgód na przyjęcie 
pełnomocnictw do głosowania w referendum ogólnokrajowym, wyznaczonym na 
dzień 6 września 2015 r., udostępniane są w Urzędzie Miasta Ustroń. Głosowanie za 
pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach 
utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej i Miejskim Domu Spokojnej Starości 
w Ustroniu, a także w przypadku zgłoszenia przez osobę uprawnioną do udziału  
w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego,

- lokale obwodowych komisji do spraw referendum.
Lokale obwodowych komisji do spraw referendum otwarte będą, dla przeprowa-

dzenia głosowania, bez przerwy, w dniu 6 września 2015 r. od godziny 6.00 do 22.00.
                                                          Burmistrz Miasta Ustroń  Ireneusz Szarzec

*    *    *
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- Żołnierze znoszą wszystko. Wiedzą, że 
muszą wszystko wytrzymać - powiedział 
już po koncercie w amfiteatrze kapel-
mistrz wojskowej orkiestry w Krakowa 
mjr Dariusz Bylina.  A musieli znieść upał 
koncertując w sobotę 25 lipca, najpierw 
w samo południe przed sanatorium „Rów-
nica” na Zawodziu, później pod hotelem 
Olympic przy ul. Grażyńskiego, na rynku 
i w amfiteatrze. Orkiestra tego dnia była 
najważniejsza i to przy jej dźwiękach 
przeszedł pochód z mażoretkami z rynku 
do amfiteatru. Tak rozpoczął się VI Mili-
tary Festiwal.

Mażoretki z zespołu Werwa skupione 
są w klubie wojskowym 6. brygady po-
wietrznodesantowej. Ich opiekunka Maria 
Chrzanowska mówi:
- Ich stroje kolorystyką nawiązują do 
znaku rozpoznawczego naszego batalio-
nu. Nie ma kłopotu z naborem, natomiast 
jest z utrzymaniem grupy w takiej liczbie. 
Trening jest intensywny, zostają najbar-
dziej wytrwałe i najzdolniejsze. Jesteśmy 
tu po raz trzeci, a Ustroń nam się kojarzy  
z upałem i burzami.

Przed koncertem galowym w parku 
przy amfiteatrze odbyły się pokazy sztuk 
walki w wykonaniu komandosów. To po 
prostu trzeba zobaczyć. W parku stały też 
hammery, było stoisko WKU, jednostki 
wojskowej Nil i Stowarzyszenia Komba-
tantów Misji Pokojowych.

Już w amfiteatrze dyrektor festiwalu 
Tadeusz Dytko witał gości, a wśród nich: 
rektora Wojskowej Akademii Technicznej 
gen. prof. Zygmunta Mierczyka, przewod-
niczącego Rady Miasta Artura Kluza, płk. 
Mieczysława Bieńka juniora.
- W ubiegłym roku gościliśmy Krzysz-
tofa Flizaka, najstarszego żyjącego żoł-
nierza Władysława Andersa - mówił  
T. Dytko. - W tym roku chciałbym powi-
tać człowieka, który zasługuje ma mia-
no bohatera, majora Marcina Matczaka  
z Centrum Przygotowań do Misji Za-
granicznych. Służył w Iraku i Afganista-
nie, gdzie dokonał bohaterskiego czynu. 
Jego oddział patrolowy został ostrzelany  

BEZ  ROZKAZU  ANI  RUSZ
z ciężkiej broni maszynowej, a pod wo-
zami bojowymi wybuchały miny pułapki. 
Major Matczak, mimo odniesionych ran, 
dowodził oddziałem. Stanął na czele gru-
py, która uderzyła na przeciwników zupeł-
nie ich zaskakując. Dzięki przytomności 
umysłu dowódcy i błyskawicznej decyzji 
udało się uratować życie wielu żołnierzy. 
Za bohaterską postawę otrzymał od mini-
stra obrony narodowej szablę honorową 
Wojska Polskiego.

Natomiast prowadzący koncert Marek 
Durmała nazwał T. Dytkę człowiekiem na 
wiecznej misji, bo bez niego ten festiwal 
nie mógłby odbyć się po raz szósty

Potem odbył się konkurs piosenki żoł-
nierskiej. Publiczność słuchała wyko-
nawców, inni przechadzali się po parku 
obserwując sprzęt wojskowy. Szczególne 
zainteresowanie przejawiały dzieci.

Konkurs piosenki rozpoczął zespół  
z Gdyni śpiewając „Piosenkę o Janku 
Wiśniewskim”. Nieco zaskakująca pro-

Orkiestra wojskowa z Krakowa.                                                                            Fot. W. Suchta

pozycja jak na festiwal wojskowy. Człon-
kowie zespołu Łukasz Korol i Mikołaj 
Gościmiński tłumaczą:
- Dlaczego Janek Wiśniewski? Bo je-
steśmy z Gdyni. Wydaje nam się, że to 
piosenka właściwa na ten konkurs. To 
wspomnienie tamtych dni. Wtedy było 
inne wojsko, inny system.

Co prawda nagrody nie dostali, ale ich 
koleżanka z zespołu Michalina Wojtu-
kiewicz została wybrana Queen Military.
- Sympatyczny konkurs, ciepła atmosfera, 
polecam każdemu. Nie spodziewałam 
się wyboru i nawet wyszłam na scenę  
w trampkach. Nasze piosenki są w duchu 
patriotycznym i wojskowym - mówi M. 
Wojtukiewicz.

Grand Prix konkursu przyznano Mag-
dalenie Chołuj z klubu Centrum Przygoto-
wań do Misji Zagranicznych w Kielcach, 
drugie miejsce Michałowi Podgórskiemu 
z klubu strzelców podhalańskich w Rze-
szowie, trzecie Oli Bernatek z klubu 
strzelców podhalańskich w Przemyślu.

Wyróżnienia otrzymali: 1. Zespół Aka-
demii Marynarki Wojennej w Gdyni,  
2. zespół „Szarotki” z klubu strzelców 
podhalańskich w Przemyślu, 3. Agnieszka 
Podubny z klubu strzelców podhalańskich 
w Rzeszowie, 4. Karolina Skrzyniarz  
z klubu saperów w Brzegu.

Po konkursie z recitalem wystąpił Mie-
czysław Musiał, laureat V Military Festi-
walu, który po występie stwierdził:
- Mieszkamy w hotelu Jawor z pięknym 
widokiem na Czantorię. Pochodzę z gór, 
ale tych niższych na Podkarpaciu, potem 
wyemigrowałem nad morze. Jestem ma-
rynarzem i pracuję w Gdyni już kilkana-
ście lat. Można powiedzieć, że w Ustro-
niu zacząłem karierę solową. Służbowo  
w ramach pracy koncertuję z orkiestrą. 
Objechałem kawałek świata, byłem  
w Londynie, Izraelu, także w Kazachsta-
nie zdarzały się takie koncerty z orkiestrą 
jak dzisiaj

M. Musiał dość brawurowo wykonał też 
piosenkę Czesława Niemena „Dziwny jest 
ten świat”, o czym powiedział:

Queen Military.                                                                                                           Fot. W. Suchta
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– Mówiłam, żeby wybrać Równicę! Cie-
szysz się? Cieszysz? – ekscytowała się 
dziewczyna. – Bardzo, bardzo! Świetna 
impreza! – odpowiadała jej koleżanka. 
Miały inne propozycje, ale ostatecznie 
w sobotę 25 lipca wybrały naszą zmotory-
zowaną górę i wzięły udział w Arbuzobra-
niu. Bawiły się bardzo dobrze i stwierdziły, 
że nigdzie arbuzy nie smakują tak dobrze 
jak w Ustroniu. 

Przed schroniskiem znalazło się sporo 
entuzjastów tego owocu. Było wiele kon-
kursów, bo jak się okazuje z arbuzem można 
zrobić wiele. Nie tylko pokroić go na trójkąty 
i kwadraty, i non stop częstować turystów, 
ale też użyć jako piłki, filiżanki, miski, kuli 
do kręgli, strzelać do niego z łuku, a nawet 
zrobić z niego biustonosz. Ta ostatnia konku-
rencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, 
a biorące w niej udział panie, wykazały nie 
lada pomysłowością. Odwagę musieli mieć 
uczestnicy konkursu karaoke, ale przemogli 
się, wyszli na scenę i zaprezentowali swoje 
talenty przed dość szeroką publicznością. 
Zwycięzcy konkursów w nagrodę dostawali 
piwo, arbuzy i upominki od sponsorów.
– Mnie się tu bardzo podoba, bo lubię arbu-
zy – mówił 10-letni Michał, który ustawiał 
rodziców do fotografii. Pozowali wgryzając 
się w czerwony miąższ. Pewnie by wygrali, 
gdyby był konkurs na najzabawniejsze 
zdjęcie z arbuzem, ale też na arbuzowe 
przepisy, bo Michał wymieniał je jednym 
tchem: – Mama specjalną łyżeczką wydrąża 
kulki z arbuza i wrzuca je do zamrażalnika, 
potem ja je zjadam jak lody albo dodaję 
do wody i innych napojów – chłodzą i 
fajnie smakują. Najpierw nie lubiłem sałaty  
z serem feta i arbuzem, ale teraz zajadam 
aż mi się uszy trzęsą. 

Na scenie zbudowanej koło schroniska 
występowali nie tylko amatorzy, góralską 

POMYSŁY  
NA  

ARBUZA

muzykę zaprezentowała kapela Stela. Miło 
było jej posłuchać patrząc na panoramę gór, 
sącząc arbuza przez słomkę – to jeszcze je-
den sposób na tytułowy owoc, który można 
było podpatrzeć na Równicy. Organizatorem 

W tym konkursie liczyła się też prezentacja.                                                    Fot. M. Niemiec

REKLAMA

imprezy był twórca Lenizmu Krzysztof 
Ferdyn, a prowadził ją z Pawłem Reszelą, 
przedstawicielem polskiego stand-up`u 
(komediowe monologi na żywo).  

                                     Monika Niemiec

- Jeszcze nie tak dawno w ogóle nie my-
ślałem o tym, by tę piosenkę zaśpiewać, 
bo jest bardzo wymagająca. Pojawił się 
aranż na orkiestrę, a kapelmistrz stwierdził: 
„Właściwie, Mietek, może ty dasz radę”.  
Czasy nie są łatwe, a piosenka uniwersalna 
i myślę, że na takie okazje się nadaje.

Gwiazdami tegorocznego festiwalu 
byli Naira Ayvazyan i Sylwester Targosz 
Salonek. Wraz z orkiestrą podbili serca 
publiczności wykonując wiele operowych 
i operetkowych szlagierów. 
- Świetna impreza, świetna atmosfera, 
a odbiór rewelacyjny zarówno utworów 
musicalowo-operetkowych, jak i tak pory-
wających piosenek wojskowych - mówi S. 
Targosz Salonek. - Tu jestem prawie kra-
janem, bo pochodzę z Mikołowa. Ustroń 
znam, ale imprezę poznałem w tym roku. 
Tadeusz Dytko oddaje serce tej imprezie 
i szkoda, że nie ma więcej takich ludzi. 
Bardzo dobry pomysł i w przyszłym roku 

z chęcią odwiedzę ten festiwal.
Publiczność bardzo dobrze reagowała 

na znane piosenki wojskowe, także te  
z zamierzchłej historii. Pojawiły się nawet 
głosy, że w konkursie obowiązkowo po-
winno się takie piosenki wykonywać, nie 
tylko wojskowe, ale także patriotyczne.
- Do bardzo znanych należy dołożyć te 
mniej znane, by trochę edukować publicz-
ność - mówi kapelmistrz D. Bylina. - Obie-
cuję, że w przyszłym roku dołożę kilka 
popularnych. To materia, którą można eks-
ploatować, ale też pole do popisu. Świat 
operowy już zgłębiłem, więc przychodzi 
czas na piosenki patriotyczne. Mimo że 
nie było pełnego nagłośnienia, wszystko 
było słychać, więc akustyka dobra. Jestem 
kolejny raz i jest coraz lepiej. Namawiam 
Tadka, by w konkursie akompaniowała 
orkiestra. Może kiedyś do tego dojdziemy.

Zapytany, czy zobaczymy orkiestrę  
z Krakowa za rok usłyszałem:

- W Ustroniu wystąpię, jeżeli nasi przeło-
żeni wyrażą na to zgodę.

Fakt. Co wojsko, to wojsko. Bez rozka-
zu, ani rusz.
- Granie w orkiestrze wojskowej to przede 
wszystkim stabilizacja - mówi D. Bylina. 
- Ciężko się dostać, zawsze jest kilku kan-
dydatów na miejsce. Przyjmujemy ludzi 
po muzycznych studiach magisterskich  
i to na najniższe stopnie podoficerskie. 
Generała w orkiestrze raczej się nie dosta-
je, najwyżej majora, niestety. W Ustroniu 
mieszkałem w willi Alicja, było miło,  
a gospodyni nawet pożyczyła mi deskę do 
prasowania. Ustroń, ładny, mili ludzie i na 
pewno będę tu przyjeżdżał.

W niedzielę na rynku odbyło się wrę-
czenie nagród najlepszym w konkursie  
a wręczali je A. Kluz i T. Dytko. Koncer-
towała też orkiestra wojskowa z Krakowa. 
Publiczność ponownie dopisała.

Wojsław Suchta
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 Jeszcze rok temu świętowaliśmy setne urodziny naszych dwóch 
wspaniałych ustronianek – Heleny Zawady oraz siostry Stefy 
Opoń. Składaliśmy z tej okazji serdeczne życzenia, wręczaliśmy 
prezenty, pisaliśmy o Jubilatkach w „Kalendarzu Ustrońskim”, 
trwały wielogodzinne rozmowy na ich temat. Byliśmy dumni z tak 
zacnych i zasłużonych dla miasta kobiet, które w nadspodziewanie 
dobrym zdrowiu dożyły stu lat.

Nikt by się nie spodziewał, że za rok – prawie w tym samym 
dniu 20 lipca 2015 r. odejdą na zawsze, stając się tym samym 
świętej pamięci. Tak jakby się umówiły. Pan Bóg powołał je 
razem, aby nie były osamotnione. Być może dlatego, by jeszcze  
w pełni sił mogły do Jego niebieskich bram zawitać, aby ich 
ziemska wędrówka nie musiała być coraz trudniejsza. Za swoje 
postawy życiowe, dobroć okazywaną ludziom, spolegliwość, 
otrzymały nagrodę długowieczności, która bardzo rzadko jest 
komukolwiek dana, jedynie tak zwanym wybrańcom losu. Wi-
docznie do tego grona miały zaszczyt należeć. 

My - społeczność ustrońska żegnamy je z wielkim smutkiem  
i przekonaniem, iż na zawsze pozostaną we wdzięcznej pamięci, 
bowiem w całej pełni na taką pamięć zasługują. W imieniu nas 
wszystkich, przyjaciółka zmarłych, ustrońska poetka Wanda 

POŻEGNANIE  STULATEK

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W USTRONIU
W związku z przygotowywaniem Planu Gospodarki Niskoemi-

syjnej oraz Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (dokumentów 
nakreślających politykę w zakresie redukcji niskiej emisji na tere-
nie miasta Ustroń) informujemy, że od 20 lipca 2015 roku będzie 
przeprowadzana ankietyzacja wśród właścicieli budynków na 
terenie Miasta Ustroń. Ankieter pozyskujący dane posiadać będzie 
specjalny identyfikator, aby jego tożsamość, jak i wykonywane 
obowiązki nie budziły żadnych wątpliwości.

Ponadto, istnieje możliwość osobistego złożenia wypełnionej 
ankiety (która jest jednocześnie deklaracją udziału w Programie)  
w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Ustroń pok. nr 4 w godzinach 
pracy Urzędu t.j. od 7.30-15.30.

Opracowanie powyższych dokumentów pozwoli w przyszło-
ści na podjęcie działań na rzecz poprawy jakości powietrza, 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zredukowania ilości 
dwutlenku węgla itd. 

W ramach Programu planowana jest wymiana istniejących 
kotłów węglowych na gazowe lub węglowe retortowe oraz mon-
taż instalacji paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię 
elektryczną dla potrzeb gospodarstw domowych.

Mider swoimi strofami ubogaca to pożegnanie najpiękniej jak 
potrafi, pisząc:

Uklęknął smutek cichym westchnieniem,
Nad grobem w dniu rozstania.
W sercach bolesne tli się wspomnienie,
W dniu smutnym – pożegnania.

Niechaj Wam szczodrze Bóg wynagrodzi,
Miłość i trud poświęcenia.
Minęło życie wśród łez powodzi,
Radości i cierpienia.

Niech Wam nad grobem nasze pieśniczki
Kapela ptaków śpiewa,
A wiatr poszumem od górskich szczytów
Do taktu im przygrywa.

Odpoczywajcie wśród Boskiej chwały,
Po ciężkim życia znoju.
Tam się w królestwie Bożym spotkamy,
W miłości i pokoju.

      Elżbieta Sikora 

                   
                       

W związku z organizowaną co roku uroczystą sesją Rad Gmin 
Ziemi Cieszyńskiej z okazji 11 listopada połączonej z wręczeniem 
Laurów Srebrnej Cieszynianki przypomina się o możliwości zgło-
szenia jednego kandydata przez stowarzyszenia, organizacje, in-
stytucje działające na terenie Ustronia. Kandydatem może być każ-
dy mieszkaniec gminy. Zgłoszenie musi być dokonane na piśmie 
i zawierać oświadczenie kandydata zawierające zgodę na wyróż-
nienie i ujawnienie danych osobowych. Zgłoszenia przyjmuje się  
w Urzędzie Miasta w terminie do 21 sierpnia 2015 r. Kartę 
zgłoszenia kandydata oraz wszelkich informacji można uzyskać  
w wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki UM, pok. nr 
16, tel. 8579-328. Wyboru laureata dokona Rada Miasta podczas 
wrześniowej sesji. Przy wyborze Rada weźmie pod uwagę przede 
wszystkim szczególne zasługi dla społeczności, w której działają 
kandydaci a zwłaszcza wniesienie przez nich i propagowanie 
nowych, pozytywnych wartości będących godnymi naśladowania 
i stanowiące wzór dla innych.

KANDYDACI DO 
SREBRNEJ CIESZYNIANKI

Helena Zawada 

Stefania Opoń 
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KRZYŻÓWKA   KRZYŻÓWKA   KRZYŻÓWKA
50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł

POZIOMO: 1) jesienny znak zodiaku, 4) mocny argu-
ment, 6) rodzaj żagla, 8) król stawu, 9) uroda, karnacja,  
10) pożywienie, 11) ciągła lub przerywana, 12) utwór żałobny,  
13) kapela z Istebnej, 14) przeciwieństwo zalet, 15) krajan, 
rodak, 16) imię męskie, 17) Jerzy gwarowo, 18) filmowa 
Cyganka, 19) lipcowa solenizantka, 20) lodowy deszcz.
PIONOWO: 1) turystyczna w góry, 2) szatnia dla ar-
tystów, 3) kwiat ogrodowy, 4) termin komputerowy,  
5) czeska ciężarówka, 6) mazak, pisak, 7) przodek fortepianu,  
11) w alfabecie, 13) kuzynka łasicy.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 7 sierpnia.

    

 Rozwiązanie Krzyżówki 28

SEZON LETNI TRWA
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Anna Legierska  

z Ustronia, os. Manhatan. Zapraszamy do redakcji. 

Anna Kamińska – „Simona”
Biograficzna opowieść o Simonie Kossak. Ponad trzydzieści lat 

żyła w drewnianej leśniczówce pośrodku Puszczy Białowieskiej, 
bez wody i prądu. Spała w łóżku z rysiem i mieszkała pod jednym 
dachem z oswojonym dzikiem. Była naukowcem, ekologiem, 
autorką nagradzanych filmów i słuchowisk radiowych.

Michael Dobbs – „House of Cards”
Powieść, na podstawie której powstał popularny serial. Political 

fiction o kulisach walki o fotel premiera rządu brytyjskiego. W 
tej batalii nie obowiązują żadne zasady, wszystkie chwyty są do-
zwolone, a w drodze do władzy kandydaci gotowi są na wszelkie 
niegodziwości i łamanie prawa z morderstwem włącznie.

Michael Dobbs sam wiele lat był politykiem, który z bliska 
obserwował, jak działają mechanizmy władzy.

BIBLIOTEKA   POLECA:

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

REKLAMA

Tóż jako sie mocie przez to lato? Jako zdzierżeliści ty hyca? 
No, uwidzymy, jako to dalij bydzie. Jak sóm wielki hyce to sie 
nic robić nie chce, ale dlo letnikorzi to je fajno pogoda, bo 
mogóm leżeć nad Wisłóm brzuchym do wyrchu i sie łopalo-
wać. Jak jim je za ciepło, to mogóm na chwile wlyź do rzyki  
i kapke sie łożbluchać i zaś mogóm sie wygrzywać na słónecz-
ku. Dziecka majóm wolne, do szkoły nie muszóm chodzić, to 
też nad rzekóm siedzóm abo jidóm do lasu zbiyrać jagody abo 
borówki. A jak zaczyno grzmieć to hónym łuciekejcie spadki 
ku chałupie, bo pierón nie wybiyro. Z jagód idzie zrobić faj-
nacki sok, kiery je dobry do herbaty na zime, a borówki sóm 
fajne na kołocz. Dyć bydzie chnet szwarnie przileżytości, coby 
kołoczym z borówkami sie czynstować. W zeszły pióntek jedna 
moja kamratka miała łurodziny, a moja kuzynka na miano mo 
Haniczka. Toż teraz móm przileżytoś jeszcze jim łobydwom 
strasznie szumnie powinszować wszyckigo, co jyny nejlep-
sze. Dobrego zdrowiczka i coby jim sie darziło we wszyckim.  
A tej kamratce, coby sie wszycki sztyry kocury dobrze chowały, co 
jich majóm w dóma. I coby sie ji z panoczkym, co nie tak dawno 
stoł sie jeji ślubnym, jak nejlepij żyło. A kuzynce winszujym, coby 
sie wiesieli synka, kiere bydzie w siyrpniu, jak nejlepij łudało.
Coby zaś nie prziszły hyce bo wiesielnikóm nie chce sie ani jeś, 
ani tańcować. I co potym z telkownym jedzyniym zrobić, jak zo-
stanie. Trzeba bydzie potym wszyckim przirychtować wysłużke.  
W sobote było Jakuba, tóż chłapcu od kuzyna, co mo tak na 
miano i wszyckim jinszym Kubóm i Kubusiom jeszcze winszujym 
wszyckigo , co jyny nejlepsze.

W niedziele zaś było Anny, tóż też spóźniony winsz dlo wszyckich 
Hanek i Haniusiów wszyckigo, co jyny nejlepsze. Jo też musiała 
łupiyc kołocz z borówkami, żebych nie została w gańbie. Pón 
redachtór prziszeł mi powinszować, toch go poczynstowałach  
i czymsi łostrzejszym też. Tóż był straszecznie rod i prawił, że za 
rok zaś przidzie.

W niedziele też we wanelickim kościele była łodprawiano pa-
mióntka założynio tego kościoła, bo to dycki łodprawiajóm kole 
Jakuba, a przeca, jak żech już spómniała, Jakuba je w sobote 
dwacetego pióntego. Dycki przidzie tela ludzi, aji tacy co ich cały 
rok nie łuwidzisz w kościele. Sóm dwa kozania; jedno w kościele, 
a drugi na placu. Goście sie też nazjyżdżajóm i jidóm potym jak 
sie kozania skończóm, na gościne do rodziny. Ale trzeja jiś z dzie-
ckami pod budy, kiere rozmajici handlorze nastawiajom niedaleko 
kościoła, coby se dziecka mógły nakupić ciastek, bómbónów czy 
rozmajitych bawidełek, sznajdrów, pistoletów na kapiszony i na 
korki. Dyć bez tego by było straszecznego beczynio i lamyncynio. 
A tak je przi tym aspóń huku że aż łuszy puchnóm i wyglóndajóm 
potym jak amolety od Łurbana. Młodszym przipómnym, że Jura 

Roztomili ludeczkowie! Łurban to był rzecznik rzóndu za nieboszczki kumuny i mioł stra-
szecznie wielkucne łuszy, co aż ze zeziyroka tyrczały.

Jakbyście tak szli na borówki, to dejcie pozór, coby was jaki 
god nie ługryz, bo óne sie rade wygrzywajóm na słoneczku i jak 
człowiek sie nie dziwo pod nogi, to może na niego przez przi-
padek przidepnóć. Potym trzeja jechać do szpitola, coby zrobili 
zastrzik. Jinaczyj se człowiek narobi łostudy i może aji sie dostać 
na kierchów. Jedno znómo Milka prawi, że jeji panoczek mo gada 
w kapsie, ale ón tam żywego gada nie dzierży. To sie rozchodzi 
o to, że ón je straszeczny żyżmóń i każdy groszyczek paniczce 
rachuje. Nó, biyda je z takim wydzierżeć w chałupie. Tóż panocz-
kowie, nie bydźcie zaś tacy wysmolóni i nie róbcie krawalu, jak 
se paniczka roz za kiedy cosi do siebie kupi. Óne wóm piniyndzy 
na wychlastane piwska, gorzołczysko i cygaretle nie wyczytujóm. 

A tak w ogóle to byjmy wszyccy jedyn do drugigo szykowni  
i miyjmy sie dobrze.                       Hanka
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Na koncercie inauguracyjnym 32. Dni 
Jakubowych, które poprzedzają uroczysto-
ści pamiątki poświęcenia kościoła Aposto-
ła Jakuba Starszego, witał wszystkich pro-
boszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Ustroniu ks. Piotr Wowry. Czynił tak 
przez trzy dni, punktualnie o godz. 18,  
a jego wstępu słuchało wielu mieszkań-
ców naszego miasta, a także wczasowicze  
i goście z całego powiatu. Nic dziwne-
go, że przybyli tak licznie. Skorzystali  
z okazji wysłuchania koncertów zróżnico-
wanych, momentami podniosłych, ale też 
wyciszających, sprzyjających skupieniu, 
medytacji, modlitwie. Święty Augustyn 
powiedział wprawdzie, że kto dobrze 
śpiewa, modli się dwa razy, jednak samo 
słuchanie śpiewu również może być głę-
bokim przeżyciem duchowym.  

W czwartek 23 lipca przed pierwszym 
koncertem ks. P. Wowry cytował Goethe-
go: „Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało 
wstąp, tam dobre serca mają. Bo ludzie 
źli, ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”,  
a następnie przypomniał legendę napisaną 
przez Morcinka o tym, że gdy Bóg stwarzał 
ziemię cieszyńską, nic nie powiedział, 
tylko się uśmiechnął i właśnie z tego 
uśmiechu powstała ta przecudna kraina.

Był to idealny wstęp do koncertu Estra-
dy Ludowej „Czantoria” pod kierunkiem 
Danuty Zoń-Ciuk, która zaprezentowała 
pieśni klasyczne, religijne i oczywiście 
ludowe. Chórzyści zaśpiewali m.in. arię 
niewolników z opery „Nabucco” Verdiego, 
„Barkę” – ulubioną pieśń Jana Pawła II, 
a także „Hej tam w dolinie”, „Beskidzie, 
Beskidzie”, „Idóm gorole” i wiele innych. 
Pieśni przeplatane były recytacjami, oraz 
przedstawieniem poszczególnych utworów. 

Na piątkowy wieczór, 24 lipca przygoto-
wano występ „Collegium Canticorum” pod 
kierunkiem Anny Szawińskiej. Dotarło na 
niego najmniej osób, ale przed koncertem 
przez Ustroń i okolicę przetoczyła się bardzo 
groźna burza i ulewa z gradem. Tym większe 
wrażenie po tej nawałnicy robiło zacisze 
świątyni i śpiew Polskiego Chóru Mieszanego  
z Zaolzia. Członkowie zespołu to mieszkańcy 
Zaolzia, którzy deklarują polską narodowość. 
Na cotygodniowe próby, które odbywają się  
w Teatrze w Czeskim Cieszynie, zjeżdżają 
aż z 16 miejscowości tego regionu. Za-
wodowo nie są związani z muzyką, ale 
śpiew chóralny stał się ich wielką życio-
wą pasją. Zaprezentowali dzieła muzyki 
klasycznej, opracowania pieśni ludowych 
oraz utwory współczesnych kompozytorów,  
a na koniec bardzo ciekawe utwory  
w stylu gospel. 

Również zza południowej granicy, a do-
kładnie z Czeskiego Cieszyna przyjechali 
artyści Zespołu Muzyki Żydowskiej „Kle-
zmak” pod kierunkiem Artura Rimana. 
Zgromadzili najliczniejszą publiczność. 
W sobotę 25 lipca gromkie brawa zbierała 
wokalistka Marta Cienciała, ale także jej 
koledzy, którzy nie tylko akompaniowali, 
ale również wykonywali utwory instru-
mentalne. W kościele pięknie rozchodził 
się dźwięk akordeonu, skrzypiec, klarnetu, 
wiolonczeli, gitary i perkusji. M. Cien-
ciała czytała również teksty psalmów,  
a większość utworów wykonywana była  
w języku hebrajskim.        Monika Niemiec

TAM  DOBRE  SERCA  MAJĄ

EL „Czantoria”.                                                                                                     Fot. M. Niemiec

Chór „Collegium Canticorum”.                                                                              Fot. M. Niemiec

Zespół „Klezmak”.                                                                                               Fot. M. Niemiec
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Wicemistrzostwo Polski w kategorii 
wiekowej kadetów, czyli do lat 16, zdobył 
tenisista Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Beskidy” Jakub Grzegorczyk. 
Mistrzostwa odbywały się na początku 
lipca w Bytomiu w ramach Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży.
- Pod kątem sportowym to jego największy 
sukces - mówi trener Aleksander Panfil. - 
Srebrny medal mistrzostw Polski w grze 
pojedynczej to także największy sukces 
naszego klubu.
- W finale przegrałem z Tomaszem Dud-
kiem z Warszawy, ale był w tym meczu 
lepszy – mówi J. Grzegorczyk. - Podczas 
turnieju miałem kłopoty z barkiem, nie 
mogłem dobrze serwować. Ale trzeba po-

wiedzieć, że przeciwnik miał dobry dzień. 
Droga do finału nie była łatwa. Jakub zo-

stał rozstawiony jako szósty. W pierwszym 
spotkaniu pokonał Mikołaja Cieślewicza 
z Bydgoszczy (6:2, 6:0), w drugim Piotra 
Szymańskiego ze Szczecina  (6:2, 6:0),  
w trzecim Jana Gałkę z Warszawy (6:4, 
1:6, 6:3), natomiast  w ćwierćfinałowym 
pojedynku trafił na rozstawionego z jedyn-
ką Konrada Fryze z Radomia i wygrał (6:3, 
6:2), choć jak twierdzi był to najtrudniej-
szy mecz w drodze do finału.
- Zrobiłem to co chciałem i wygrałem. 
Trzymałem spokojnie piłkę, nie napalałem 
się, czekałem na krótszą i okazję do ataku 
– mówi J. Grzegorczyk. - Lubię wchodzić 
w dłuższe wymiany i czekać na możliwość 

J. Grzegorczyk podczas treningu.                                                                       Fot. W. Suchta

SREBRNY  JAKUB

ataku. Generalnie jestem typem atakują-
cego zawodnika.

Półfinał to wygrana z rozstawionym  
z piątką Michałem Sikorskim z Łodzi (6:1, 
6:2), a w finale przegrana z rozstawionym 
z trójką T. Dudkiem (1:6, 2:6).
- Mistrzostwa grałem z kontuzją barku  
i w pierwszych dwóch meczach serwo-
wałem z dołu – mówi J. Grzegorczyk.  
- W kolejnych meczach moje serwisy to 
były raczej wrzutki i ciężko było wygry-
wać, choć na początku przeciwnicy byli 
nieco zaskoczeni. Za to wygrywałem 
serwisy przeciwników. Nie wiem jak mi 
się udało dojść do finału
- Przed turniejem Jakub przechodził re-
habilitację i to nie było tak, że z me-
czu na mecz było gorzej, ale głównie 
przeszkadzało to przy serwisie - mówi  
A. Panfil. - Chłopcy na tym poziomie 
grają już mocną piłką, to jest agresywny 
tenis, więc duża niespodzianka. W sumie 
od momentu założenia naszego klubu 
jest to 16 medal mistrzostw Polski. Tym 
samym UKS „Beskidy” jest na 12 miejscu 
na ponad sto sklasyfikowanych klubów.  
Z roku na rok jest coraz lepiej.

W wakacje J. Grzegorczyk wystąpi 
jeszcze w turniejach międzynarodowych 
do lat 16 i 18 w Austrii na Słowacji oraz 
w dwóch w Macedonii. 

18 sierpnia na kortach UKS „Beskidy” 
rozgrywany będzie ogólnopolski turniej 
kwalifikacyjny skrzatów pod patronatem 
Polskiego Związku Tenisowego. Będzie to 
pierwszy taki turniej na tych kortach, a ofi-
cjalny sponsorem będzie Grupa Zarmen.

FESTIWAL 
KOLARSKI

23 lipca po godz. 6 doszło do wypadku u zbiegu ul. Lipowczana i Cieszyńskiej. 18-latek 
z Jastrzębia Zdroju jechał za szybko saabem, zjechał z drogi, uderzył w drzewo i stoczył się 
w dół skarpy. Został odwieziony do szpitala.  (mn)                                              Fot. W. Herda

*    *    *

Sponsor UK Beskidy Ustroń

REKLAMA

1 sierpnia o godz. 10 rozpocznie się na 
ustrońskim rynku VII Festiwal Kolarski. 
Organizatorzy – Stowarzyszenie Promocji 
i Rozwoju Ustronia, Urząd Miasta Ustroń, 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowe-
go w Katowicach, Wydział Ruchu Dro-
gowego Komendy Powiatowej Policji  
w Cieszynie zaplanowali m.in.: X Ot-
warte Mistrzostwa Ustronia w MTB, 
wystawę fotograficzną „Kolarskie im-
presje”, wystawę zabytkowych rowerów, 
osprzętu rowerowego, wyposażenia ko-
larskiego, starych map i przewodników 
rowerowych oraz imprezę „Jedź z głową”  
z konkursami, torami przeszkód. Będzie 
można wypróbować symulatory wypad-
ków, dachowania i alkogogle oraz wziąć 
udział w konkursie plastycznym. 
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W Ustroniu odbyło się w czerwcu  forum kobiet pod patronatem 
portalu Demokraci.pl. Organizatorką forum w Prażakówce była 
radna Marzena Szczotka, a jako gość pojawiła się poseł do Eu-
roparlamentu Grażyna Staniszewska. (...) – Mam nadzieje, że to 
wpłynie korzystnie na panie, które chciałyby się udzielać politycznie.  
W Parlamencie Europejskim jest dużo więcej posłanek niż w polskim. 
Szwedzka delegacja jest w większości złożona z kobiet – mówiła  
G. Staniszewska. (...) Mówiono o (...) ciągłej faworyzacji mężczyzn 
przy zajmowaniu kierowniczych stanowisk. Poznawano pojęcia „lep-
kiej podłogi” i „przezroczystego sufitu”, ale one chyba wszystkim 
paniom były dobrze znane. Obrazują one bowiem bariery, na jakie 
napotykają kobiety, starając się zdobywać wyższe stanowiska. 

Jak powiedział komendant Komisariatu Policji w Ustroniu Janusz 
Baszczyński, tegoroczny sezon w Ustroniu jest bardzo spokojny. 
Więcej spraw prowadzonych jest nawet w nieturystycznej gminie 
Goleszów, która również podlega ustrońskiemu komisariatowi. Nie 
odnotowuje się bójek, awantur, nie odnotowano większej liczby 
poważnych kradzieży. Więcej jest drobnych kradzieży i zagubień, 
głównie telefonów komórkowych, portfeli. Czasem poszkodowany 
zgłasza sprawę po kilku dniach, twierdząc, że w lokalu ktoś go okradł. 
W takiej sytuacji policjanci niewiele mogą zrobić. 

W ostatnią niedzielę, 24 lipca na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży Patrycja Moskała zdobyła brązowy medal w skoku o tycz-
ce. Patrycja jest zawodniczką sekcji lekkoatletycznej Kuźni Ustroń,  
a startuje w kategorii juniorek młodszych. (...) Olimpiadę rozegrano 
w Warszawie na stadionie AWF. (...) W pierwszym skoku byłam bliska 
pokonania poprzeczki na 3,4 m, w drugim nic nie zrobiłam, w trzecim 
byłam znowu bardzo blisko, praktycznie już za poprzeczką, niestety 
strąciłam ręką (...) – mówi P. Moskała. – Liczyłam na więcej, ale  
w sumie dobrze, że znalazłam się na podium. Było bardzo sym-
patycznie, wszyscy dopingowali wszystkich. Teraz trzytygodniowy 
odpoczynek, a potem znowu treningi i straty. 

21 lipca odbyło się walne zebranie wyborcze Klubu Sportowe-
go Kuźnia Ustroń. Na czerwcowym walnym Kuźni zebrani nie 
przyjęli sprawozdania zarządu, co w konsekwencji doprowadziło 
do zebrania wyborczego. (...) Członkami zarządu zostali (wg 
liczby zdobytych głosów): Zbigniew Szczotka, Adrian Hojdysz, 
Jacek Hyrnik, Mirosław Stanek, Karol Chraścina, Zdzisław Bra-
chaczek, Piotr Juraszek.                                 Wybrała: (mn) 

dziesięć  lat  temu

*    *    *

1 VIII  10.00 Uphill MTB Beskidy X Mistrzostwa Ustronia - 
           Polana-Równica
1 VIII  10.00 Festiwal Kolarski - rynek
1 VIII  15.00 Wernisaż wystawy malarstwa Mirosława Sadlika 
           - Muzeum Ustrońskie
1 VIII  19.30 Jubileuszowa Gala Piosenki Biesiadnej Zbignie- 
           wa Górnego, wodzirej: Krzysztof Tyniec,  
           wystąpią: Katarzyna Jamróz, Krzysztof Piasecki,  
           Beata Rybotycka, Władysław Grzywna, Kwartet  
           RAMPA, VOX, orkiestra Pd. Zbigniewa Górnego 
           - amfiteatr
2 VIII  11.00 Uphill MTB - Wędrynia-Czantoria
2 VIII  16.00 Międzynarodowy Koncert Pieśni Chrześcijańskiej 
           - amfiteatr
3-7 VIII        Warsztaty wokalne z Karoliną Kidoń „Sin git  
   10.00-14.00 Out! 2” Prowadzenie: Karolina Kidoń, Bogumiła  
           Kowalczyk. Koncert finałowy na ustrońskim 
           Rynku  - MDK „Prażakówka”
5 VIII   19.00   Zumba Fitness – prowadzenie Paulina Obara 
           - MDK „Prażakówka”

www.ustron.pl

*    *    *

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.

Spawanie, klejenie plastików. Ustroń, 
ul. Obrzeżna 9. 501-444-534.

Deweloper sprzeda mieszkanie. 
502-527-924.

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

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie. 
502-527-924.

Brukarstwo, ogrodzenia, prace 
ziemne. 534-850-919.

Do wynajęcia lokal handlowy przy 
ul. Ogrodowej. 607-518-023.

Malowanie dachów. 505-168-217.

Wynajmę dwa małe umeblowane 
pokoje, łazienka, dostęp do kuchni, 
w domu jednorodzinnym, I piętro, 
niski czynsz, Ustroń Jelenica. 785-
383-639.

Grunt to dobre...                                                            Fot. W. Suchta

 30-31.7  Rumiankowa    ul. Skoczowska 76  tel. 300-30-40
1-2.8     Centrum    ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
3-4.8     Na Zawodziu    ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
5-6.8     Elba    ul. Cieszyńska 2  tel. 854-21-02
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście

*    *    *

...wzory.                                                                          Fot. W. Suchta
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Nasza Gazeta
Pisząc regularnie do Gazety nie zasta-

nawiałem się nad tym przez ile lat Gazeta 
Ustrońska dociera do kiosków czy innych 
punktów sprzedaży prasy a stamtąd do 
naszych domów. I zaskoczyła mnie wia-
domość, że dzieje się tak już od dwudzie-
stu pięciu lat. Dowiedziałem się o tym  
w momencie kiedy przygotowywałem 
się do dłuższego wyjazdu z Ustronia. Nie 
zdążyłem więc napisać felietonu z tej 
okazji i nie wziąłem udziału w uroczy-
stości, która odbyła się z tej okazji. Po 
raz kolejny okazało się, że są takie okresy 
w życiu, kiedy nic się nie wydarza, a są  
i takie, że równocześnie ma miejsce kilka 
wydarzeń, w których należałoby i chcia-
łoby się uczestniczyć. Niestety, nie można 
być w kilku miejscach naraz. W efekcie 
zdarza się, że nie zawsze możemy być 
tam, gdzie chcielibyśmy i powinniśmy być. 
Mamy wtedy, jak to się mówi w szkole, 
nieobecność usprawiedliwioną. I tak było 
z moją nieobecnością na spotkaniu z okazji 
25-lecia Gazety Ustrońskiej w Muzeum 
Ustrońskim 27 maja b.r.

Żałuję tego, że w tym spotkaniu nie mo-
głem uczestniczyć. Tym bardziej, że wiele 
razy namawiałem p. Redaktora do organi-
zowania, przynajmniej od czasu do czasu, 
spotkania współpracowników Gazety z jej 
czytelnikami. A zapewne takim spotka-
niem było to spotkanie z okazji jubileuszu 
Gazety. Tak już bowiem jest, że żadna 
gazeta nie może istnieć bez publikujących 
w niej autorów ani też bez jej czytelników. 
Wszak od tego, czy czasopismo potrafi za-
interesować swoimi tekstami odpowiednią 
liczbę nabywców i czytelników, którzy 
będą kupować jego kolejne numery, zależy 
jego los. Obserwujemy w ostatnich latach 
to, że ukazują się wciąż nowe dzienniki  
i czasopisma. Ich wydawcy zakładają, że 
zdobędą one znaczną popularność i będą 
się regularnie ukazywać. Po kilku czy kil-
kunastu numerach okazuje się jednak, że 
większość nakładu nie zostaje sprzedana  
i po niedługim czasie te pisma przestają 
się ukazywać. Taki los spotyka też czasem 
pisma, które wychodziły przez wiele lat, 
ale najwyraźniej ich czas minął, przegrały 
z konkurencją i przestały wychodzić. Tak 
stało się i dzieje też z wieloma czasopis-
mami lokalnymi. Tylko niektórym z nich 
udaje się utrzymać na rynku i są wyda-
wane nadal przez kolejne miesiące i lata. 
Tak jak to ma miejsce z Gazetą Ustroń-
ską. Fakt, że wychodzi już nieprzerwanie 
przez dwadzieścia pięć lat należy uznać za 

ogromny sukces, i to zarówno jej wydaw-
ców, redaktorów i publikujących w niej 
autorów, jak całej społeczności naszego 
Miasta, szczególnie zaś tych mieszkańców 
naszego Miasta, którzy Gazetę stale kupują 
i czytają, a przez to pokazują, że jest dla 
kogo wydawać kolejne numery Gazety 
Ustrońskiej.

Myślę, że Gazeta jest wspólnym dobrem 
wszystkich mieszkańców naszego Miasta, 
zarówno tych, którzy ją tworzą, jak i tych, 
którzy ją czytają i pomagają w pokrywaniu 
kosztów, związanych z jej wydawaniem. 
Jest i ma być zawsze naszą Gazetą. A im 
więcej będzie tych, którzy uważają ją za 
swoją i przyczyniają się do jej utrzyma-
nia się, tym lepsze będą perspektywy jej 
dalszego ukazywania się. A jest nadzieja, 
że tak będzie i w przyszłości i doczeka-
my kolejnych jubileuszy naszej Gazety. 
A do tego, żeby tak było trzeba naszych 
wspólnych wysiłków i działania. A wiec 
współpracy wszystkich zainteresowanych 
dalszym istnieniem i rozwoju naszej Ga-
zety. Tylko bowiem wtedy nie podzieli 
ona losu tych wielu pism lokalnych, które 
ukazywały się przez jakiś okres czasu, ale 
przestały się ukazywać, bo nie spełniały 
oczekiwań i przestały budzić zaintereso-
wanie wśród potencjalnych nabywców  
i czytelników. Oby wiec Gazeta była coraz 
ciekawsza i docierała do jak największej. 
liczby czytelników.                       Jerzy Bór

FELIETON
Festiwal

W ostatnią niedzielę zakończył się XI 
Festiwal Ekumeniczny w Ustroniu, najdłuż-
sza, bo trwająca dwa tygodnie, impreza 
kulturalna w mieście. Przez dwa tygodnie, 
bowiem mieliśmy możliwość wysłuchania 
kilku koncertów, uczestniczenia w werni-
sażach wystaw, prelekcjach i spotkaniach. 
Festiwal Ekumeniczny na trwałe wszedł już 
życie kulturalne naszego miasta. Zalewie 
kilku, może kilkunastu organizatorów, pod 
patronatem zarządu Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia Ekumenicznego, co roku 
organizuje nam ten festiwal. I to przy 
niewielkim wsparciu finansowym miasta  
i sponsorów. Trzeba tu koniecznie zazna-
czyć, że drugi tydzień festiwalu, to nic 
innego, jak mające o wiele dłuższą tradycję 
Dni Jakubowe organizowane od lat przez 
parafię ewangelicko-augsburską Jakuba 
Starszego Apostoła. Podziękować tylko 
należy organizatorom tych dni, za zgodę 
na włączenie Dni Jakubowych do Festiwalu 
Ekumenicznego. W tym roku utkwiły mi w 
pamięci dwa koncerty: organowy w koście-
le św. Klemensa oraz chóru z Hanoweru  
w kościele Jakuba Apostoła. Koncert orga-
nowy obejmował utwory kompozytorów  
z okresów, od XVI-XX wieku, takich jak: 
Thomas Tallis (1505-1585), Henry Prucel 
(1659-1695), Johann Sebastian Bach (1685-
1750), Johann Erns Eberlin (1702-1762)  
i Pietro Yon (1886-1943), a także współ-
czesnego amerykańskiego kompozytora, Ti-
mothy Imlay'a, który swoje utwory dedyko-
wał właśnie naszemu festiwalowi. Świetne 
wykonanie utworów kompozytorów przez 

organistę Macieja Batora, kantora Kościoła 
Pokoju w Świdnicy, było burzliwie oklaski-
wane przez publiczność. 

Występ chóru z Hannoweru, to dla me-
lomanów muzyki kościelnej, coś wspa-
niałego. Wiele utworów śpiewanych było 
po łacinie. Największe wrażenie na mnie 
zrobiła „Missa brevis”.

Festiwal rozpoczął się od wystawy w Mu-
zeum Ustrońskim poświęconej najwybitniej-
szemu człowiekowi kultury, wywodzącemu 
się z naszego miasta - Janowi Sztwiertni, 
zamordowanemu w niemieckim obozie za-
głady Mauthausen-Gusen, za to tylko, że był 
Polakiem. Ten jeden z najlepiej zapowiada-
jących się kompozytorów Europy, zginął  
z rąk Niemców, zafascynowanych ideo-
logią nazistowską, Niemców, którzy 
wydali światu tylu wspaniałych kompo-
zytorów, poetów, ludzi kultury i sztuki. 
Jak to było możliwe? Ano, właśnie, my 
Polacy, którzy przeżyliśmy dwa totali-
taryzmy, wywołane ideologią nazistow-
ską i komunistyczną, najlepiej wiemy,  
o tym, że k a ż d a ideologia jest najwięk-
szym niebezpieczeństwem dla ludzkości. 
Należy się więc wystrzegać k a ż d e j 
ideologii. Inne narody Europy, już o tym 
zapomniały (sic!). My, dobrze pamiętamy! 
A walka wciąż trwa! Dobrze, że powstała 
inicjatywa wmurowania, na terenie obozu w 
Gusen, tablicy poświęconej kompozytorowi 
Janowi Sztwiertni i zawiezienia tam dwu-
języcznej wystawy mu poświęconej. Niech 
zwiedzający z całego świata tamtejszy obóz 
koncentracyjny, wiedzą, że w obozach tych 
ginęli, przede wszystkim, ludzie religii, 
kultury, sztuki, nauki. Duchowni, kompo-
zytorzy, pisarze, poeci, profesorowie itd.

 Festiwal się zakończył. Sprawozdania 
z imprez festiwalowych znajdziecie P.T. 

Czytelnicy poprzednich i tym numerze GU. 
Z żoną Lusią, lubimy kulturę wysoką, 

przez duże „K”. Takie imprezy kulturalne 
tylko preferujemy. Jeździmy na festiwale 
religijne do: Cieszyna, Skoczowa i Bielska- 
Białej. W obecnej dobie, tylko nieliczne 
placówki kulturalne w regionie, taką kulturę 
nam proponują. Należy do nich nasz Dom 
Kultury „Prażakówka”, że wspomnę tylko 
spotkania teatralne „UST-a” i koncerty 
charytatywne Adama Makowicza. Mamy  
liczne placówki kulturalne: biblioteki, Mu-
zeum Ustrońskie (z bogatym programem 
imprez), sale wystawowe, i wspanialy am-
fiteatr. Nie mamy w mieście festiwalu orga-
nowego. Miasta: Czeski Cieszyn, Cieszyn, 
Skoczów (Pogórze), Wisła, Brenna, Bystra  
i Bielsko-Biała – mają festiwale organowe. 
Nie mamy w mieście kina, dobrego kina 
studyjnego, prowadzonego przez filmowy 
klubu dyskusyjny. Mają takie kina i klu-
by: Cieszyn, Skoczów, Chybie i Bielsko. 
Niektórzy, wprawdzie, nie zaliczają sztuki 
filmowej do kultury wysokiej. Jestem sta-
rej daty i wierzę, że sztuka filmowa, jest 
prawdziwą sztuką. Są filmy, które warto 
zobaczyć!

Kultura wysoka potrzebna jest nam, 
którzy na niej się wychowaliśmy (przypo-
mnijmy sobie tylko działalność naszego 
domu kultury w okresie międzywojennym 
i w PRL-u, działalność międzywojennej 
„Siły”, powojennych animatorów kultury: 
Jana Nowaka i Anny Robosz, a zatęsknimy 
za tamtymi imprezami). My, nie chcemy 
obniżać swych gustów! Ale, ważniejszym 
zadaniem jest, aby ludzie młodzi, żyjący 
w naszym mieście, nie byli pozbawieni 
kultury wysokiej.

Jest to zadanie dla nas wszystkich! 
                                                 Andrzej Georg 

FELIETON
Tak sobie myślę
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ILE  WAŻY  RĘKA
- Dziękujemy za piękną lekcję tenisa. 
Wywozimy co prawda przegraną, ale to 
tylko nas mobilizuje do dalszej pracy. Gra-
tulujemy drużynie ustrońskiej wspaniałej 
gry i chcemy kiedyś odbić ten puchar. 
Nadejdzie taki moment, że przyślemy 
maila i poprosimy o rewanż - mówił na 
zakończenie turnieju tenisowego Olym-
pic Cup Tomasz Stockinger, jako kapitan 
drużyny tenisowej aktorów. Turniej pod 
nazwą Olympic Cup rozegrano na kortach 
Utrońskiego Towarzystwa Tenisowego  
w ostatni weekend 25 i 26 sierpnia. 

Przede wszystkim rywalizowano  
w grze podwójnej, a naprzeciw siebie sta-

nęły drużyny Aktorów i UTT. Ustroniacy 
przeważali i ostatecznie wygrali 10:6. 
W drużynie zwycięzców grali: Henryk 
Szmek (kapitan), Zdzisław Podedworny, 
Bogdan Gunia, Dariusz Popek, Janusz 
Czudek, Roman Kubala, Piotr Czaus, 
Jarosław Grzybowski, natomiast aktorzy, 
a raczej artyści wystąpili w składzie: 
Tomasz Stockinger Zbigniew Górny, 
Tomasz Gęsikowski, Grzegorz Poloczek, 
Wojciech Skibiński, Marek Maj, Włady-
sław Grzywna, Karol Strasburger. 

Rozegrano też indywidualny turniej 
zaproszonych gości o Puchar Burmistrza 
Miasta. Zwyciężył Przemysław Jachimek, 

a kolejne miejsca zajęli: 2. Łukasz Mę-
drzak, 3. Kazimierz Chojnacki, 4. Jerzy 
Pyka, 5. Krzysztof Ścisłowicz.
- Turniej udany ze wszech miar - powie-
dział po zakończeniu Andrzej Bielenda, 
obchodzący w niedzielę okrągłą rocznicę 
urodzin. - Trochę podlało, więc uciekli-
śmy na dwa mecze do hali, a dzisiaj zgod-
nie z planem dokończyliśmy. Wczoraj 
wieczorem wspaniała impreza w hotelu 
Olympic. Artyści dali popis swych umie-
jętności, wszyscy bawili się wspaniale. 
Poziom sportowy wysoki, szczególnie 
ustroniaków. Aktorzy walczyli, ale padli, 
choć wyjeżdżają zadowoleni. Zapowie-
dzieli, że wrócą po puchar. Być może 
będzie to impreza cykliczna.

Najlepszym dyplomy, puchary i nagro-
dy wręczali: burmistrz Ireneusz Szarzec 
i A. Bielenda.

Poproszony o podsumowanie imprezy 
prezes UTT Janusz Śliwka powiedział:
- Jako towarzystwo wygraliśmy zde-
cydowanie, natomiast ja odnotowałem 
porażkę. Turniej oceniam pozytywnie, 
atmosfera znakomita, aktorzy spisali się 
na medal, bardzo dobra impreza. Udało 
się rozegrać wszystkie mecze, podczas 
deszczu graliśmy w hali tenisowej. Wy-
graliśmy, a ja ciągle myślę o swej poraż-
ce, ale chyba to przeżyję. Gramy sporo,  
a przychodzi turniej i wszystko się zmie-
nia, przede wszystkim w głowie, do tego 
ręka waży nie wiadomo ile i psuje się 
najprostsze piłki. Spięcie absolutne. Próba 
mobilizacji powoduje jeszcze większe 
kłopoty. Co cieszy, sporo osób przyszło 
obserwować mecze. Może nie podziwiali, 
bo to jednak nie jest zawodowy poziom. 

Turniej zorganizowali: hotel Olympic, 
Justyna Bielenda i UTT. Dyrektorem  
i prowadzącym turniej był Marek Burch- 
ard.                                Wojsław Suchta

Dekoracji dokonał burmistrz.                                                                              Fot. W. Suchta

GK Forge Rally Team wspólnie z Ośrodkiem Edukacyjno-
-Rehabilitacyjno-Wychowawczym z Ustronia organizuje zbiórkę 
pieniędzy na rozwój placówki prowadzonej przez Towarzystwo 
Opieki nad Niepełnosprawnymi, dzięki któremu obecnie wspar-
ciem objętych jest około 210 dzieci.

Przedmiotem licytacji będzie przejazd na prawym fotelu 
samochodu rajdowego SUBARU IMPREZA STI Spec C gr N, 
prowadzonego przez utytułowanego kierowcę GK Forge Rally 
Team - Jarosława Szeję: – Bardzo się cieszę, że dzięki sponso-
rowi firmie GK FORGE Grelowski Obróbka Plastyczna Metali  
z Goleszowa, możemy przeprowadzić taką szczytną akcję. Wie-
rzę, że przejażdżka ponad 300-konną rajdówką, z napędem na  
4 koła po zamkniętym odcinku specjalnym skusi wielu licytu-
jących żądnych wysokiej dawki adrenaliny! Dlatego zachęcam 
do licytowania, a w zamian obiecuję niezapomniane wrażenia!

Dodatkowo zespół przekaże zwycięzcy komplet gadżetów 
zespołu GK FORGE Rally Team, takich jak koszulka, cza-
peczka oraz smycz. Licytowany przejazd odbędzie się podczas 
najbliższych testów zespołu przed Rajdem Barum 12.08.2015 r. 
w okolicach Cieszyna. Szczegóły na: www.szeja.com oraz www.
niepelnosprawniustron.pl

ZOSTAŃ PILOTEM RAJDOWYM 
- POMÓŻ DZIECIOM

W najbliższą niedzielę 2 sierpnia o godz. 11 w Brennej Kuźnia 
Ustroń rozegra mecz Pucharu Polski w z tamtejszym Beskidem. 
Rozgrywki ligi okręgowej rozpoczną się tydzień później.

W okresie przygotowawczym Kuźnia rozegrała sparingi,  
z Kończycami Wielkimi (3:3), Bestwinką (wygrana 3:2), Bystrą 
(wygrana 6:5), GKS Katowice (przegrana 4:5).
- Próbowaliśmy gry w dwóch wariantach - mówi trener Kuźni 
Mateusz Żebrowski. - Była też okazja, by się przyjrzeć całej ka-
drze. Wystąpiło pięciu juniorów, niestety Bartek Szczęsny odniósł 
kontuzję. Z juniorów grali także: Bartek Sadlok, Rafał Małyju-

RUSZAJĄ  PIŁKARZE
rek, Piotr Wróbel, Filip Wądolny.  Natomiast nie będzie grać  
z nami Grzegorz Dziadek, który wyjechał za granicę, treningów 
nie podjął Damian Madzia. Do drużyny powrócili Tomasz Czyż  
i Konrad Pala. Oprócz tego dołączyli: Łukasz Strach z Pogórza  
i wychowanek Goleszowa, młodzieżowiec Mateusz Brak. Bo-
rykamy się z urazami i kontuzjami. Z tego względu raczej w tej 
rundzie nie zagra Jacek Juroszek. Trzymam za niego kciuki, bo to 
dobry duch zespołu. Natomiast po kontuzji wrócił Piotr Ferfecki. 
Mamy kadrę 23 zawodników i myślę, że zespół się wzmocnił. 
Poziom wyrównany, co powinno mieć pozytywny wpływ na 
podnoszenie umiejętności. Stawiam przed drużyną wysokie 
cele, chciałbym, by zawodnicy też mieli podobne podejście. (ws) 


