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Kwietniowa aura jak zawsze zmienna.

UROCZYSTOŚCI
PATRIOTYCZNE
10.30 - 11.30

UROCZYSTOŚCI EKUMENICZNE

- Msza Św. w kościele rzymskokatolickim św. Klemensa
w Ustroniu,
- Kazanie – ks. P. Wowry, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu,

11.40

- Przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych, uczestników uroczystości pod Pomnik Pamięci Narodowej

12.00

- Uroczystość słowno-muzyczna i złożenie kwiatów
przy Pomniku Pamięci Narodowej
28 kwietnia 2016 r.

Nakład: 1250 egzemplarzy

ISSN 1231-9651

Fot. W. Suchta

USTROŃSKIE MAJÓWKI
Od 30 kwietnia do 3 maja wiele się będzie działo na rynku.
Czekają nas liczne atrakcje, rozrywka, koncerty i zabawa, ale też
obchodzić będziemy uroczystości patriotyczne (szczegóły obok
i na str. 5). Własny program przygotowało Muzeum Ustrońskie
(informacje na str. 3), a także Kolej Linowa. Na Czantorii będzie
smacznie i regionalnie – 30 kwietnia zapowiedziano Wielkie
Gotowanie na patelni gigant, 1 maja przybędą Beskidzcy Zbóje
z biesiadą i konkursami, 2 maja Remigiusz Rączka przywoła smaki górskiej majówki, a 3 maja odbędą się warsztaty muzyczno-krajoznawcze dla najmłodszych.

SIŁA ATRAKCJI

Podczas tegorocznej 8. Siły Serca 2 maja w godz. 12.30-22 nie
zabraknie atrakcji dla najmłodszych i młodzieży, a i rodzice nie
będą się nudzić. Organizatorzy – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” – zapowiadają świetną zabawę
podczas konkursów, malowania twarzy i na dmuchanym zamku.
(cd. na str. 4)
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SZCZEPIENIE PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE
09-11 MAJA 2016 R.
Lipowiec
13.00 		
13.30 - 13.45
14.15 - 14.30
14.50 - 15.40
Jelenica
11.00
11.30
Goje		
Zawodzie
Hermanice
10.00 - 10.30
11.00 - 11.30
13.00
13.30 - 14.30
15.00 - 16.00
Centrum
09.00 - 11.00
15.00 - 17.00
		
Poniwiec
16.00 - 16.30
Nierodzim
14.00 -16.00
		
Polana
10.15 - 10.30
Jaszowiec
11.00 - 11.30
Równica
12.00
Polana
12.30
Dobka
13.30
14.15

09.05.2016 r. / Poniedziałek
P. Tomaszko, ul. Lipowska 41
„Bernadka” – most nad potokiem
P. Heller, ul. Nowociny 1
Sklep Spożywczy ul. Lipowska 124
09.05.2016 r. / Poniedziałek
Pod wiaduktem – ul. Jelenica
P. Cieślar – „U Jonka na Kępie”
09.05.2016 r. / Poniedziałek
P. Hławiczka, ul. Brody 85
P. Puzoń, ul. Szpitalna.
P. Gajdacz, ul. Katowicka 151
P. Sikora, ul. Skoczowska 6
Parking obok sklepu EUROSPAR
10.05.2016 r. / Wtorek
Przychodnia Weterynaryjna
ul. Grażyńskiego 5 i Gabinet Weterynaryjny
Osiedle Centrum 3
10.05.2016 r. / Wtorek
P. Cichy, ul. Akacjowa 60
11.05.2016 r. / Środa
Przychodnia Weterynaryjna
w Nierodzimiu, ul. Potokowa
11.05.2016 r. / Środa
Obok Motelu
.
11.05.2016 r. / Środa
P. Szkaradnik, ul. Wczasowa 14 .
11.05.2016 r. / Środa
P. Pasterny
11.05.2016 r. / Środa
P. Śliwka, ul. Polańska 32
11.05.2016 r. / Środa
Sklep Spożywczy
Dobka Ślepa PKS

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

Cena szczepienia wynosi 30 zł. Istnieje możliwość jednoczesnego zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie oraz
innym chorobom zakaźnym: nosówce, parwowirozie, zapaleniu
wątroby, leptospirozie i kaszlowi kenelowemu w cenie 75 zł .

po zimie nie brakowało. Trud
społeczników jednak opłacił
się, bo teraz jest czysto i bardziej estetycznie.

* * *

Centrum Usług Wspólnych
zastąpi w Cieszynie Zespół
Obsługi Jednostek Oświatowych. Nowa jednostka zacznie
działać na początku przyszłego
roku.

* * *

Z inicjatywy rad sołeckich
w Bażanowicach i Dzięgielowie odbyło się wielkie sprzątanie wsi. Do akcji wkroczyli
dorośli mieszkańcy oraz młodzież szkolna. Niestety śmieci
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W Muzeum Śląska Cieszyńskiego można oglądać figurę
Matki Boskiej z Dzieciątkiem,
która przez długie lata stała
na postumencie na Starym
Targu w Cieszynie. Sądzono,
że rzeźba pochodzi z XIX
wieku, ale dociekliwi badacze ustalili, że figurę wykonał
Piotr Parler już... w XIV wieku. Oryginał jest w muzeum,
a na Starym Targu stoi wierna
kopia.

* * *

Odbyła się pierwsza edycja
konkursu „Olza Music Show”,

STAWKI ZA ŚMIECI

Uprzejmie przypominamy mieszkańcom, którzy nie uiścili
opłaty za śmieci (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) za pierwszy kwartał 2016 r., bądź uiścili ją według starej
stawki o konieczności zapłaty bądź dopłaty do prawidłowej wysokości opłaty. Aktualne stawki opłat wynoszą 11 zł miesięcznie
od mieszkańca, który segreguje śmieci, oraz 16,50 zł miesięcznie
od mieszkańca, który nie segreguje śmieci.
O aktualnych – obowiązujących od 01.01.2016 r. – wysokościach opłat obliczonych na podstawie danych zawartych
w złożonych deklaracjach mieszkańcy, oraz właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne zostali poinformowani w indywidualnych
zawiadomieniach w lutym i marcu br.
Termin płatności za I kwartał 2016 r. upłynął 5 kwietnia br.
Ponadto przypomina się, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się bez wezwania z dołu za okres 3
miesięcy na indywidualny nr konta bankowego bądź w kasie
Urzędu Miasta w terminach:
za I kwartał – do 5 kwietnia danego roku;
za II kwartał – do 5 lipca danego roku;
za III kwartał – do 5 października danego roku;
za IV kwartał – do 5 stycznia roku następnego.
Wydział Środowiska i Rolnictwa

POMOC DOTRZE SZYBCIEJ

Strażnicy miejscy rozpoczną kontrole prawidłowego oznakowania nieruchomości, bowiem na właścicielach spoczywa
obowiązek umieszczenia na frontowej ścianie budynku tabliczki
z numerem domu. Kwestie numeracji nieruchomości są regulowane przepisami ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
i zgodnie z jej zapisem, w przypadku Ustronia, na tabliczce ma
się znajdować numer porządkowy i nazwa ulicy. Ma ona być
widoczna także w nocy. W przypadku, gdy budynek położony
jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem
porządkowym dodatkowo umieszcza się na ogrodzeniu. Dobrze oznakowana nieruchomość, to przede wszystkim szybsze
dotarcie służb ratunkowych z pomocą, ale też ułatwienie dla

KONSULTACJE
I PRZETARGI

Ogłoszono przetarg:
- nieograniczony pn. Przebudowa ul. Daszyńskiego w zakresie
budowy chodnika i kanalizacji deszczowej – termin składania ofert
– do dnia 05.05.2016 r. do godziny 10.00.
Więcej na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl
zorganizowanego przez COK
„Dom Narodowy” i KaSS
„Střelnice”. Rywalizowało 21
wykonawców z obu stron Olzy,
wykonując polskie i czeskie
piosenki.

* * *

O 5 groszy za metr sześcienny
podrożały w Wiśle koszty odbioru ścieków. Od maja stawka
wynosi 6,77 zł brutto i będzie
obowiązywała do końca kwietnia 2017 roku.

* * *

Na 1,5 miliona oszacowano
wartość przedwojennego kąpieliska w Wiśle. Cena zawiera
koszt basenu i budynków oraz
działki o powierzchni 1,8 ha.
Miasto chce kupić tę nieruchomość.

Wartościowe dokumenty
wzbogaciły zbiory Książnicy
Cieszyńskiej. To dar potomków cieszyńskiej rodziny Eisnerów, która prowadziła młyn
i piekarnię przy ulicy Frysztackiej. Budynki zachowały się
do dzisiaj.

* * *

Klub Żeglarskiego PTTK
„Sternik” w Cieszynie obchodzi 50-lecie działalności.
W Galerii Domu Narodowego urządzono jubileuszową
wystawę. Uroczyste otwarcie
50. sezonu żeglarskiego nastąpiło 23 kwietnia podczas gali
w sali sesyjnej cieszyńskiego ratusza. Nie zabrakło odznaczeń
i wyróżnień. Klubowiczów jest
obecnie 30.
(nik)
28 kwietnia 2016 r.

WAŻNE TELEFONY
ZOFIA SZOTA - AKWARELE
30 kwietnia o godz. 16.00 w Galerii Muflon - Sztuka Dla Ciebie
odbędzie się wernisaż wystawy ZOFIA SZOTA - AKWARELE.

* * *
PŁAZY I GADY – NIE TYLKO TE NAJPIĘKNIEJSZE
Do Muzeum Marii Skalickiej zaprasza Ustroński Klub Ekologiczny na kolejne 12. spotkanie z serii przyrodniczo-ekologicznej.
Temat przedstawi niezawodny Aleksander Dorda. Prelegent
opisuje faunę i florę z dużym znawstwem, przedstawia mnóstwo
pięknych, oryginalnych zdjęć i ciekawostek. Prelekcje z tej serii
cieszą się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Spotkanie
odbędzie się w sobotę 30 kwietnia o godz. 16.00.

* * *
ZEBRANIE OSIEDLA USTROŃ DOLNY
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Osiedla Ustroń Dolny na
spotkanie, które odbędzie się 10 maja o godz. 17.00 w sali MDK
Prażakówka. Głównym tematem spotkania będzie omówienie
projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustroń.
Radni Osiedla Ustroń Dolny: Krzysztof Pokorny oraz Andrzej Szeja

* * *
SPOTKANIE Z SYLWIĄ CIEŚLAR
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z ustronianką Sylwią
Cieślar na temat „Bardzo Bliski Wschód - półroczna praca wolontariuszki wśród uchodźców i społeczności lokalnej w Jordanii”,
które odbędzie się w sobotę, 7 maja 2016 r. o godz. 15.00.

* * *
POSADŹMY RAZEM LAS
Ustroński Klub Ekologiczny oraz Nadleśnictwo Ustroń serdecznie zapraszają na doroczne sadzenie drzew (pod warunkiem,
że nie będzie padał deszcz), które będzie miało miejsce w piątek 6 maja. Zbiórka o godz. 16.30 (można się spóźnić) na polu
biwakowym pod Małą Czantorią (u Jonka na Kympie). Dzieci
i młodzież szczególnie mile widziane!

* * *
SPOTKANIE MIŁOŚNIKÓW KUŹNI USTROŃ
Majowe, miesięczne spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń odbędzie się wyjątkowo
w drugi poniedziałek miesiąca to jest 9 maja 2016 roku, tradycyjnie w Muzeum Ustrońskim o godzinie 10.00. Tematem spotkania
będzie „Wspomnienie 80. rocznicy wielkiego ruchu strajkowego
na Śląsku Cieszyńskim.”
17/2016/1/N

Serdeczne podziękowania
za okazaną życzliwość, wyrazy współczucia,
złożone wieńce i kwiaty oraz udział w pogrzebie

śp.

Pawła Molina

rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym
oraz delegacjom
składa

rodzina
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

Numer alarmowy 112
Policja Ustroń 33 856-38-10
33 854-34-13
Straż Pożarna Polana
33 854-59-98
Wodociągi
33 854-34-96
33 854-22-44
Przedsiębiorstwo
Komunalne 33 854-35-00
Urząd Miasta 33 857-93-00
Straż Miejska 33 854-34-83
604-558-321
Pogotowie Energetyczne 991
33 854-24-06
33 857-26-00
Kominiarz
33 854 37-59
602 777 897

STRAŻ MIEJSKA
18 IV 2016 r.
Straż Miejska prowadzi regularne patrole w rejonie placówek
szkolnych na terenie całego
miasta.
18 IV 2016 r.
W trakcie patrolu w Lipowcu strażnicy zauważyli awarię
wodociągu i zgłosili to pracownikom Wodociągów Ziemi
Cieszyńskiej.
18 IV 2016 r.
Prowadzono kontrole sanitarno-porządkowe w zakresie wywo-

zu nieczystości ciekłych z posesji
przy ul. Furmańskiej i Orłowej.
19 IV 2016 r.
Interwencja w sprawie padniętej sarny na ul. Lipowskiej. Po
takich zgłoszeniach strażnicy
zawsze udają się na miejsce,
sprawdzają, czy zwierzę jest
żywe, zabezpieczają miejsce
i wzywają odpowiednie służby.
Jeśli zwierzę jest martwe, odpowiednie służby zabierają je do
utylizacji, gdy jest ranne przyjeżdżają pracownicy schroniska
w Cieszynie lub schroniska dla
zwierząt leśnych w Mikołowie,
którzy zabierają zwierzę i weterynarz decyduje o jego dalszym
losie.
19 IV 2016 r.
Po raz kolejny interweniowano
w sprawie niewłaściwego postoju pojazdów na ul. Traugutta.
Kierowcę dostawczego busa
ukarano mandatem w wys. 100
zł za nieprzestrzeganie znaku
B36 (zakaz zatrzymywania się).
20 IV 2016 r.
Trzykrotnie interweniowano
w sprawie padniętych zwierząt
– sarny (ul. Katowicka), borsuka
(ścieżka spacerowa w Jaszowcu)
i kota (ul. Cieszyńska).
22 IV 2016 r.
Dwukrotnie interweniowano
w sprawie padniętych saren na
ul. Katowickiej – w Nierodzimiu
i za os. Manhatan.
23 IV 2016 r.
Dwie interwencje w Nierodzimiu w sprawie padniętego kota
i psa.
(mn)

MAJÓWKA W MUZEUM
Muzeum Ustrońskie od 1 do 3 maja będzie czynne od 9.30
do 16. Jest to okazja by obejrzeć nową, oryginalną wystawę
rzeźby Stanisłava Zormana i malarstwa jego córki Michaeli
z Zaolzia. Oczekiwań przybywających nie zawiedzie też wprowadzająca w świat naszych przodków wystawa regionalna z dawnymi
zabawkami, którymi można się pobawić. Ponadto zachęcamy
do obejrzenia wielu filmów o naszym mieście zrealizowanych
w Muzeum, których spis znajduje się na stronie muzealnej: www.
muzeum.ustron. pl. Jest również okazja by zakupić wydawnictwa
o Ustroniu i piękne rękodzieło na stałym kiermaszu regionalnym.

* * *

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA LIPOWIEC
Zarząd Osiedla Ustroń Lipowiec serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców dzielnicy na zebranie, które odbędzie się 6
maja (piątek) o godz. 17 w budynku SP-5, ul. Szkolna 1. Zaproszeni goście: burmistrz miasta, przewodniczący Rady Miasta
Ustroń, radni dzielnicy, przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.

* * *

ZAPROSZENIE NA KONCERT
Wszystkich zainteresowanych postępami uczniów Ogniska
Muzycznego serdecznie zapraszamy na drugą część Koncertu
Wiosennego, który odbędzie się 5 maja o godz. 17 w sali widowiskowej MDK „Prażakówka” przy ul. Daszyńskiego 28. Wstęp
wolny.
Zarząd Towarzystwa Kształcenia Artystycznego
17/2016/2/R

biuro czynne:
8.00-15.00 sob 9.00-12.00
* *pn-pt
*
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
***
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

28 kwietnia 2016 r.
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Dwóch zatrzymano, trzeci ma dozór.

Fot. z arch. Policji

RABUSIE W ARESZCIE
20 kwietnia na wniosek śledczych
i prokuratora, sąd zastosował wobec
dwóch rabusiów tymczasowy areszt na
okres trzech miesięcy, a trzeciego proku-

rator objął policyjnym dozorem.. Przestępcom grozi nawet 12 lat więzienia za
napad na dostawcę pizzy. Do zdarzenia
doszło na Zawodziu.

1 kwietnia po południu policjanci
z Ustronia zostali powiadomieni o rozboju. Dwóch nieznanych sprawców napadło
na dostawcę pizzy. Napastnicy siłą obezwładnili pracownika pizzerii. Zabrali mu
torbę termiczną z dwiema pizzami oraz
pieniądze. Straty oszacowano na 1000 zł.
Po napaści sprawcy uciekli do zaparkowanego w pobliżu samochodu, gdzie za
kierownicą czekał na nich kolega. Rabusiom udało się uciec z łupem.
Pierwszy przestępca został ujęty już
na drugi dzień po napadzie. Zatrzymany
18-letni mieszkaniec Kisielowa przyznał
się, a policjanci odzyskali torbę termiczną
i część pieniędzy. 17 kwietnia w centrum Cieszyna policyjni wywiadowcy
z cieszyńskiej komendy zauważyli poszukiwanych mężczyzn w centrum miasta.
Obaj zostali zatrzymani. To 22 i 28-letni
mężczyźni bez stałego miejsca zamieszkania. Oni także usłyszeli prokuratorskie
zarzuty. Podczas przesłuchania kryminalni
z Ustronia ustalili, że obaj mają związek
z podobnym napadem na pracownika
innej pizzerii w Ustroniu. Miesiąc temu
w marcu w podobny sposób dokonali
rozboju. Wtedy skradli pizzę o wartości 25
złotych.
(mn)

POWITALI
BOCIANY

18 kwietnia o godz. 10 przy ul. Daszyńskiego zebrały się ustrońskie przedszkolaki, żeby przywitać bociany. Dzieje się tak
już od wielu lat, dlatego przechodnie nie są
zdziwieni, gdy widzą przemarsz bocianów
i żabek, czyli kolorowo poprzebieranych
dzieci. Część przedszkolaków przyjeżdża
nawet autobusami. Pod gniazdem jak
zwykle śpiewano piosenki, bawiono się
i słuchano ciekawej opowieści leśnika
Sławomira Kohuta. Sami bohaterowie
wydarzenia pozostali niewzruszeni, po
prostu wysiadywali jajka.
W tym roku pierwszy bocian przyleciał
30 marca, drugi dołączył dzień później.
9 kwietnia pojawiło się pierwsze jajko,
11.4 – drugie, 13.4 – trzecie, 15.4 – czwarte i 18.4 – piąte.
Partnerami projektu są: Politechnika Śląska, firma komputerowa Slawex,
a sponsorują go miejscowe, działające
po sąsiedzku firmy: Kubala i Motocykle
Ustroń oraz Miasto Ustroń.

SIŁA
ATRAKCJI

(cd. ze str. 1)
Podczas warsztatów śmieć-artu pod
okiem kreatywnej instruktorki Eweliny
Chmiel można będzie wyczarować niezwykłe rzeczy z pozornie niepotrzebnych
produktów. Nie zabraknie zumby, a maraton poprowadzą wysportowane, wesołe,
pełne energii i zapału do tańca instruktorki
Zumba SCI Team.
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Powitanie bocianów to okazja do spotkania sie wszystkich przedszkolaków z Ustronia.

Uwaga dla rodziców, zanim zaprosimy
dzieci do obejrzenia bocianów on-line,
sprawdźmy, czy w gnieździe nie rozgry-

wa się jakiś dramat. Patrząc z ludzkiej
perspektywy, bociany potrafią się zachowywać brutalnie i okrutnie.
(mn)

Ale tego jeszcze nie było, zaplanowano kulinarne show z degustacją, które
poprowadzi kucharz pełen pasji – Michał
Bałazy. Ten kreator smaku i blogger miał
zaszczyt i przyjemność gotować dla Królowej Elżbiety II. Na co dzień mieszka
w Jastrzębiu Zdroju, bierze udział w prestiżowych projektach, konkursach, ale nie
odmawia też przedszkolakom i uczniom,
propagując sztukę gotowania i zdrowego
odżywiania w swoim mieście.
Organizatorzy Siły Serca zawsze dbają
o ciekawą muzyczną oprawę. W tym roku
po raz drugi zobaczymy Krzywą Alternatywę, więc warto wybrać się na rynek

i posłuchać dziewięciu energicznych,
bardzo utalentowanych i przystojnych
mężczyzn, grających żywiołową mieszankę rocka, reggae i ska. Pierwszy raz gościć
będziemy The Cover Band, ale wiadomo,
że ich poziom i styl wykonywania przebojów nie ma sobie równych. Warto też
sprawdzić, jak rozwija się młody zespół
Antykwartet.
Jednym z ciekawszych punktów programu będzie przepiękne widowisko
pod osłoną nocy, w którym ogień zagra
główną rolę. Przedstawi je grupa Inferis,
prezentująca sztukę opartą na teatrze,
tańcu i umiejętnościach kuglarskich.
28 kwietnia 2016 r.

MAJÓWKA 2016
30 kwietnia (sobota) - BULWARY NAD WISŁĄ
9.00 – 13.00 Aktywny rodzinny poranek
- poranny trening z wózkami
- klauny z balonami,
- stacje zabawowo-edukacyjne dla dzieci,
- serwis rowerowo-nartorolkowy,
- pokaz treningu funkcjonalnego szkoły narciarstwa biegowego

- BOISKO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU

9.00 – 13.00
XXX Międzynarodowe Mistrzostwa Ustronia w skoku o tycze o Puchar Burmistrza
Miasta Ustroń
9.00 Grupa Młodsza
11.00 Grupa Starsza

- RYNEK

14.00 – 21.00
- Występy utalentowanej młodzieży ustrońskiej – laureaci konkursu MDK Prażakówka
- Występ zespołu KidBrown (Jadwiga Kłapa – Zarecka; ustronianka odtwórczyni roli
w serialu „Młodzi Lekarze”)
- Zabawa z DJ-em

1 maja (niedziela)

- RYNEK

12.00 – 15.00
Roztańczony Ustroń - warsztaty taneczne dla dzieci i dorosłych hip – hop, breakdance,
salsa, reggeaton, stacje zabawowo – edukacyjne dla dzieci
15.00 – 16.00
- Bajkowy świat Ulica Sezamkowa – teatrzyk taneczno-muzyczny dla dzieci

- AMFITEATR

17.00 – 18.00
- Występ utalentowanej młodzieży z Ustronia
- Wręczenie nagród i wyróżnień Miasta Ustroń za wysokie wyniki sportowe
18.00 – 19.30
- Kabareton Fajt: artystyczna bitwa dwóch zaprzyjaźnionych ze sobą kabaretów
Kabaretu Pod Napięciem oraz Kabaretu Yroż
20.00 – 21.00
- Gwiazda Ustrońskiej Majówki - RED LIPS

2 maja 2016 (poniedziałek)

- RYNEK

- Siła Serca od godz. 12.30
impreza promująca ideę wolontariatu z atrakcjami dla małych i dużych m.in. ZUMBA,
SHOW COOKING z poczęstunkiem, TEATR OGNIA, występu zespołów
ANTYKWARTET, KRZYWA ALTERNATYWA, animacje dla dzieci i warsztaty
śmieć artu
12.40 – 15.00 - Pokaz kulinarny z poczęstunkiem kucharz Michał Bałazy, kreator smaku
15.00 – 16.30 - Zespół This Cover Band http://thiscoverband.wix.com/thiscoverband
16.30 – 18.00 - Maraton Zumby
18.10 – 19.10 - Zespół Antykwartet
19.30 – 21.00 - Zespół Krzywa Alternatywa
21.15 – 21.40 - Teatr Ognia Inferis
Część animacyjna:
14.00 – 17.00
- Malowanie twarzy, gry i zabawy zręcznościowe, konkurs plastyczny, zabawy
z chusta klanzą,
15.00 – 16.30
- Warsztaty śmieć-artu prowadzenie Ewelina Chmiel

- RYNEK

13.00 – 15.00 - Akcja rajdowa, stacje animacyjne dla dzieci,
15.00 – 16.00 - Bajkowy Świat Smerfów - teatrzyk taneczno-muzyczny dla dzieci
16.00 – 16.30 - Koncert młodych talentów
16.30 – 17.45 - Występ zespołu Free Village

Na wszystkie imprezy WSTĘP WOLNY!
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Zdaniem
Burmistrza

O jubilatach w Ustroniu mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

***

Prawie od początku funkcjonowania
naszego samorządu przyjęto zwyczaj honorowania najstarszych mieszkańców Ustronia. To piękny obyczaj, a został przejęty
z naszego partnerskiego miasta Neukirchen
Vluyn w Niemczech. Tam od lat jubilatom
władze miasta przekazują życzenia.
W Ustroniu przyjęto zasadę, że jubilat
otrzymuje pisemne życzenia, a jeśli sobie
tego życzy, odwiedza go delegacja władz
miasta. W ten sposób honorowane są osoby,
które ukończyły 80, 85, 90 lat, a następnie
życzenia składane są co roku. Oprócz
życzeń wręczane są skromne upominki.
Zwyczaj ten przyjął się w Ustroniu o czym
świadczą liczne podziękowania docierające
bezpośrednio do Urzędu Miasta. Można już
dziś powiedzieć, że jest to tradycja, bardzo
pozytywnie oceniana przez mieszkańców,
a z roku na rok odwiedzin u jubilatów jest
coraz więcej. W skali roku jest to około
200 życzeń.
Spotkania z okazji jubileuszów to nie
tylko okazja do życzeń i wymiany uprzejmości, ale także do rozmowy o Ustroniu,
jego historii i dniu dzisiejszym. Często się
zdarza, że rozmawiamy o wydarzeniach,
sytuacjach, rzeczach dziś już zapomnianych, które przetrwały w pamięci osób
starszych. To skłania do refleksji, a zawsze
jest pomocne przy podejmowaniu różnych
decyzji. Jubilaci chętnie dzielą się swymi
wspomnieniami, są też żywo zainteresowani rozwojem Ustronia, jego życiem
codziennym, bolączkami i sukcesami.
Wiele wspomnień, nie tylko jubilatów,
ukazuje sie drukiem. Są artykuły w Pamiętniku Ustrońskim, Kalendarzu Ustrońskim
i Gazecie Ustrońskiej. Muzeum Ustrońskie
wydało książkę wspomnień pracowników
Kuźni Ustroń.
Co roku organizujemy również wręczania odznaczeń dla par małżeńskich,
które razem przeżyły 50 lat i więcej. Staramy się by miało to uroczysty charakter,
więc odbywa się w sali widowiskowej
Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka”,
a połączone jest z występami artystycznymi.
Odznaczenia przyznawane przez Prezydenta RP wręczane są zwykle przez Burmistrza
i Przewodniczącego Rady Miasta. Składane są życzenia przy symbolicznej lampce
szampana, wręczane są kwiaty i drobne
upominki.
Są też wydarzenia szczególne, jak obchody stulecia urodzin. W tym tygodniu
taka właśnie rocznicę obchodził jeden
z mieszkańców Miejskiego Domu Spokojne Starości, oczywiście złożyliśmy
życzenia jako władze miasta.
Liczba jubilatów świadczy o tym, że
w naszym mieście żyje się długo, a swe
jubileusze można obchodzić nie tylko
w gronie rodzinnym, ale i na szerszym
forum w miłej atmosferze. Notował: (ws)
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21 kwietnia odbyło się zebranie mieszkańców Poniwca, zorganizowane przez
Zarząd Osiedla. Prowadził je przewodniczący Zarządu Sławomir Zwardoń, który
powitał gości – wiceprzewodniczącą
Rady Miasta Annę Rottermund, radnego
Romana Siwca, sekretarza miasta Ireneusza Stańka, policjanta dzielnicowego
Piotra Glenca, strażników miejskich:
Dariusza Konickiego i Janusza Podżorskiego. Obecni byli członkowie Zarządu
– wiceprzewodniczący: Dariusz Galeja
i Tomasz Tomatczak, sekretarz Alina
Cibor, skarbnik Bronisław Stekla oraz
23 mieszkańców, którzy już na początku wyrażali niezadowolenie z powodu
niedokończenia remontu ul. Topolowej
i w ogóle złej organizacji prac przy modernizacji dróg.
– Robi się krawężnik, który potem jest
utopiony w błocie – mówiono, zwracając
uwagę na problemy z odwodnieniem. Dotyczy to również ul. Drozdów i Bażantów.
Rejon tych ulic nazwano grzęzawiskiem,
które nie wysycha nawet podczas suszy.
Pytano o czystość wód w związku
z podejrzeniami o wyciek z byłego wysypiska śmieci. Sekretarz miasta wyjaśniał,

że pomiary zostały wykonane przez laboratorium w Pszczynie, a wyniki wskazują,
że zarówno nad wysypiskiem, jak i pod,
w potoku Poniwiec płynie woda I i II
klasy czystości, co oznacza wodę dobrą
i bardzo dobrą. Mieszkańcy domagali się
przedstawienia im dokładnego zestawienia zawartości pierwiastków z dopuszczalnymi normami, bo nie dowierzali badaniu.
Zwracano także uwagę na to, że osoby
korzystające z kempingów podrzucają
w Ustroniu śmieci, a ścieki wpuszczają do
gruntu. Nikt tam jeszcze nie widział samochodu do opróżniania szamb. Sprawa jest
oczywista, trzeba tylko znaleźć metodę, by
wczasowicze płacili za śmieci oraz ścieki
i nie zanieczyszczali środowiska.
Mieszkańcy dowiedzieli się, że w tym
roku w dzielnicy wykonane zostaną m.in.
takie inwestycje jak: modernizacja i wyposażenie placu zabaw przy ul. Akacjowej, kanalizacja przy części tej ulicy,
odwodnienie ul. Drozdów i Bażantów.
Uczestnicy zebrania obliczyli, że 9 lat
czekają już na chodnik na ul. Grabowej.
I. Staniek wyjaśniał, że powtarzano pomiary geodezyjne działek, ale to już jest zakończone, dokumentacja została złożona

i lada moment starostwo wyda pozwolenie
na tę inwestycję. Jeden z mieszkańców
przypomniał, że przy tej ulicy stoi znak
z bardzo nisko umieszczoną tablicą, która
stwarza zagrożenie dla pieszych. Zgłasza
to już nie po raz pierwszy. Postulowano,
by sprawdzić sensowność ustawienia
znaków na terenie dzielnicy.
Rozmawiano też o bezpieczeństwie na
obwodnicy miasta. Okazało się, że nie
jest możliwe zbudowanie podziemnego
przejścia, bo zgodnie z normami unijnymi
musi być ono dostosowane do możliwości osób niepełnosprawnych. To wymusza odpowiedni kąt nachylenia wjazdu
i wyjazdu, a żeby go uzyskać, trzeba by
zacząć budowę bardzo daleko od drogi.
Żałowano, że tunel nie został wykonany
w czasie budowy drogi, bo wtedy nie było
jeszcze takich ostrych norm. Przeciwni byli temu sami mieszkańcy, obawiając się, że w przejściu może dochodzić
do napadów. Ostatnio, podczas rozmów
z dyrekcją Wojewódzkiego Zarządu Dróg
w Katowicach otrzymano wstępną obietnicę, że na skrzyżowaniu ul. Katowickiej
II z ul. Drozdów powstanie sygnalizacja
świetlna włączana przez pieszych. Jest
to stosunkowo prosta inwestycja, choć
oczywiście miasto będzie musiało w części pokryć jej koszty. Obiecano też zastanowić się nad jakimś rozwiązaniem na
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z ul.
Akacjową, które można by wprowadzić
podczas remontu obwodnicy.
Mieszkańcy mieli sporo pretensji do
sposobu załatwiania spraw przez urzędników, zarzucali im niekompetencję, złą
organizację, nieuprzejmość, niedokładność, brak nadzoru nad wykonawcami
prac, marnotrawstwo miejskich pieniędzy.
Domagali się wyciągania konsekwencji.
A. Rottermund mówiła, że radni wsłuchują
się w głosy krytyczne i sprawdzili, ile
skarg wpłynęło od mieszkańców na pracę
urzędników. Nie wpłynęła żadna skarga.
Mieszkańcy odpowiadali, że skarżą się
właśnie na zebraniach, ale czasem odnoszą
wrażenie, że zgłaszanie swoich zastrzeżeń
na zebraniach nie ma sensu, bo za każdym
razem omawia się 80 procent tych samych
spraw.
Monika Niemiec

PROJEKT
ZAWODZIE

O PROJEKCIE:
W latach 60-tych Wojewódzka Rada
Narodowa w Katowicach, z jej przewodniczącym Jerzym Ziętkiem na czele,
zatwierdziła plan rozbudowy dzielnicy
Zawodzie. Do realizacji ogromnego projektu zaproszeni zostali wybitni architekci
- Henryk Buszko, Aleksander Franta, Tadeusz Szewczyk. Na powierzchni 200 hektarów, na zboczu góry Równicy powstał
szpital, sanatorium oraz domy wczasowo-lecznicze tzw. piramidy. Budowa całego
kombinatu nigdy nie została ukończona.
Nie powstały kolejne domy wczasowe,
drugi zakład przyrodoleczniczy i wszystkie budynki infrastruktury uzdrowiskowej.
Mimo wszystko wiele obiektów świetnie
radzi sobie do dziś.
Kompleks uzdrowiskowo - wypoczynkowy Zawodzie jest symbolem Ustronia.
Przez długi czas symboliczna „piramida”
widniała w dawnym herbie miasta. M.in.

ten fakt sprawił, że Zawodzie spełnia
funkcję budującą tożsamość regionalną
i świadomość historyczną mieszkańców
uzdrowiska. Kraków chlubi się Wawelem,
Cieszyn posiada Rotundę św. Mikołaja,
natomiast Ustroń ma swoje Zawodzie.
Książka oraz film dokumentalny Ustroń
Zawodzie – perła polskiego modernizmu
zobrazuje niezwykłą wizję architektoniczną twórców kompleksu. Efekt ich pomysłu
zachwyca odmiennością i formą. Poprzez
wywiady z żyjącymi jeszcze świadkami
tej inwestycji, chcemy przedstawić barwną historię powstania Zawodzia, jego
wpływ na otoczenie i mieszkańców. Przede wszystkim jednak naszym zamysłem
jest pokazanie unikatowości Ustronia
w skali naszego kraju, w oparciu o jego
uzdrowiskowo - turystyczny charakter.
W razie jakichkolwiek pytań i sugestii
proszę o kontakt tel.: tel. 531 330 858.
Mateusz Bielesz

Dyskutowano na temat pomiarów czystości wód poniżej dawnego wysypiska. Fot. M. Niemiec

WIARYGODNOŚĆ BADAŃ

Wraz z grupą przyjaciół tworzymy książkę i film dokumentalny o Zawodziu, m.in.
o niesamowitej historii powstania, a także
architekturze śląskich piramid, ponieważ
jest to wyjątkowy kompleks budowlany
w skali całego kraju (była to największa inwestycja uzdrowiskowo-wczasowa
w PRL-u). Do tej pory wykonaliśmy już
wiele prac: przeprowadziliśmy archiwalne
kwerendy, sporo wywiadów i zdjęć.
Może są osoby wśród czytelników Gazety Ustrońskiej, którzy mają swoje osobiste
wspomnienia, fotografie czy doświadczenia związane z Zawodziem i chcieliby się
nimi z nami podzielić?
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Mieszkańcy na zebraniu.

Fot. W. Suchta

WNIOSKI MIESZKAŃCÓW
21 kwietnia odbyło się zebranie mieszkańców osiedla Ustroń Górny. Prowadziła
je przewodnicząca Zarządu Osiedla Joanna Cieślar, która witała wszystkich zebranych mieszkańców, a także burmistrza
Ireneusza Szarca, przewodniczącego Rady
Miasta Artura Kluza, radnych Adrianę
Kwapisz-Pietrzyk i Jana Zachara. Obecni
byli strażnicy miejscy i policjant.
Zebrani otrzymali Biuletyn Osiedlowy,
z którego można się dowiedzieć, co udało
się zrobić od ostatniego zebrania. W Biuletynie czytamy m.in.:
W budżecie na 2016 r. założono sprawdzenie i ponowne typowanie miejsc monitorowanych. W 2017 r. jest przewidziana
modernizacja całego miejskiego monitoringu. Oświetlenie na ul. 3 Maja jest
zmodernizowane. Zmiana organizacji
ruchu na ul. Skłodowskiej jest w toku.
Dokumenty złożone i prawdopodobnie do
miesiąca będzie decyzja. Ścieżki rowerowe
są w bardzo dobrym stanie i w 2016 roku
planowana jest rozbudowa w stronę Ustronia Zawodzie. Na zamontowanie oświetlenia na ul. Myśliwskiej potrzebny jest nowy
wniosek ze strony Zarządu Osiedla Ustroń
Górny. W zeszłym roku zbyt późno złożony
stosowny wniosek do budżetu. W 2016 r.
zostanie przygotowany projekt wraz z całą
dokumentacją dotyczący kanalizacji oraz

sieci wodociągowej ul. Asnyka. Przewidywany termin rozpoczęcia prac to 2017 rok.
W Biuletynie jest też informacja o spotkaniu u burmistrza, na którym obecni byli
radni dzielnicy, przewodnicząca Zarządu
Osiedla, prezes Kolei Linowej „Czantoria”
Zbigniew Kufrej, dzielnicowy i strażnicy
miejscy. Spotkanie dotyczyło zakłócania
ciszy nocnej na stawie kajakowym. Burmistrz poinformował, że w lipcu i sierpniu
Straż Miejska będzie rozpoczynać swoją
pracę później, po to aby dłużej była do
dyspozycji mieszkańców.
Ale niestety i Policja i Straż Miejska
nie mogą tam całą noc stać. Dlatego
apelujemy do mieszkańców, aby za każdym
razem zgłaszali takie incydenty do tych
służb. Wtedy muszą podjąć interwencję
i obiecano, że będą one skuteczne. Ponadto obecny Zarządca stawu kajakowego
Kolej Linowa „Czantoria” zobowiązał się
do postawienia znaków zakazu spożywania alkoholu na stawie oraz przebywania
na nim w godzinach nocnych. Zostaną
zlikwidowane dwie newralgiczne ławki,
a w zamian będą przenośne rozstawiane
tylko na dzień. Miejmy nadzieję, że mieszkańcy ul. 3 Maja wraz ze służbami naszego
miasta wreszcie uporają się z hałaśliwą
młodzieżą i nie tylko.
Burmistrz I. Szarzec przedstawił zasady

UWAGA ROLNICY

Do 16 maja należy złożyć wniosek wraz
z załącznikami o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2016. Można to zrobić
przez internet, listem poleconym, przez
osobę upoważnioną lub osobiście w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Wcześniejsze
złożenie wniosku pozwoli urzędnikom na
szybką ocenę oraz usunięcie ewentualnych

28 kwietnia 2016 r.			

błędów. Jeśli okaże się, że złożony wniosek jest niekompletny, kierownik Biura od
razu poinformuje rolnika o stwierdzonych
brakach.
Kto złoży wniosek do 16 maja może
liczyć na otrzymanie ich w pełnej wysokości. Kto nie zdąży złożyć kompletnego wniosku, będzie miał jeszcze szansę
zrobić to do 10 czerwca, ale wówczas za

funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego,
a zebrani dopytywali o szczegóły.
Następnie debatowano nad sprawami
dzielnicy. Kilka tematów od kilku lat
pojawia się na każdym zebraniu Ustronia
Górnego. Jednym z głównych jest organizacja ruchu drogowego w okolicy ulicy
Gałczyńskiego, tym razem szczegółowo
mówiono o ul. Kasprowicza. Mieszkańcy
obawiają się, że miasto zbuduje przedłużenie do ul. A. Brody. Solenne zapewnienia,
że nie ma takich planów niewiele wniosły.
Mieszkańcy ul. Kasprowicza są nieufni.
Z ul. Skłodowskiej jest inna sprawa.
Ongiś na wniosek mieszkańców ulica ta
w części stała się jednokierunkowa, co
nie wszystkim się podoba. Na zebraniu
mówiono o organizacji ruchu na tej ulicy.
Dyskutowano też o placu zabaw, terenach
przy bulwarach nad Wisłą, o publicznych
toaletach, niebezpiecznych wyjazdach
z ulic, progach na ul. Partyzantów.
Pytano też, jak to jest z wypalaniem
gałęzi, liści. W lesie palą gałęzie i nic się
nie dzieje, a za palenie w ogródku mandat.
Burmistrz informował, że takie jest prawo
i strażnicy miejscy muszą interweniować.
– Dużo zależy od tego, czy sąsiedzi zakapują – konstatował jeden z mieszkańców.
Na zakończenie przewodnicząca J. Cieślar odczytała wnioski mieszkańców, które
sformułowano na zebraniu:
1. Dokonać zmiany oznakowania organizacji ruchu na skrzyżowaniach ulic
Reja i Kochanowskiego z ul. Skłodowskiej.
2. Konsultować i informować mieszkańców Ustronia o planowanych zmianach na
terenach osiedla.
3. Sprawdzić prawidłowość posadzenia
drzewek przy posesji na zbiegu ulic Myśliwskiej i Kluczyków.
4. Postawić znak ograniczenia prędkości na ulicy Nadrzecznej, dokonać konserwacji rzeźb w Parku Kuracyjnym.
5. Wybudować chodnik na ulicy Nadrzecznej oraz rozpatrzyć możliwość wybudowania parkingu wzdłuż tej ulicy.
6. Zwiększyć ilość koszy na śmieci na
uli. Nadrzecznej, ustawić oświetlenie
uliczne w rejonie stawu kajakowego na
ul. Hutniczej.
7. Uprzątnąć suche drzewa przy wejściu
do Parku Kuracyjnego od ul. Parkowej
oraz na ul. Nadrzecznej w okolicy Karczmy. Przywrócić ławki na Alei Legionów
oraz nakazać oczyszczenie terenu torowiska w okolicy Pizzeri Verona.
8. Wyczyścić klosze oświetlenia ulicznego.
9. Naprawić nawierzchnię chodnika
przy Technikum.
Wojsław Suchta
każdy dzień opóźnienia, należne płatności
będą obniżane o 1 procent.
Na jednym formularzu rolnicy mogą się
ubiegać o różnego rodzaju pomoc.
Biuro Powiatowe ARiMR znajduje się
w Międzyświeciu przy ul. Cieszyńskiej,
tel. 857-85-73. W każdy piątek w godz.
8-12 w Urzędzie Miasta Ustroń dyżury
pełni Elżbieta Pruszkowska z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Cieszynie, która udziela informacji i pomaga
wypełnić dokumenty.
(mn)
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BAŚNIOWY
KONKURS

Panie nie mogły pomagać, co najwyżej trzymać farby.

Fot. M. Niemiec

Uczestnicy konkursu z nauczycielkami, jury i organizatorami.

Fot. M. Niemiec

Tańce i śpiewy dla gości prezentowały przedszkolaki z Siódemki.

Fot. M. Niemiec
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– Baśnie dostarczają dzieciom informacji
o życiu ludzi, o pięknym i fascynującym
świecie przyrody, o ciekawych przygodach, w których same chciałyby uczestniczyć. Zainteresowanie, jakie budzą książki
wzmaga aktywność umysłową i poznawczą dzieci. Dlatego dziękuję wszystkim
w imieniu organizatorów konkursu, to jest
pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej i naszego przedszkola za przyjęcie
zaproszenia i wspólną wyprawę w piękny
świat dziecięcej literatury – mówiła na
powitanie dyrektor Przedszkola nr 7 Jolanta Heller.
W sali ruchowej przedszkola na Manhatanie 15 kwietnia zebrało się dużo gości,
a były to dzieci z ustrońskich przedszkoli
z nauczycielkami oraz rodzice. Powodem
spotkania był Konkurs Literacki „Moja
ulubiona baśń”.
Drużyny z poszczególnych przedszkoli
już wcześniej zapoznawały się z baśniami, których będą dotyczyć pytania
i zadania. W tym roku były to: „Dzielny
żołnierz cynowy”, „Jaś i magiczna fasola”, „Kryształowa kula”, „Księżniczka na
ziarnku grochu”, „Kopciuszek”. Następnie
w kolejnych konkurencjach przedszkolaki
musiały się wykazać znajomością baśni,
wyłapać błędy w cytowanych fragmentach, przedstawić spektakl w oparciu
o wybrana baśń, ułożyć puzzle, rozwiązać
bajkowe zagadki i namalować plakat.
Z trudnym wyzwaniem najlepiej poradziła sobie drużyna z Przedszkola nr 6
z Nierodzimia (opiekun Magdalena Bączek), 2. miejsce zajął zespół z Przedszkola
nr 4 w Hermanicach (opiekun Bogusława
Woydyła), 3. miejsce przypadło dzieciom
z Przedszkola nr 2 (opiekun Iwona Wiśniewska). Kolejne miejsca: 4. Przedszkole
nr 1 (opiekun Mierella Kozieł), 5. Przedszkola nr 5 (opiekun Jolanta Sieroń), 6.
Przedszkola nr 7 (opiekun Barbara Trela).
Przygotowaniem konkursu zajęły się Beata
Then i Joanna Kokot z P-7.
Zabawie i rywalizacji przyglądało się
jury, pilnując prawidłowego zliczania
punktów, a właściwie cukierków. Po każdym zdobyciu punktu, jedna cukrowa
galaretka lądowała we właściwym słoiku.
Sędziowie przyznawali też punkty za plakaty i scenki teatralne, a byli to: naczelnik
Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Danuta Koenig, dyrektor Miejskiego
Domu Kultury „Prażakówka” Barbara
Nawrotek-Żmijewska, neurologopeda Elżbieta Padee, Beata Grudzień, kierownik
Oddziału dla Dzieci biblioteki miejskiej
oraz Krzysztof Krysta, dyrektor biblioteki.
Poziom oceniono jako bardzo wysoki, doceniono pracę włożoną w przygotowanie
strojów. Tradycyjnie, na ogólno miejskich
konkursach dla uczestników przygotowywany jest słodki poczęstunek, a podczas
rywalizacji występują dzieci z przedszkola,
w którym odbywa się konkurs.
Monika Niemiec
28 kwietnia 2016 r.

Po spotkaniu proszono gościa o autografy.

Fot. M. Gomola-Miechowska

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM

Stefan Czerniecki to „ podróżnik, dziennikarz, autor książek „Dalej od Buenos”,
„Cisza” (wyd. w serii „Poznaj Świat” prowadzonej przez Wojciecha Cejrowskiego)
oraz „Czekając na Duida”, autor podróżniczego programu „Za siódmą górą”
emitowanego co tydzień w TV Republika,
były członek Alpinus Expedition Team.
Eksplorator dziewiczych rejonów świata - przede wszystkim ukochanej przez
niego Ameryki Południowej. Zwycięzca I

edycji prestiżowego Memoriału im. Piotra Morawskiego. Teksty jego autorstwa
publikują m.in: „Do Rzeczy”, „Rzeczpospolita”, „Nowe Państwo”, „Gazeta
Polska Codziennie”, „Polonia Christiana”,
„npm”, „National Geographic-Traveler”,
„Podróże”, „Poznaj Świat”.
Właśnie z nim spotkali się w środę 20
kwietnia o godz. 17 czytelnicy i sympatycy Miejskiej Biblioteki Publicznej,
miłośnicy podróży. Frekwencja dopisała,

w pewnym momencie zaistniała obawa,
że zabraknie krzeseł.
Myślę, że nikt z obecnych nie żałował decyzji o przyjściu na spotkanie.
Stefan Czerniecki zabrał nas w podróż
„Śladem szeptu amazońskiego potoku:
o Indianach, Chavezie, puszczy…”. Od
początku można się było przekonać, że
podróże to jego pasja. Jak sam o sobie
mówi „szczęśliwy człowiek z maleńkim
adhd” i uroczy gaduła ze swadą opowiadał
o swoich przygodach, napotkanych na
szlaku ludziach i pięknej przyrodzie, ale
także o niebezpieczeństwach, które czyhają na białego człowieka w niezdobytych
ostępach puszczy czy amazońskich rzek.
W „Czekając na Duida – śladem szeptu
amazońskiego potoku” opowiada o terenach zakazanych, o dziewiczej Amazonii,
o Indianach, o reżimie wojskowym Hugo
Chaveza, a także o niezwykłym spotkaniu
w samym sercu niedostępnej dżungli.
Czernieckiemu udało się wpłynąć na zamknięte, trudno dostępne tereny, na które
od czasu objęcia władzy przez Chaveza
obowiązywał restrykcyjny zakaz wstępu.
Ta ziemia miała być tylko dla wojska. No
i dla Indian. I to oni pomogli podróżnikowi najwięcej. Oni nauczyli go, jak czekać
na Duida.
Wszystkie wydane dotychczas książki
Stefana Czernieckiego można wypożyczyć w ustrońskiej bibliotece. Być może
autor jesienią znów zawita do Ustronia.
Jeżeli uda się gościć go ponownie, już dziś
można zarezerwować sobie popołudnie
na ciekawe spotkanie. Beata Grudzień
UWAGA! 30 kwietnia (sobota) Miejska Biblioteka Publiczna będzie nieczynna. Zapraszamy 2. maja (poniedziałek).
efekt był naprawdę wspaniały! Do premiery pozostało już niewiele czasu, a wszystko
musi być perfekcyjnie dopracowane. Emocje są coraz większe. „Gazeta Ustrońska”
objęła musical patronatem medialnym.
Trzymamy kciuki za nasze utalentowane
i pracowite dzieciaki! Aldona Sztuka

KOLONIA
SRS
CZANTORIA
PRZYGOTOWANIA DO MUSICALU
W Akademii Esprit dużo się dzieje. Praca nad musicalem „Dokąd ten lot?” wre!
Młodzi artyści intensywnie przygotowują
się do premiery spektaklu (a ta już 30
maja). W minioną sobotę w profesjonal28 kwietnia 2016 r.			

nym studiu nagrywali piosenki musicalowe, odtwórcy głównych ról uczestniczą
w sesjach fotograficznych do plakatów
promujących przedstawienie, intensywnie
ćwiczą swoje role… A wszystko po to, by

Serdecznie zapraszamy rodziców do
zapisywania swoich dzieci na kolonię
letnią. W tym roku SRS Czantoria organizuje kolonię do Ustki. Czeka nas
wiele atrakcji m.in. wycieczka na wydmy - Twierdza Ustecka, zajęcia sportowe, konkursy. Termin: 26.06- 05.07,
cena: 1450 zł (dla rodzeństw: 1420 zł/
os), zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowy "Bałtyk", grupy uczestników:
6-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat. Informacje
i zapisy: 508-475-092 lub kontakt.srsczantoria@gmail.com.
Bartłomiej Pilch
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Alicja Marekwica.

Fot. M. Niemiec

Filip Foldyn.

Fot. M. Niemiec

Pamela Michałek.

Fot. M. Niemiec

Bartosz Smyk.

Fot. M. Niemiec

WERDYKT JEDNOGŁOŚNY
19 kwietnia w Przedszkolu nr 6 odbył się Miejski Konkurs Recytatorski dla
przedszkolaków. Już po raz piąty placówka w Nierodzimiu gościła najlepszych
deklamatorów z Ustronia, którzy przedstawili wiersze znane i lubiane, jak „Na
straganie”, „Okulary”, „Co dzieci widziały w drodze”, „Kwoka”, ale też mniej znane
jak „Mój tata” o krawatach czy „Super klej” o kisielu.

Dzieci z nauczycielkami i rodzicami przywitały organizatorki – Magdalena Bączek
i Arleta Zaczyńska-Połowczuk oraz dyrektor
P-6 Bronisława Noszczyk. Żeby nieco złagodzić stres małych artystów, ich recytacje
przeplatane były barwnymi występami grup
przedszkolnych z Szóstki. Grupy młodsze, starsze i integracyjne pokazały tańce
z całego świata i zagrały na instrumentach.
Po części konkursowej uczestnicy zostali
zaproszeni do sali zabaw i na poczęstunek,
a jury zabrało się do pracy, by wyłonić najlepszych. Nie było to łatwe zadanie.

Głowiłyśmy się nad wynikami z przewodniczącą składu sędziowskiego Elżbietą
Padee – neurologopedą, pracującą z dziećmi w ustrońskich szkołach i przedszkolach oraz z Dorotą Cisowską – logopedą
i nauczycielką nauczania początkowego
w Szkole Podstawowej nr 6. Wysokiej klasy specjalistki potrafiły ocenić prawidłowość wypowiedzi, zauważały też postępy
dzieci, z którymi pracowały. Werdykt był
jednogłośny, choć, gdyby nie ograniczona
liczba głównych nagród, pewnie wszystkie
dzieci zostałyby laureatami.

Każda grupa z Przedszkola nr 6 przygotowała występ.
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Fot. M. Niemiec

Nie wszystkie przedszkolaki potrafiły
pogodzić się z tym, że nie zajęły pierwszego miejsca, niektóre mocno przeżywały
to, że otrzymały „tylko” wyróżnienie.
Jednak nagrody, jakie przygotowali organizatorzy na pewno osłodziły gorycz
porażki. Ufundowali je sponsorzy: Teatr
Lalek „Banialuka” z Bielska-Białej, Firma
„Mokate”, Kolej Linowa „Czantoria”,
Park Rozrywki „ZatorLand”, Figle Migle w Ustroniu, Hop-Siup – sala zabaw
w Skoczowie, Park Ruchomych Dinozaurów w Ustroniu, Pilch Zabawki
z Drewna Ustroń, sklep „Papierowy
Świat” w Ustroniu.
Tytuł najlepszej recytatorki i 1. miejsce
przyznano Alicji Marekwicy z Przedszkola nr 6, 2. miejsce – Filipowi Foldynowi
z Przedszkola nr 4 i Pameli Michałek
z Przedszkola nr 7, a 3. miejsce Bartoszowi Smykowi z Przedszkola nr 6. E. Padee
chwaliła dzieci za poziom, dziękowała
nauczycielkom za zaangażowanie i gratulowała sukcesów.
Monika Niemiec
28 kwietnia 2016 r.

SPRZĄTANIE
NIERODZIMIA
W sobotę 23 kwietnia Zarząd Osiedla i Radna Jolanta Hazuka wspólnie
z mieszkańcami spotkali się, aby wspólnie
posprzątać swoją małą ojczyznę. Była to
pierwsza taka akcja zorganizowana przez
Zarząd Osiedla. Sprzątano od godziny
9 do 12 i choć grupa była niewielka, to
udało się pozbierać śmieci z ulic: Kreta,
Bocznej, Szerokiej, Bładnickiej, Potokowej, Wiejskiej, Zagajnik, Zabytkowej
i Żwirowej, wysprzątano również koryto Młynówki od „Olszynki” do Firmy
Mokate. Biorący udział w sprzątaniu po
zakończeniu pracy spotkali się w „Olszynce” przy kiełbasce z grilla, kawie,
herbacie i cieście ufundowanym przez
Zarząd Osiedla i Panią Radną, podsumowano akcję. Ilość śmieci, którą udało
się zebrać zaskoczyła wszystkich (około
20 worków). Dlatego sprzątanie Nierodzimia będzie odbywać się regularnie.
Radna Jolanta Hazuka wraz z Zarządem
Osiedla pragną podziękować wszystkim,
dzięki którym akcja ta doszła do skutku.
Przedsiębiorstwu Komunalnemu za worki
na śmieci i odebranie zebranych odpadów, Księdzu Proboszczowi Maciejowi
Jenknerowi za udostępnienie bemara na
wrzątek, dzięki czemu mogliśmy się napić
gorącej kawy i herbaty, druhom strażakom
za nieodpłatne udostępnienie „Olszynki”,
pani Marii Kozub za upieczenie pysznych
ciast, a przede wszystkim mieszkańcom,
którzy poświęcili swój prywatny czas, aby
wspólnie zadbać o Nasze Osiedle. Mamy
nadzieję, że podczas kolejnych akcji sprzątania Nierodzimia będzie nas tylu, że uda
się posprzątać całą dzielnicę.
(WK)

WYPADKI

22 kwietnia doszło do kolejnego zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty, na szczęście tym razem obrażenia
nie były poważne. W piątek po godz. 22
motocyklista jadący ul. Katowicką od
strony Ustronia zderzył się z autobusem,
który wyjeżdżał z ul. Żwirowej, w pobliżu
siedziby Mokate. Motocykl rozbił się na
słupie reklamowym, a kierującego pogotowie zabrało do szpitala.
23 kwietnia powodem kolizji, do której
doszło w Goleszowie na ul. Ustrońskiej
było niezachowanie odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu.
22-letni wiślanin jadący citroenem Xsara
najechał na tył citroena Berlingo, kierowanego przez 40-letnią mieszkankę
Goleszowa. Samochody były mocno
pokiereszowane, ale ludzie nie odnieśli
poważnych obrażeń.
Kierowcy nie dają nam zapomnieć
o skrzyżowaniu dwupasmówki z ul. Kozakowicką i Dominikańską. 25 kwietnia
właśnie tam, zaledwie dwa tygodnie po
śmiertelnym wypadku doszło do kolejnej,
28 kwietnia 2016 r.			

Ekipa sprzątająca w składzie (od lewej stoją): Henryk Szpin, Wit Kozub, od lewej siedzą
Bogusława Lazar, Renata Szpin, Magdalena Nowak, Jolanta Hazuka.

Grilla z kiełbaską doglądał Stanisław Kozioł.

groźnie wyglądającej stłuczki. Przyczyna
wciąż ta sama – wymuszanie pierwszeństwa. Kolizję spowodował 42-letni
mieszkaniec Goleszowa kierujący toyotą

corollą, doprowadzając do zderzenia
z audi4 kierowanym przez 24-letniego
skoczowianina. Jeden z samochodów
dachował.
(mn)
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CZTERDZIEŚCI LAT MINĘŁO…

…a zaczęło się 29 sierpnia 1975 roku,
kiedy to Walne Zebranie wybrało siedmioosobowy Zarząd, któremu przewodniczył, jako prezes – Józef Balcar. Na
zebraniu sprawozdawczo – wyborczym,
które odbyło się 15 stycznia 1976 roku
w SP-1 dokonano wyboru 21-osobowej
Rady Zakładowej, której prezesem został
Alojzy Waszek. Na pierwszym swoim
posiedzeniu 29 stycznia 1976 roku Rada
Zakładowa powołała liczącą 57 członków
Sekcję Emerytów i Rencistów w Ustroniu.
Jej prezesem został Otton Chlebik, a od
1985 roku funkcję tą pełnili: Józefa Jabczyńska, Gustaw Halama, Zygmunt Zwardoń, Elżbieta Tyrna, Agnieszka Woźniak,
a obecnie – Bogdan Kozieł.
Zarząd Sekcji Emerytów i Rencistów
ZNP zawsze starał się organizować życie swoim emerytom. Najważniejsze cele
i zadania zarządów to sprawy organizacyjne, socjalne, działalność turystyczno-krajoznawcza, kulturalno-oświatowa oraz
pamięć o naszej historii. Najważniejsze
były i są spotkania wszystkich członków,
które odbywały się podczas zebrań sprawozdawczych czy okolicznościowych
w różnych miejscach (w szkołach, świetlicy
Spóldzielni Mieszkaniowej, restauracjach,
MDK „Prażakówka”, itp.), ale zawsze w
przemiłej atmosferze. Emeryci to często
ludzie starsi, schorowani, czasem samotni,
wymagający leczenia i wsparcia finansowego. Taka pomoc jest im zapewniana
i udzielana. Pamięta się o ich jubileuszach
czy dokonaniach, zaprasza do udziału
w spotkaniach z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, które organizuje Urząd Miasta
oraz w wigilijkach. Spotkania te dostarczają zawsze wielu wzruszeń. Ważną sferą
działalności Sekcji jest organizowanie niepowtarzalnych, wzbogacających w piękne
i niezapomniane wrażenia, wycieczek
i zajęć sportowych. Były to wyprawy
w Pieniny, do Krakowa, Opola, Wrocławia,
Pszczyny, Żywca czy ostatnio do Sando-
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mierza. Ważne są również te po najbliższej
okolicy (Cisownica, Dobka, Górki, Równica, Tuł, Mała Czantoria – bunkier partyzantów). Obecnie istnieje bardzo aktywna
męska sekcja piłki siatkowej, a także można
wziąć udział w rodzinnym rajdzie samochodowym. Marzeniem jest wznowienie
rekreacyjnych zajęć gimnastycznych, które
kiedyś cieszyły się powodzeniem.
W 2014 roku w Muzeum Ustrońskim zorganizowany był wernisaż prac wykonanych
przez członków SEiR i nauczycieli czynnych, którzy w ten sposób pokazali swoje
pasje i talent. Były to prace fotograficzne,
malarskie oraz rękodzieło. Wystawa cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród
mieszkańców i gości przebywających wówczas w naszym mieście. SEiR prowadzi
Klub Nauczyciela, który miał swoją siedzibę początkowo w SP-2, a obecnie mieści
się w MDK „Prażakówka”, gdzie można
się spotykać w pierwszy czwartek miesiąca
przy kawie. Dzieje i dokonania SEiR były i
są dokumentowane przez kolejnych kronikarzy: Alojzego Waszka, Marię Pasterną (3.
miejsce w konkursie kronik zorganizowanym przez Zarząd Okręgu w Katowicach) i
Annę Strygner. Maria Pasterna opracowała
również dwie monografie: klubu – „Klub
jakich mało” i Sekcji. I tak minęło 40 lat
istnienia Sekcji Emerytów i Rencistów.
17 kwietnia 2016 roku w Domu Nauczyciela w Jaszowcu zorganizowano spotkanie
zaproszonych gości i członków Sekcji.
Jubileusz swoją obecnością zaszczycili:
Ewa Niedbała –wiceprezes Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP, Ewa Lankocz – prezes
Oddziału ZNP Ustroń, Rafał Gawleta –
członek Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP,
Danuta Koenig (członek honorowy) - naczelnik Wydziału Oświaty przy UM Ustroń,
Zygmunt Zwardoń – prezes Oddziału
i wieloletni przewodniczący SEiR, Sylwia
i Marek Witkowscy – gospodarze DW „Nauczyciel”, członkowie Zarządu Oddziału
ZNP Ustroń, członkowie Oddziałowej

Komisji Rewizyjnej Oddziału ZNP Ustroń,
Emilia Niemczyk – przewodnicząca SEiR
Wisła. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym
obiadem, potem tradycyjnie na schodach
DW „Nauczyciel” uczestnicy ustawili się
do zbiorowej fotografii. Oficjalną część
rozpoczęli wspaniale przygotowanym
występem uczniowie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 3 w Ustroniu Polanie.
Artyści śpiewali, recytowali i przedstawiali
humorystyczne scenki gwarą cieszyńską.
Po występie przewodniczący SEiR –Bogdan Kozieł przywitał i przedstawił zaproszonych gości. Głos zabrała również Ewa
Lankocz, wyrażając się w ciepłych słowach
o działalności Sekcji Emerytów i Rencistów
oraz ZNP w Ustroniu. Z dużą dawką humoru głos zabrała Danuta Koenig, która podarowała wydawnictwa książkowe dotyczące
naszego regionu jako zaczątek biblioteczki
dla seniorów. Życzenia oraz wyrazy uznania dla prężnej działalności SEiR wyraziła
Ewa Niedbała. Głos zabrali również inni
goście życząc przewodniczącemu i zarządowi dalszych pomysłów i zapału do
pracy. Na spotkaniu w sposób szczególny
uhonorowano za aktywność i działalność
w Sekcji koleżanki : Elzbietę Tyrnę i Marię
Pasterną. A potem przy kawie, herbatce
i kołaczu Elżbieta Tyrna, która od początku
powstania Sekcji była działaczką, również
długoletnią przewodniczącą i tym samym
„prawdziwą skarbnicą wiedzy” o ludziach,
którzy tworzyli historię Sekcji Emerytów i Rencistów, przywołała „wspomnień
czar”, ilustrując je fotografiami z różnych
imprez, wycieczek czy jubileuszowych
spotkań z członkami. Do wspomnień włączali się zebrani, którzy rozpoznawali się
na zdjęciach i wspominali zdarzenia z nimi
związane. Atmosfera spotkania była bardzo
miła, swobodna, a na koniec uroczystości
wspólnie odśpiewano „Hymn Emeryta”,
który został zamieszczony na specjalnie
przygotowanym folderze, upamiętniającym
to wydarzenie.
(JB)
28 kwietnia 2016 r.

USTROŃ
W KONKURSIE

„NESTLE
PORUSZA POLSKĘ”!
Ustroń bierze udział w konkursie „Nestle porusza Polskę”!, w którym do wygrania są siłownie miejskie. Nowoczesne
siłownie powstaną w 16 lokalizacjach,
które zdobędą najwięcej głosów (po jednej
siłowni w każdym województwie). Do
konkursu zgłoszona została lokalizacja na
ulicy Wiśniowej w Ustroniu.
Głosowanie prowadzone jest za pośrednictwem strony internetowej: www.nestleporusza.pl do 6 lipca. Aby zagłosować
należy: 1. wejść na stronę www.nestleporusza.pl, 2. wybrać lokalizację - Ustroń, 3.
kliknąć "Głosuj", 4. podać adres e-mail, 5.
kliknąć w link aktywacyjny przesłany na
podany adres e-mail. Z podanego adresu
e-mail można oddać tylko jeden głos
dziennie.

ZATRUDNIMY
DZIENNIKARZA
Szukamy osoby młodej, ciekawej
świata i ludzi, otwartej na wiedzę.
Wykształcenie dziennikarskie nie
jest konieczne.

GAZETA USTROŃSKA

tel. 33 854 34 67
e-mail: gazeta@ustron.pl

Gest „Okay” musi wykonać zawodnik po wynurzeniu, żeby konkurencja była zaliczona.
				

GOŚĆ WYGRAŁ WSZYSTKO
9 i 10 kwietnia ustroniak Mateusz Malina, mistrz świata freedivingu wziął udział
jako gwiazda w Zawodach o Puchar Sofii.
Nie dał szans rywalom i wygrał we wszystkich trzech konkurencjach basenowych
– pływaniu z płetwami, bez płetw i wstrzymywaniu oddechu, osiągając wyniki: 204
m DNF, 5.45 min STA, 228 m DYN.
Tak mówi o zawodach M. Malina:
– Zostałem zaproszony w charakterze
gościa specjalnego przez organizatora
Lubomira Stefanova. Cieszę się, że mo-

głem tego doświadczyć! Atmosfera wokół zawodów była fantastyczna i trzeba
podkreślić, że cała ich organizacja była na
najwyższym poziomie. Wygrałem zawody we wszystkich trzech konkurencjach,
rozgrywanych na 25-metrowym basenie.
Jestem bardzo zadowolony ze swoich
startów.
To dobra prognoza przed Basenowwymi
Mistrzostwami Świata, które odbędą się
na przełomie czerwca i lipca w Finlandii.
(mn)

TENIS ŚWIATOWY
I NAJMŁODSZYCH

G. Panfil.

28 kwietnia 2016 r.			

Jednego zwycięstwa zabrakło Grzegorzowi Panfilowi, żeby zgarnąć tytuł ITF
na nawierzchni ziemnej w węgierskim
Segedynie (pula nagród: 10 tys. dolarów). W niedzielnym finale rozstawiony
z numerem siódmym zabrzanin uległ 3:6
5:7 najwyżej rozstawionemu Włochowi
Gianluigi Quinzi’emu. 28-letni leworęczny tenisista jest bratem Aleksandra Panfila,
prowadzącego Uczniowski Klub Sportowy
„Beskidy” Ustroniu, który od samego
początku kariery jest jego trenerem. Jak
pisaliśmy w GU, G. Panfil ma trenować
w Ustroniu.
Sukcesy odnoszą też zawodnicy UKS
„Beskidy”, tym razem ci najmłodsi. Podczas turnieju WTA Katowice Open rozegrany został turniej dla najmłodszych
KIDS CUP kategoria czerwona. Sara
Husar zajęła w nim 4. miejsce wśród
dziewczynek, Aleksander Deda był 2.
wśród chłopców.
(mn)

A. Deda i S. Husar.
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WSPOMNIENIE O PAWLE MOLINIE
„Do widzenia w onym lepszym kraju”.
Tymi słowami ks. Marek Londzin pożegnał długoletniego mieszkańca Ustronia, śp. Pawła MOLINA, który do 1980 r. zamieszkiwał
w Ustroniu przy ul. 1 Maja (ob. 3 Maja), natomiast później przeprowadził się do Dzięgielowa, gdzie razem z rodziną zamieszkał
przy ul. ks. Kulisza. Zmarł 15 kwietnia 2016
r. po krótkiej chorobie w Śląskim Szpitalu,
w Cieszynie. Ukończył 92 lata.
Urodził się 2 stycznia 1924 r. w Cieszynie jako najmłodszy syn z trojga dzieci
Pawła i Heleny z domu Oszelda. Tam też
spędził dzieciństwo i lata młodzieńcze.
W 1949 r. ożenił się z ustronianką Bronisławą Kubok, więc od tego czasu stał się
tutejszym mieszkańcem. Państwo Molinowie mieli troje dzieci – Małgorzatę, Zofię
oraz najmłodszego Zygmunta. Doczekali
się dwojga wnuków – Dominiki i Pawła.
Niestety w 1994 r. stracili przedwcześnie
zmarłą córkę Gosię. Paweł Molin z żoną
przeżył bardzo szczęśliwe 65 lat. Wdowcem
został w grudniu 2014 r.
Był jednym z nielicznych osób, które prowadziły w czasach PRL-u prywatne biznesy.
Ze względu na znakomite umiejętności
w zakresie elektryczności i uzyskane zgodnie
z tym wykształcenie, Paweł Molin otworzył
warsztat, który obsługiwał mieszkańców nie
tylko Ustronia, ale ludzi daleko poza jego granicami. Można śmiało
stwierdzić, że wówczas nie miał sobie równych. Był wielkim autorytetem w swojej profesji, osobą powszechnie znaną, szanowaną
i cenioną. Został członkiem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców
w Cieszynie, nabywając tytuł starszego Cechu, który m.in. dokształcał młodą generację następców i stał się mistrzem w swoim fachu.
Oprócz tego osiągnął status zasłużonego społecznika w branży, działającego z wielką pasją i zaangażowaniem. Za działalność otrzymał
kilka wysokich odznaczeń państwowych – Krzyż Kawalerski Orderu

Odrodzenia Polski, Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi. Najcenniejszą
wartość dla niego miało jednak najwyższe odznaczenie rzemieślnicze – Odznaka Honorowa „Szabla Kilińskiego”.
Oprócz zawodu, kochał także bardzo prace w swoich ogrodach,
ustrońskim oraz dzięgielowskim. Kiedy przeszedł na zasłużoną
emeryturę, poświęcał wiele czasu pielęgnowaniu kwiatów i warzyw, a w szczególności
polubił hodowlę dyni. Każdą wolną chwilę
spędzał na łonie natury. Razem z żoną
Bronisławą należał do Związku Młodzieży
Ewangelickiej „WICI”, w ramach którego
przez wiele lat prowadził czynne życie
towarzyskie. Kiedy żona zachorowała, nie
opuszczał jej ani na krok. Okazał się wspaniałym, oddanym, spolegliwym mężem,
ojcem i dziadkiem.
Ceremonia żałobna w kościele ewangelickim w Ustroniu odbyła się 19 kwietnia br.,
a koncelebrował ją razem z ks. M. Londzinem, ks. Oskar Wild. Uroczystości towarzyszyły trzy poczty sztandarowe: Beskidzkiej
Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców
w Bielsku-Białej, Cechu Rzemieślników
i Przedsiębiorców w Cieszynie i Beskidzkiego Cechu Kominiarzy w Bielsku-Białej.
Na zakończenie mowę pożegnalną wygłosił wiceprezes BIRiP Józef Waszek,
składając w swoim wystąpieniu hołd jego
pamięci. W pogrzebie wzięło udział wielu mieszkańców Ustronia
i Dzięgielowa, wśród których, oprócz najbliższych, byli przyjaciele, znajomi, koledzy po fachu i sąsiedzi. Delegację stanowiły
siostry zakonne Ewangelickiego Domu Opieki „Eben- Ezer”
z Dzięgielowa oraz przedstawiciele wymienionych wyżej instytucji. Paweł Molin Spoczął w grobie rodzinnym na cmentarzu
ewangelickim w Ustroniu. „Do widzenia w onym lepszym kraju”,
gdzie nie ma już cierpienia, smutku ani żadnych trosk, a my wierzymy, że tam się ponownie spotkamy...
Elżbieta Sikora

POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT
czyli polskie piosenki międzywojenne

Od soboty 9 kwietnia przebywał w naszym mieście
w ramach wizytacji kanonicznej ks. biskup Roman Pindel. We
wtorek 12 kwietnia, w ostatnim dniu wizytacji ks. biskup odbył
wizytację w Miejskim Domu Spokojnej Starości w Ustroniu.
Został przywitany przez kierownik Domu Ilonę Niedobę kwiatami oraz otrzymał anioła wykonanego przez mieszkańców
domu w ramach terapii zajęciowej. Do prezentu dołączona była
laurka okolicznościowa. Biskupowi towarzyszył jego sekretarz
ks. Piotr Góra.
Ks. biskup serdecznymi słowami zwrócił się do zgromadzonych na spotkaniu mieszkańców Domu, życząc im pogody
ducha, dobrego przeżywania czasu spędzonego w tym miejscu,

Scena Polska proponuje w maju 2016 niezapomniane polskie
przeboje filmowe lat 20. i 30. w reżyserii Bogdana Kokotka.
Spektakl przeniesie nas w świat przedwojennego kina, gdzie
królowali Eugeniusz Bodo, Loda Halama, Hanka Ordonówna.
Śpiewane przez nich piosenki nucimy do dziś, często nie zdając
sobie nawet sprawy, z jakich filmów pochodzą. „Ta ostatnia niedziela”, „Miłość ci wszystko wybaczy”, „Umówiłem się z nią
na dziewiątą” – to tylko kilka piosenek z wielu, które zabrzmią
w nowych aranżacjach. Kostiumy, scenografia, muzyka –
wszystko to pomoże nam przenieść się w tamte, dawno minione
wspaniałe lata. Wyjazd na spektakl dla grupy abonamentowej
„wtorkowej” wyjątkowo w poniedziałek 2. maja o godz. 17.30.
Wyjazd punktualnie spod Lidla w Ustroniu.

POGRZEB ŚP. OTONA
WINDHOLZA-WINECKIEGO
19 kwietnia 2016 r. przyleciała z Australii żona Honorowego
Obywatela Miasta Ustronia, długoletniego członka Towarzystwa
Miłośników Ustronia, Krystyna Winecka wraz z najbliższymi
(również są członkami TMU), aby pochować, zmarłego w listopadzie ub. r. męża, śp. Otona Windholza-Wineckiego, zgodnie
z jego wolą i życzeniem, w rodzinnej ziemi. Ceremonia żałobna
odbędzie się 4 maja o godz. 11.00 w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Ustroniu. Uroczystości towarzyszyć będzie Estrada
Ludowa „Czantoria”.
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WIZYTACJA
KANONICZNA
na pielęgnowaniu swoich zainteresowań i rozwijaniu nowych.
Na prośbę pani kierownik mieszkanka domu Krystyna Waliczek
zaśpiewała pieśń „Liczę na Ciebie Ojcze”. W refrenie dołączyli
inni mieszkańcy uczestniczący w spotkaniu. Ks. biskup rozdał
mieszkańcom fotokopie obrazu Adolfa Hyły. Na obrazie przedstawiony jest Jezus Miłosierny namalowany zgodnie z objawieniem
otrzymanym przez św. Faustynę. Goście i mieszkańcy zostali
poczęstowani ciastem i kawą oraz herbatą. Poczęstunek został
pobłogosławiony przez ks. biskupa.
Na zakończenie ks. biskup życzył uczestnikom spotkania Bożego błogosławieństwa i udał się na kolejne spotkanie przewidziane
w programie.				
jot-ef
28 kwietnia 2016 r.

NOWOŚĆ

TECHNIK ELEKTRYK

Gimnazjaliści właśnie napisali test i już w niedługim czasie przyjdzie im składać dokumenty do wybranych szkół ponadgimnazjalnych. Dobrą ofertę ma dla nich Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Ustroniu, bo w roku szkolnym 2016/2017 będzie kształcić
młodzież w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej.
W pierwszej ze szkół można uzyskać tytuł technika informatyka,
technika mechanika i technika elektryka, w drugiej zdobyć zawód
elektromechanika, elektromechanika pojazdów samochodowych,
sprzedawcy. Prowadzona jest też klasa wielozawodowa, obejmująca wszystkie zawody.
Uczniowie ustrońskiej szkły mogą się pochwalić znakomitymi
wynikami z egzaminów. W roku 2015 maturę z języka polskiego
zdali wszyscy przystępujący, tak samo z języka angielskiego,
wynik matury z matematyki to 82%. Egzamin zawodowy na
technika mechanika zdało 100% uczniów, na technika informatyka – 80%. Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie
szkoły i na stronie www.zspustron.internetdsl.pl.
17/2016/2/O

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ustroniu
sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn. „Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej dla
zadania pn. Budowa budynku wielorodzinnego przy ul.
Dworcowej”. Szczegóły konkursu znajdują się na stronie
internetowej spółki oraz w BIP.
17/2016/3/O

B I B L I O T E K A POLECA:
„Młody naukowiec i zdumiewające eksperymenty”

Wiedzę o świecie można zdobywać nie tylko w laboratoriach
pełnych probówek i komputerów lub w szkole na lekcjach. Naukę
znajdziesz we wszystkim, co widzisz i robisz na co dzień. Każdy w pewnym sensie jest naukowcem, a ty możesz być jednym
z najlepszych naukowców na Ziemi. Nie wierzysz nam? Wystarczy,
że będziesz chodzić z szeroko otwartymi oczami, ciekawością
wyostrzoną niczym samurajski miecz i głową pełną pytań.
Ta książka zabierze cię w podróż po… codziennym życiu.
Zaczynamy ranną pobudką, a kończymy wieczornym liczeniem
baranów, w ciągu dnia przeżywając liczne przygody!
Wszystkie one nawiązują do codzienności, będącej bogatym
źródłem naukowej inspiracji, i są oparte na wystawach i ćwiczeniach prezentowanych w Eksploratorium w San Francisco, słynnym
w świecie muzeum nauki, sztuki i ludzkiego postrzegania. Aktywności opisane na każdej stronie pozwolą ci poznać fascynujące
zjawiska zachodzące wokół ciebie rano, w południe i wieczorem.

Grażyna Bąkiewicz „Mówcie mi Bezprym”

Słyszeliście o Bezprymie? Obiło się coś o uszy?
Nie róbcie sobie wyrzutów, jeśli nie. Nawet historycy mają
problem, bo zachowało się niewiele źródeł. Wiadomo tylko, że
był najstarszym synem Bolesława Chrobrego i ojciec nie jemu, ale
młodszemu synowi, znanemu jako Mieszko II, przekazał władzę.
Dlaczego? Tajemnicza sprawa. Jednak przy odrobinie cierpliwości
można sporo wyczytać ze średniowiecznych kronik. Informacje
dotyczą szczególnie czasów, gdy Bezprym był nastolatkiem. Jeśli
to, co wyśledzili historycy, jest choć po części prawdą, to życie
tego chłopaka było niezwykłe.
Cofnijmy się o tysiąc lat i towarzyszmy przez chwilę chłopcu,
który mógł być królem, a został Bezprymem.
Życzę miłego podróżowania w czasie.
					
17/2016/3/R

Serdeczne podziękowania
dla Kierownictwa i Personelu
Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu
za troskliwą opiekę od wdzięcznego pensjonariusza

Stanisława Szymańskiego
obchodzącego setne urodziny.
Do podziękowań dołącza się rodzina.

POZIOMO: 1) na głowie motocyklisty, 4) w lampie
naftowej, 6) prawosławny ksiądz, 8) natchnienie artysty, 9) Don …., 10) księstwo pomiędzy Hiszpanią
i Francją, 11) płynie przez Wadowice, 12) czasami
do pocałowania, 13) efekt działania, 14) związek
państw, 15) fortyfikacja obronna, 16) syn Dedala,
17) pordzewiałe klamoty, 18) miara powierzchni gruntu,
19) włoska metropolia, 20) dymi na Sycylii.
PIONOWO: 1) zawodniczka z wiosłem, 2) ubiór
płetwonurka, 3) z masłem, 4) protestancka doktryna teologiczna, 5) gorzkawy napój gazowany,
6) figura geometryczna, 7) maszyna na oblodzoną
drogę, 11) udaje motocykl, 13) duży pokój.

Lato 2016 im szybciej tym taniej!
SŁOŃCE - na już! na wekendy! na lato! ZAPRASZAMY!
Przyjdź, zadzwoń lub wejdź na stronę:www. kropka-ustron.pl i wakacje-net.pl.

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

KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 6 maja.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 15

SPACERY PO USTRONIU
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Przemysław Nowak
z Ustronia, ul. Wałowa. Zapraszamy do redakcji.
28 kwietnia 2016 r.			
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Na oplu załogi Tomaszczyk-Sitek znalazły się herby Ustronia.

Fot. G. Rybarski

DWA STARTY SITKA

Już w dwóch rajdach w tym sezonie uczestniczył jako pilot Łukasz Sitek, pracownik Urzędu Miasta
w Ustroniu. W Czechach startuje w odpowiedniku Pucharu Polski, czyli jest to
czeska druga liga. Kierowcą jest Jerzy
Tomaszczyk, a jeżdżą oplem Adam. W

Polsce startuje z kierowcą Szymonem
Żarłokiem hondą civic.
Najpierw podczas Pucharu Opla Adama
rozgrywanego w ramach Valasska, Rally
załoga Tomaszczyk-Sitek zwyciężyła
w swej klasie, a w klasyfikacji generalnej
zajęła 29. miejsce na 79 startujących aut.

KOLORY
TAŃCA

„KOLOR” – instruktor Izabela Kuś. Pierwszy rząd Oliwia Drukała, drugi rząd od lewej: Nikola
Poloczek, Natalia Herczyk, Dominika Wróbel, Vanessa Saniternik, Justyna Szczypka, Julia
Blacha, trzeci rząd od lewej: Anna Porębska, Oliwia Cieślar, Julia Wilińska. Fot. W. Suchta
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– Jest to samochód zbudowany fabrycznie
do rajdowego ścigania. Ma 140 koni mechanicznych, sekwencyjną skrzynię biegów. Wszystkie silniki są zaplombowane
przez producenta, wiec nie ma możliwości
ingerencji. Na razie takimi samochodami
w Czechach w Rally Sprintach jeździ
ośmiu zawodników. Rally Sprinty to odpowiednik Pucharu Polski. Pojedziemy
też Rajd Barum zaliczany do Mistrzostw
Europy ERC. W pierwszym rajdzie wygraliśmy klasyfikację Adam Cup i z kierowcą
Jerztym Tomaszczykiem jesteśmy bardzo
zadowoleni. Kolejny Rajd Żorsko-Mikołowski jechałem z Szymonem Żarłokiem, a
poszedł trochę gorzej. Dokładnie nie wiem
za co, ale dostaliśmy półtorej minuty kary,
prawdopodobnie za potrącone szykany.
Gdyby nie kara bylibyśmy na 4. miejscu
w klasie i znacznie wyżej w klasyfikacji
generalnej. A tak w generalnej zakończyliśmy na 23. miejscu. Czasy na odcinkach
mieliśmy bardzo dobre, nawiązywaliśmy
walkę. Pozostaje cieszyć się z osiąganych
czasów. To dobry prognostyk na Rajd
Zamkowy w Będzinie - mówi Ł. Sitek.
W najbliższy weekend Rajdem Szumawa – Klatowy zainaugurowane zostaną
Mistrzostwa Czech w rajdach samochodowych. Jarosław i Marcin Szeja pojadą w
subaru imprezie. Start w najbliższy piątek
wieczorem. W tym sezonie zaplanowano 6
edycji Mistrzostw Czech. Wojsław Suchta
Dziewczynki z zespołu Kolor informują,
że zajmują się w „Prażakówce” tańcem nowoczesnym, a na pytanie, co to właściwie
jest taniec nowoczesny słyszę, że taniec,
ale trochę szybszy, chociaż zdarzają się
elementy wolniejsze. Następna informacja
dotyczy próby.
– Na próbie ćwiczymy – dowiaduję się.
– Przychodzimy do „Prażakówki”, a jak
rozpoczynamy zajęcia robimy porządną
rozgrzewkę, rozciągamy się, skłony do nóg.
Następnie ćwiczymy nasz taniec, pani mówi,
co robimy źle i musimy to poprawić. Najczęściej, gdy ustawiamy się w linii, któraś
stoi źle, a pani mówi, że jest krzywo. Albo
robimy figury rękami. Czasami trzeba nam
przypomnieć o uśmiechu. W ogóle pani jest
fajna, bo jak jesteśmy trochę zmęczone,
możemy napić się wody podczas króciutkiej przerwy. Lubimy tu przychodzić, bo
robimy to, co lubimy, możemy się wyszaleć.
Czasem jakieś kroki same proponujemy,
wymyślamy.
Dziewczynki w zespole są w różnym
wieku. Najmłodsze siedmioletnie twierdzą,
że starsze dobrze je traktują, nie krzyczą.
– Bo w zespole wszystkie się lubimy, to musimy sobie pomagać – twierdzą uczennice
trzeciej klasy.
– Jest to trzynaście dziewczynek, dwie nowe
doszły, dwie odeszły ponieważ rodzice mieli
kłopot z dowożeniem – mówi prowadząca
zespół Kolor Izabela Kuś. – Są grzeczne, ładnie tańczą i tylko czasami trzeba poprawić.
Stroje daje „Prażakówka”, chociaż ostatnio
dziewczynki zaproponowały, że kupią sobie
koszulki. Przed występami troszeczkę się
stresują, ale jest to motywujące. Chętnie
ćwiczą, tworzą duety i także występują
w takiej formie, ćwiczą w domu, a przede
wszystkim są kreatywne. Wojsław Suchta
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Mecz finałowy STS Skoczów - ATS Ustroń. Udany blok ATS.

Fot. W. Suchta

TURNIEJ GOLONKOWY

23 kwietnia odbył się XXII Wiosenny
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Ustronia. Rywalizowało 7 drużyn,
gdyż siatkarze z Cieszyna nie dojechali.
Grano w salach szkół podstawowych nr
1 i 2. W „jedynce” w pierwszym meczu
STS Skoczów pokonał Cisownicę 2:0,
w drugim spotkaniu Belfry Ustroń wygrały z Kasą Chorych 2:1. Następnie w

meczu zwycięzców STS Skoczów wygrał
z Belframi 2:0, natomiast o trzecie miejsce
Cisownica pokonała 2:0 Kasę Chorych.
W SP-2 grały trzy zespoły systemem
każdy z każdym. ATS Ustroń wygrał dwa
mecze. Z Oldbojami Ustroń 2:0 i z Logisem Cieszyn 2:1. Natomiast Logis wygrał
z Olbojami 2:0.
Finały rozegrano w SP-2. W meczu

o trzecie miejsce Belfrzy pokonali 2:1
Logis Cieszyn. Następnie spodziewano
się zażartego finału pomiędzy drużynami
od kilku lat rywalizującymi o zwycięstwo
w tym turnieju. Tymczasem dość gładko
ATS Ustroń wygrał z STS Skoczów 2:0.
- Przed rokiem wygrał STS, my dwa
lata temu, a jest to już nasze czwarte
zwycięstwo – mówi kapitan ATS Ustroń
Kamil Kolankowski. – Miło spotkać się
z kolegami z innych drużyn, wszyscy
się znamy. Gramy ze sobą i na siebie,
a nam udało się wygrać. Myślałem, że finał
będzie trudniejszy, STS miał nawet zawodnika Jastrzębia, ale za to my mieliśmy
motywację. A trenujemy raz w tygodniu.
Turniej sędziowali Zbigniew Gruszczyk,
Artur Kluz, natomiast mecz finałowy
Dawid Sładczyk. Pomagały Wiktoria
Pokorny i Klaudia Bałoń.
- Turniej odbywa się od 22 lat. Graliśmy
na dwóch szkołach i tu chciałbym serdecznie podziękować dyrektorkom Iwonie
Kulis z SP-1 i Grażynie Tekielak z SP-2
za nieodpłatne udostępnienie sal – mówi
organizujący od początku ten turniej Z.
Gruszczyk. – Wszyscy zawodnicy otrzymali tradycyjny posiłek czyli golonko,
sponsorowane przez Roberta Grzybka.
Niektórzy siatkarze nazywają już ten turniej golonkowym. Był też szwedzki stół,
przygotowany przez Ewę Gruszczyk. Do
sponsoringu dołączył się Michał Polaczek z Betlehem oraz Kazimierz Heczko.
W SP-2 posiłek przygotowali pracownicy
kuchni. Puchary ufundował Urząd Miasta.
Powiem, że poziom sportowy turnieju
wysoki, chociaż zróżnicowany. Mecze
finałowe na wysokim poziomie. Turniej
się podoba i już zespoły zgłaszają się na
następną edycję.
Najlepszym puchary wręczał przewodniczący Rady Miasta A. Kluz, zresztą
grający w drużynie Belfrów. Dyplomy
wręczał Andrzej Georg, a nad wszystkim
czuwał oczywiście Zbigniew Gruszczyk.
Wojsław Suchta

NAUCZYCIELSKA
SIATKÓWKA
Grać w siatkówkę można w każdym
wieku. Udowodnili to panowie oraz pani
z zespołu z Trzyńca, którzy wzięli udział
w turnieju piłki siatkowej z okazji 40-lecia
działalności Sekcji Emerytów i Rencistósw Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Ustroniu. Po zaciętych meczach najlepszym zespołem została drużyna z Cieszyna. Drugie miejsce zajęli goście z Trzyńca,
drużyna o średniej wieku 65 lat. Trzyniec
w decydującym meczu pokonał Ustroń,
a czwarte miejsce przypadło Rudzicy.
Zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane przez Zarząd Sekcji i prezesa
Oddziału ZNP w Ustroniu. Wszystkich
uczestników uhonorowano pamiątkowymi medalami, były też nagrody rzeczowe
ufundowane przez właściciela firmy Costa
Konrada Owczarka i przez Michała Habdasa.
Bogdan Kozieł
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Mecz Ustroń - Cieszyn.

Fot. W. Suchta
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30 IV 16.00		 Wernisaż wystawy ZOFIA SZOTA - AKWARELE,
							 Galeria Muflon
30 IV 16.00 		 Spotkanie z serii przyrodniczo-ekologicznej pt.
								 „Płazy i gady – nie tylko te najpiękniejsze”, Mu								 zeum Marii Skalickiej
05 V 17.00		 II Koncert Wiosenny Towarzystwa Kształcenia
								 Artystycznego, MDK „Prażakówka”
06 V 16.30		Sadzenie drzew (pod warunkiem, że nie będzie
								 padał deszcz), pole biwakowe pod Małą Czantorią
06 V 17.00		 Zebranie mieszkańców Osiedla Lipowiec, SP-5
07 V 15.00		 Spotkanie z ustronianką Sylwią Cieślar, Muzeum
								 Ustrońskie
09 V 10.00		 Spotkanie Stowarzyszenia Miłośników Kuźni
								 Ustroń, Muzeum Ustrońskie

dziesięć lat temu

W siatkówce też walczy się o piłkę. Zdarza się, że nawet w jednej
drużynie.
Fot. W. Suchta

Czyszczenia dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY 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, 33-85422-57. www.komandor-ustron.pl
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul. Rynek
3, tel. (33) 444-60-40.
Drewno kominkowe. (33) 854-47-10.
Karczma Podkowa w Ustroniu zatrudni kelnerki. 797-237-684.

Usługi stolarskie: kuchnie na wymiar, zabudowy, drzwi, schody, itp.
601-821-157.
Podłogi, drzwi, rolety, boazerie,
korek, karnisze. "MARKO" ul. Cieszyńska (pod apteką).
Pokój do wynajęcia. 665-875-678.
Tanio do wynajęcia umeblowany
pokój - Ustroń centrum. 604-390336.
Atrakcyjne mieszkanie tanio sprzedam. 515-286-714.
Okazja! Sprzedam mieszkanie, stan
deweloperski. 502-527-924.
Szukam do wynajęcia niezależnej
części domu lub mieszkania - nieumeblowanego na dłużej. 500-709594.
17/2016/4/R

WYPRZEDAŻ! Okna pcv białe, złoty dąb, dachowe,
drzwi zewnętrzne, wewnętrzne, parapety, ościeżnice.

Zestaw balkonowy drzwi + okno pcv orzech - 980 zł
Brama uchylna biała - 880 zł
tel. 500-116-125

28.04					 Na Zawodziu				ul. Sanatoryjna 7 		 tel. 854-46-58
29-30.04		 Elba				ul. Cieszyńska 2		 tel. 854-21-02
1-2.05				 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
3-4.05				 Lawenda				ul. Skoczowska 137 		 tel. 855-10-14
5-6.05 			 Cent. Leków MAX		ul. Daszyńskiego 1 tel. 856-11-93
7-8.05				 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście
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Podczas zebrania mieszkańców Nierodzimia mówiono, że osiągnięto
porozumienie w sprawie spornego skrzyżowania, na którym ruch mieszkańcy próbują uregulować od 30 lat. Burmistrz jeszcze raz podkreślił,
że nie ma szans na zainstalowanie oświetlenia w tym miejscu. Poza
tym Zarząd Dróg i tak przeprowadzi reorganizację ruchu, gdyż obecne
rozwiązania stwarzają niebezpieczeństwo dla kierowców. Chodzi o zjazd
z dwupasmówki w stronę sklepu Hermes z pasa prowadzącego w stronę
Ustronia. Zdaniem drogowców w tym miejscu muszą powstać barierki
i stanie się to wcześniej czy później bez względu na opinie mieszkańców.
Do supermarketu dojeżdżać będzie można skręcając na skrzyżowaniu
w stronę centrum Nierodzimia. Przejście dla pieszych powstanie obok
skrzyżowania od strony Ustronia. Osoby, które będą chciały się dostać na
drugą stronę ul. Katowickiej z ul. Skoczowskiej, będą musiały przejść dwa
razy przez jezdnię. Najpierw pokonać „starą” drogę, a potem szybkiego
ruchu. Burmistrz mówił, że jeśli mieszkańcy nie oprotestują tego rozwiązania, władze samorządowe zadbają by wokół skrzyżowania powstała
niezbędna infrastruktura czyli chodniki, wysepki, światła pulsujące.

* * *

1 kwietnia w Czytelni Katolickiej odbyło się spotkanie z Mieczysławem Czumą i Leszkiem Mazanem autorami niedawno wydanej książki
„Poczet serc polskich”. Książka mówi o zwyczaju osobnego grzebania
zwłok i serca. Był w dawnej Polsce zwyczaj chowania serc ludzi znaczących w miejscach szczególnych. W Czytelni wszystkich zebranych
witał ks. kanonik Antoni Sapota. Witając nawiązał do kurtyny Ludwika
Konarzewskiego wiszącej w Czytelni a przedstawiającej rozdarcie Śląska
Cieszyńskiego po I wojnie światowej. M. Czuma rozpoznając na kurtynie
cieszyńską wieżę piastowską mówił: Wspaniała gałąź linii piastowskiej
głęboko zakorzeniona we wczesnym średniowieczu. A myśmy znaleźli
serce ostatniej Piastówny. Była to Karolina z linii legnickobrzeskiej.
Linia Piastów cieszyńskich szybko wymarła, opolskich także. Ostatnia
z Piastów Karolina była protestantką, a zmieniła wyznanie na katolickie,
ponieważ wyszła za mąż za oficera armii cesarskiej i mieli syna Leopolda.
Małżeństwo nie należało do szczęśliwych, mąż zabrał syna i wyjechał do
Wiednia, Karolina mieszkała w swoim pałacu we Wrocławiu.

* * *

W sobotę, 22 kwietnia odbył się w Ustroniu XIII Ogólnopolski Zjazd
Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej. Nauczycieli przedszkolnych i pierwszych klas szkół podstawowych gościła Szkoła Podstawowa Nr 1, która była współorganizatorem Zjazdu. (...) Głos zabrał
obecny na sali śląski kurator oświaty Jerzy Grad, który powiedział:
Edukacja wczesnoszkolna, edukacja, która w zasadzie przygotowuje
młodego człowieka do dalszego życia, jest niedoceniana, niezauważana
przez nasze media. Człowiek uczy się całe życie i właśnie początek jest
najważniejszy, żeby właściwie ukierunkować edukację. Jak dziecko zostanie ukształtowane w przedszkolu, w szkole podstawowej, tak będzie się,
bardziej lub mniej korzystnie, rozwijało. Musimy o tym mówić, musimy
przekazać wagę nauczania początkowego. Zajmowanie się przez media
incydentalnymi przypadkami w oświacie nie pomaga ani nauczycielom,
ani uczniom.
Wybrała: (mn)
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FELIETON

Babskie gadanie

Symbole
z krwi i kości

Miło, że nas, kobiety traktuje się jako
nośnik tradycji. Jednak ten zaszczyt, to noszenie, dźwiganie na barkach często oznacza
zniewolenie. W Polsce kobieta jest bardziej
symbolem niż człowiekiem z krwi i kości,
symbolem macierzyństwa, męczeństwa,
świętości, wierności. Bycie nośnikiem i
symbolem zobowiązuje, trudno się więc
dziwić, że 99 procent realnych Polek nie
wytrzymuje porównania. Mężczyźni, którym nie chce się zastanawiać nad kobiecą naturą, nie tylko tracą wiele dobrego
i wartościowego, ale przede wszystkim gubią
zdrowy rozsądek. Kobieta – żona, siostra,
koleżanka, współpracowniczka, pracownica, szefowa, sprzedawczyni, listonoszka,
nauczycielka staje się tylko gorszą wersją
idealnej kobiety, idealnej Polki, w związku
z czym można ją traktować byle jak.
Znam mężczyzn, którzy kobiety mają
za nic, wiedzą, gdzie jest ich miejsce i do
czego się nadają. Otwarcie wyrażają swoje
zdanie, choć często głównie na Facebooku,
umieszczając tam mało śmieszne dowcipy

FELIETON
W kręgu filozoficznej
refleksji (225)

1. Pisząc o nadziei podejmuje się ryzyko, iż nie przemyślawszy dostatecznie
różnych jej aspektów można ją niewłaściwymi sformułowaniami przesłonić,
zdeformować i osłabić, można innym
lub sobie odebrać nadzieję i przyszłość
pogrążać w poczuciu beznadziejności. Czy
wzniosła gloryfikacja nadziei jako uniwersalnego antidotum neutralizującego lub
zmniejszającego toksyczności wszelkich
życiowych trucizn, jako panaceum czyli
lekarstwa na wszelkie ludzkie słabości
i zaniedbania, nie prowadzi do zaniku
działań na rzecz rzetelnej acz trudnej
nadziei? Czy ta werbalna gloryfikacja nie
dokonuje się kosztem sumiennego poznawania rzeczywistości i odpowiadania na jej
wyzwania takimi jakimi one są? Zwłaszcza pedagogia nadziei musi mierzyć się
i z tego rodzaju pytaniami. Powinnością
pedagogiczną jest bowiem także troska,
aby nie nastąpiła inflacja i banalizacja
nadziei, o której traktuje się w stylu wypowiedzi zbliżonych do reklamowych
sloganów („nadzieja dobra na wszystko”)
i oferuje się ją jak konsumpcyjny towar
dostępny na wyciągnięcie ręki (swoista
„lukrowana nadzieja”, która traci swą
istotną wartość i swój dramatyzm, zyskując na atrakcyjności właściwej dla świata
masowej konsumpcji). Na doświadczenie
nadziei – z racji katarktycznych – trzeba
również spoglądać przez pryzmat de28 kwietnia 2016 r.			

w stylu: „Oj, mężu, jestem zmęczona,
a mam jeszcze tyle do zrobienia.” Mąż na
to: „Śpisz w nocy, to ci się nazbierało.”
Są panowie, którym poprawność polityczna i wizerunek nie pozwalają na gorsze traktowanie kobiet. Mają świadomość,
że płeć piękna do czegoś się przydaje, czy
to do rozrywki, czy do prac domowych,
ale jeśli chodzi o intelekt, rozsądek, czyli
wartości podstawowe i nadrzędne, to
niewiele wnosi. Takim panom zdarza się
pokazywanie prawdziwego ja w domu
i to w brutalny sposób. Znajomi i współpracownicy są nimi oczarowani, rodzina
się boi. Są też faceci, którzy wprost kobiety uwielbiają, szkoda, że tyle naraz, a żona
dowiaduje się ostatnia.
Mam kolegów Grzegorza i Arka,
i Roberta i jeszcze kilku, którzy kochają swoje żony, widzą w nich kobiety
– towarzyszki życia, przyjaciółki, matki
swoich dzieci, kochanki, bez względu na
to, czy świetnie, czy trochę gorzej radzą
sobie w różnych sferach życia. Mogą
posłuchać dziewczyńskich przebojów
córki, czy pooglądać z żoną serial. Pani
w kasie powiedzą dziękuję i nie natrąbią
na kobietę za kierownicą, bo zgasł jej
silnik przed skrzyżowaniem. Koleżance
w pracy pomogą przenieść segregatory,
ale też z uwagą wysłuchają jej zdania
w sprawach zawodowych. To są prawdzi-

wi faceci! Mówi się, że u mężczyzn najbardziej sexy jest inteligencja. Zgadzam
się, choć przyznałabym pierwsze miejsce
ex equo partnerstwu.
Chodzi o to, żeby mężczyźni nie pozwalali łaskawie żyć kobietom, ale żeby
żyli razem z nimi. Żeby nie pomagali
w codziennych sprawach, ale żeby robili je
ze swoimi kobietami wspólnie. Gdzieś czytałam, że prawdziwy mężczyzna zajmuje
się swoimi sprawami – sprząta SWÓJ dom,
szoruje SWOJĄ wannę, gotuje SWOJEJ
rodzinie obiad, dba o SWÓJ związek,
opiekuje się SWOIMI dziećmi. Takim nie
grozi kryzys męskości.
Czytałam, że 40 proc. Polaków obojga
płci uważa, że mamy do czynienia z takim
kryzysem. Za najbardziej niemęskie zachowanie 36 proc. kobiet uważa obarczanie ich męskimi obowiązkami, 34 proc. nie
podoba się egoizm i koncentrowanie się
na sobie, a 30 proc. nie lubi przesadnego
dbania o wygląd. Najbardziej cenione są:
rycerskość, odpowiedzialność, hart ducha,
lojalność, honor i odwaga, ale też pasja.
Wygląda na to, że panie nadal czekają na
księcia z bajki czy rycerza.
Jeśli to wszystko jest zbyt skomplikowane dla panów, uważają, że kobietę trudno
zrozumieć, niech zapamiętają jedną tylko
zasadę, szacunek zawsze jest w cenie,
chamstwo nigdy.
Janka Krzok

maskacji i krytyki sprowadzania jej do
zabobonnych postaci, gdy zamiast z wartościami i tragizmem konfliktu wartości,
zespala się ją ze współcześnie propagowanymi zabobonami.
2. Nadzieja może być postrzegana jako
forma ucieczki od teraźniejszości i od uwikłań w aktualnie wydarzające się trudne
sytuacje. W imię tak rozumianej nadziei
podejmuje się próby ulokowania siebie
w lepszej przyszłości, której jeszcze nie
ma. Oczekiwanie na nadejście pożądanej
sytuacji obraca się w patologię, gdy jest
wyłącznie jej pasywnym wyczekiwaniem.
Błędne, przepojone biernością wyobrażenie o tym, czym jest nadzieja przyczynia
się do narastania zawiedzionych nadziei,
które mogą prowadzić do zamykanie się
w wabiącej kryjówce. Jeśli natomiast nadzieja aktywizuje ludzkie dążenia, które
przyczyniają się do jej urzeczywistniania,
to w jakiejś mierze dobro wpisane w nadzieję zaczyna się spełniać, ukonkretniać,
choć zawsze w postaci naznaczonej jakąś
niedoskonałością.
3. Trzeba powstrzymywać się przed
zamierzonym lub mimowolnym zamykaniem perspektyw nadziei i przed sprowadzaniem pedagogii nadziei do indoktrynacji w „jedynie słusznej” i ostatecznej
postaci spełniania się nadziei w ludzkim
życiu, finalnej postaci, na której ma kończyć się wszelka nadzieja, że może być
jeszcze inaczej. Utopie głoszące takie
rozumienie nadziei skutkowały przemocą.
Niebezpieczna jest też wizja prometejskich nadziei oświaty, które przekraczają
ludzką miarę i dążą do urzeczywistnienia
pełni doskonałości. Jeśli pomnaża się
z sukcesem wartościowo poznawczą wiedzę, to – aby nie ulec pokusie „ostatecznego rozwiązania” wszelkich niewiadomych

i przekreślenia wartości wszelkich tajemnic – trzeba mieć na uwadze metodologiczne wskazanie, iż przyrost wiedzy
wyraża się (zarazem) w przyroście pytań,
w których wyraża się przyrost niewiedzy.
Nie złudna nadzieja uzyskania „ostatecznego rozwiązania” ma kierować dążeniami poznawczymi i kształtowaniem
zdolności poznawczych, ale nadzieja,
że wciąż będzie można rozwijać wiedzę
mierząc się z niewiedzą, która – jako
wyraz ludzkiej niedoskonałości – zawsze
okazuje się większa niż fragmentaryczna
i aspektowa ludzka wiedza.
4. Perspektywy nadziei i pedagogii
nadziei powinno się konsekwentnie pozostawiać otwartymi perspektywami,
których aktualnie przedstawiany opis nie
redukuje się wyłącznie do tego, co widać
– w wąskim, zredukowanym i bywa, że
zniekształconym zakresie – z własnego
punktu widzenia. Nadzieja potrzebuje
również otwartej przestrzeni intelektualnej
debaty, aby do głosu mogły dochodzić
różne sposoby doświadczania nadziei
przez ludzi, gdyż żadne z tych ludzkich
doświadczeń nie jest doskonałym i ostatecznym doświadczeniem nadziei. Dzięki
tej prawdziwie ludzkiej niedoskonałości
może także dojrzewać sama nadzieja,
które przekracza (transcenduje) swe dotychczasowe postacie, a przyszłość – nie
stanowiąc tylko realizacji projektu pochodzącego z przeszłości, np. jakiegoś ideologicznego projektu realizacji utopijnej
doskonałości – może być przyszłością
otwartą. W tym otwarciu człowiek może
mierzyć się z własną niedoskonałością
i – z nadzieją – kształtować samego siebie,
aby w ten skromny sposób przyczyniać się
do kształtowania lepszego świata.
Marek Rembierz
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boiska. Przyjechaliśmy tu, żeby nie przegrać, już remis byłby sukcesem. A wygrana
to sukces podwójny. Oczywiście wszyscy
życzylibyśmy sobie takich boisk, także
naturalnych. Granie na takim boisku to
sama przyjemność. Na takiej płycie można
grać. My na żywiecczyźnie takiego boiska
nie posiadamy, więc wielka przyjemność
przyjechać tu i zagrać.
Trener Kuźni Mateusz Żebrowski: Gramy nieskutecznie i nie potrafię znaleźć
słów, by opisać, co się dzieje. Przez siedem
kolejek nie jesteśmy w stanie wygrać meczu. W sytuacji sam na sam nasz zawodnik
nie zdobywa bramki, a niewykorzystane
sytuacje lubią się mścić. Wydawało się, że
to boisko będzie nam sprzyjać, tymczasem
okazuje się, że jest inaczej. Jesienią grając na wyjazdach zdobyliśmy w siedmiu
meczach 16 punktów. Być może kluczem
jest motywacja. Przyjeżdżające drużyny są
zdeterminowane, żeby ugrać punkty, szczególnie walczący o utrzymanie, ale to nas
w niczym nie tłumaczy. Nie wygrywamy, nie stwarzamy sytuacji bramkowych.
Wyniki budują atmosferę, a na razie z wyników nikt nie jest zadowolony. Musimy
wspólnie wyjść z impasu.
Wojsław Suchta
Tego też nie udało się strzelić.

Fot. W. Suchta

WYJŚĆ Z IMPASU
KS Kuźnia Ustroń - LKS Świt Cięcina 0:1 (0:0)

Jesienią Kuźnia pewnie wygrała 0:4
mecz wyjazdowy w Cięcinie. W ostatnią
sobotę podejmując ten zespół na własnym boisku nasza drużyna była bezradna.
Zresztą nie było to porywające widowisko,
przy czym ładniej piłką operowali goście.
Jedynym zawodnikiem Kuźni przejawiającym ochotę do ataku na bramkę Świtu
był Tomasz Czyż, reszta jakby zadowalała się podawaniem, często niecelnym,
do tyłu, albo w poprzek boiska. A jak już
były sytuacje, to je marnowano. W drugiej
połowie Marek Szymala będąc sam na

sam z bramkarzem pudłuje. Natomiast nie
pudłuje Świt i w 73 min. strzela bramkę.
Po meczu powiedzieli:
Trener Świtu Seweryn Kosiec: - W tym
meczu nie było drużyny zdecydowanie
przeważającej. Nam udało się strzelić
jedną bramkę, jak się okazało zwycięską.
Mecz wyrównany, a nam dopisało szczęście. Mamy 28 punktów, a byliśmy już
blisko strefy spadkowej, więc tym większa radość z wywiezienia trzech punktów
z tak trudnego terenu. W meczu mało klarownych sytuacji, głównie grano w środku

WYSUNIĘTA OBRONA
MKS Imielin - MKS Ustroń 22:54 (12:26)

Co prawda Imielin jeszcze w lidze meczu
nie wygrał, ale też do tej pory nie przegrywał
taką różnicą bramek. Najwyższe przegrane
to różnica kilkunastu bramek, zresztą u siebie MKS wygrał w pierwszej rundzie tylko
różnicą 14 bramek. W meczu rozgrywanym
w Imielinie nasza drużyna całkowicie zaskoczyła przeciwników aktywną obroną. Tak po
meczu powiedział o tym trener MKS Ustroń
Piotr Bejnar:
– Rzuciliśmy bardzo dużo bramek dzięki
obronie, którą zastosowaliśmy. Zagraliśmy

inaczej, agresywną obroną na całej swojej
połowie boiska od początku spotkania.
Kombinowaliśmy z wysuniętą obroną i to
zdało egzamin, bo mieliśmy bardzo dużo
przechwytów, dużo piłek czysto wyłuskanych. Zaskoczeni rywale popełniali błędy.
W drugiej połowie graliśmy tak samo nie
spuszczając z tonu. Rekordowy wynik na
pewno cieszy i oby tak dalej, bo czekają nas
trzy wyjazdowe mecze prawdy.
MKS Ustroń wystąpił w składzie (w
nawiasach strzelone bramki): Damian Ku-

1 Skoczów
2 Dankowice
3 Wisła
4 Żywiec
5 KS Kuźnia
6 Bestwina
7 Czechowice
8 Pruchna
9 Koszarawa
10 Zebrzydowice
11 Cięcina
12 Chybie
13 Żabnica
14 Leśna
15 Cisiec
16 Kobiernice

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

48
45
44
44
38
33
32
29
29
28
28
25
24
20
11
9

49:18
62:35
68:29
40:24
34:17
29:26
36:35
32:34
28:30
41:52
26:37
37:40
26:32
28:44
24:66
19:60

rowski, Witold Chwastek, Kamil Kopieczek
– Krzysztof Bielesz (3), Marek Cholewa
(2) , Dawid Jenkner (12), Michał Jopek (9),
Adrian Miśkiewicz (2), Szymon Gogółka
(13), Mateusz Turoń (5), Krzysztof Kotela
(2), Kacper Matlak (2), Marcin Oświecimski
(3), Jakub Tomiczek, Łukasz Cieślar, Adam
Deda (1).
Wojsław Suchta
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SPR Grunwald II Ruda Śl.
MKS Ustroń			
ULKS Grom Jasienica
UKS MOSM Bytom
UKS Imperium Katowice
MKS Imielin
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248:186
204:147
180:148
188:176
172:214
155:276
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