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Korowód na Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego.                                            Fot. M. Niemiec

BEZ WYPADKÓW 

MISTRZOWSKIE
SZALEŃSTWO

PONIWIEC
MA 30 LAT

(cd. na str. 4)

Wszyscy oczekiwali na dwa zespoły, któ-
re stały się popularne dzięki programowi 
Must be the music – LemON oraz Besides. 
Zanim jednak na scenie ustrońskiego am-
fiteatru pojawili się członkowie obu grup 
muzycznych, widownia mogła posłuchać 
czterech młodych wykonawców: Patrycji 
Habdas, Radka Stojdy, Kamili Kiecoń oraz 
Patryka Demkowskiego. – Zacząłem się 
uczyć u pani Karoliny Kidoń w Ustroniu 
i tak zaczęła się moja droga muzyczna, 
koncertowanie. Miłością do muzyki, do 
grania na gitarze zaraził mnie mój dziadek, 
który w takt melodii sobie podśpiewywał. 

(cd. na str. 2)

OTWARCIE 
SEZONU

UZDROWISKOWEGO
Od piątku do niedzieli odbywało się 

IX Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego. 
Niby nie jubileuszowe, a jednak po czę-
ści tak, gdyż w tym roku mija 30 lat od 
powstania Sanatorium „Równica”. Jak 
urodziny, to i tort, można wręcz powie-
dzieć, dzieło sztuki cukierniczej stworzone 
przez „Delicje” z 8 kilogramów mąki,  
8 k i logramów cukru  i  150  ja -
jek. Do ostatniej chwili zamknięte  
w samochodzie chłodni, wjechało w koń-
cu na ustroński rynek. Wzbudziło tak 
duże zainteresowanie, że burmistrz miasta  
i prezes uzdrowiska mieli problem, żeby je 
pokroić. Udało się i tłumnie zgromadzeni 

Układanie warstwy wiążącej od ul. Lipowej do 
ul. A. Brody odbywać się będzie od 23 do 25.06.

23.06 mieszkańcy ul. Drozdów, a w dniu 
24.06 mieszkańcy ul. Wierzbowej prosze-
ni są o wcześniejsze wyjechanie samocho-
dami ze względu na brak przejezdności 
przez skrzyżowanie z DW 941 od godz.  
8 do 15.

Układanie warstwy ścieralnej od ul. 3 Maja 
do ul. Lipowej odbywać się będzie 28.06,  
a od ul. Lipowej do ul. A. Brody 29.06. 

28.06 mieszkańcy ul. Drozdów i ul. Wierz-
bowej proszeni  są o wcześniejsze wyjechanie 
samochodami ze względu na prowadzone pra-
ce i brak przejezdności przez skrzyżowanie  
z DW 941 od godz. 8 do 15.   
Pogoda może zmodyfikować harmonogram.(mn)

DO WISŁY
PRZEZ

CENTRUM
Prawdopodobnie do końca czerwca nie 

skorzystamy z obwodnicy Ustronia i cały 
ruch samochodowy przebiegać będzie przez 
centrum miasta. Jednak tylko w ciągu dnia, 
w czasie robót. Drogę wojewódzką na wyso-
kości skrzyżowania z ul. A. Brody zamknięto 
we wtorek, dzień później niż planowano, 
bo opady pokrzyżowały szyki drogowcom. 
Szczegóły poniżej i na str. 15. 

Sezon Uzdrowiskowy rozpoczęty! Podczas jego otwarcia mogliśmy podzi-
wiać młode, wschodzące talenty muzyczne oraz rozkoszować się konkretnymi 
brzmieniami rockowymi.

Podpatrywałem go, chętnie słuchałem  
i z czasem zapragnąłem grać na gitarze, tak 
jak on – opowiada Patryk. Jak zaznacza, do 
napisania pierwszego utworu natchnęła go 
piosenka „I see fire” Eda Sheerana. – Teraz 
już mam własny styl pisania, tworzę teksty 
głównie po angielsku, co sprawia mi dużą 
przyjemność – mówi. 24 czerwca Patryk 
Demkowski będzie grał na Czantorii, póź-
niej zamierza koncertować nad morzem. 
– 10 lipca mam w planach odwiedzić Puck  
i tam, na plaży, zagrać dla ludzi – zaznacza.

Bezpośrednio po występie Patryka za-
grały długo oczekiwane zespoły: LemON  

DRZEMIĄCE EMOCJE, A W TLE 
GITARA DZIADKA
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Ratunkowego w Cieszynie, 
Skoczowie, Strumieniu, Isteb-
nej, Wiśle i Zebrzydowicach, 
odbyło praktyczne ćwiczenia  
w zakresie udzielania pomocy 
medycznej uczestnikom rajdów 
samochodowych. Wskazówek 
udzielał kierowca rajdowy Je-
rzy Tomaszczyk. 

Od 13 czerwca niewypłacal-
ne jest biuro podróży spółki 
BBJ Sport z Jastrzębia Zdroju. 
Z oddziału funkcjonującego 
w Cieszynie korzystało wielu 
klientów. Kilkadziesiąt osób 
opłaciło wczasy m.in. nad Bał-
tykiem i nie pojedzie na wypo-
czynek. Pytanie, czy odzyskają 
wpłacone pieniądze...       (nik)
 

kieruje Muzeum Beskidzkim 
im. Andrzeja Podżorskiego  
w Wiśle. Ceniona jest jako 
badaczka, dokumentalistka  
i popularyzatorka kultury górali 
beskidzkich.

W obrębie Górniczej Strefy 
Ochron (od Olzy w kierunku 
Czech) w Zebrzydowicach, 
kontynuowane będzie wydoby-
cie węgla przez czeską kopal-
nię. Wójt Andrzej Kondziołka 
podpisał nową umowę z czeską 
stroną do 2018 roku. Gmina do-
stanie 9 kcz (dotąd było 7 kcz) 
za każdą tonę fedrunku.

W gminie Dębowiec ustano-
wiono Laur Dębowego Liś-

Remontowana jest kładka na 
Trójstyku w Jaworzynce, gdzie 
zbiegają się granice gmin Isteb-
na, Hrčava i Čierne oraz Pol-
ski, Czech i Słowacji. Remont 
utrudnia życie turystom. 

Na Zamku Królewskim w War-
szawie odbyła się gala wrę-
czenia Nagrody im. Oskara 
Kolberga 2016. Za zasługi dla 
kultury ludowej wyróżniona zo-
stała Małgorzata Kiereś. Laure-
atka - z wykształcenia etnograf, 

cia. Wyróżnienie przyznawane 
będzie raz w roku w pięciu 
kategoriach: pracy społecz-
nej, kultury, edukacji, sportu  
i przedsiębiorczości. Gala lau-
reatów ma odbywać się pod-
czas gminnych dożynek.

Lektura książki telefonicznej 
może być ciekawa. Dowiemy 
się z niej, że w Brennej mieszka 
najwięcej Greniów, w Chy-
biu dominują Krzempkowie,  
w Cisownicy Sikorowie, w Wi-
śle Cieślarowie i Pilchowie, 
natomiast w Koniakowie prym 
wiodą Legierscy.

80 ratowników ze stacji  
Cieszyńskiego Pogotowia 

*  *  *

*  *  *
*  *  *

*  *  **  *  *

*  *  *

Patryk Demkowski.             Fot. M. Niemiec

DRZEMIĄCE EMOCJE, A W TLE 
GITARA DZIADKA

(cd. ze str. 1)

Kamila Kiecoń.                             Fot. M. Niemiec

i Besides. Ten ostatni powstał w 2011 roku  
w Brzeszczach i jest jednym z najpo-
pularniejszych na polskiej scenie post-
-rockowej. – Program Must be the music 
był bardzo dobrym kanałem promocji. 
Granie samych koncertów w klubach, 
kiedy zespół nie jest znany, jest trudne. 
To taka żmudna praca, bo należy cały 
czas się pokazywać, prezentować swoje 
utwory, żeby ludzie usłyszeli o zespole. 
Sam program był drogą na skróty – uda-
ło się nam uzyskać większy rozgłos. 
Przed Must be the music mieliśmy na-
graną pierwszą płytę, promowaliśmy 
ją, graliśmy dużo koncertów i powoli  
w tym alternatywnym kręgu zaczynali-
śmy być rozpoznawalni, ale program dał 
nam takiego dużego kopa, szersza publika 
zainteresowała się naszą muzyką. Płyta 
później rozchodziła się jak świeże bułecz-

Podczas otwarcia sezonu uzdrowiskowego zespół Besides przekazywał widowni konkretne 
brzmienia rockowe. Na zdjęciu od lewej: Barłomiej Urbańczyk (perkusja), Paweł Kazimierczak 
(gitara), Artur Łebecki (bas) i Piotr Świąder-Kruszyński (gitara).                    Fot. M. Niemiec

ki – mówią członkowie Besides, Artur 
Łebecki i Piotr Świąder-Kruszyński. Skąd 
biorą inspirację do tworzenia swoich 
utworów? Ze świata, z rzeczywistości,  
z emocji, które w nich drzemią. I z mu-
zyki, której słuchają. – Muzyka to bardzo 
ważny element życia, bez niej wiele spraw 
nie układa się tak jak trzeba. Muzyka in-
strumentalna wyzwala emocje, można się 
nad nią zadumać. Jest niszowa, ale chcie-
liśmy właśnie tego rodzaju brzmienia 
ludziom przekazywać – zaznaczają. Po 
wakacyjnym odpoczynku zespół wyrusza  
w trasę zagraniczną. Planują dać koncerty 
w Szwajcarii, Niemczech, Niderlandach, 
Czechach i we Francji. Po powrocie do 
Polski nagrają kolejną płytę. Dla fanów 
Besides będzie to z pewnością kolejna, 
post-rockowa uczta muzyczna.                                                        
                      Agnieszka Jarczyk
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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

25/2016/1/R

STRAŻ MIEJSKA

WAŻNE TELEFONY
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

13 VI 2016 r.
Kontrola sanitarno-porządkowa 
na posesjach prywatnych przy ul. 
Gościeradowiec.
13 VI 2016 r.
Poinformowano służby o koniecz-
ności wycięcia zwisających ko-
narów drzew przy ul. Fabrycznej 

i Dworcowej, które w znaczny 
sposób zagrażały zdrowiu i życiu 
przechodniów. 
14 VI 2016 r.
Interwencja przy ul. Szpitalnej 
– w szpitalnym płocie zaklinowała 
się sarna. Pręty druciane trzeba 
było odgiąć, aby uwolnić zwierzę. 
14 VI 2016 r.
Kontrola sanitarno-porządkowa 
na prywatnych posesjach przy ul. 
Lipowej.
15 VI 2016 r.
Kontrola stanu technicznego zna-
ków drogowych na terenie miasta.
15 VI 2016 r.
Kontrola sanitarno-porządkowa 
na prywatnych posesjach przy ul. 
Gościradowiec.
16 VI 2016 r.
Kontrola sanitarno-porządkowa 
na prywatnych posesjach przy ul. 
Łącznej.
17 VI 2016 r.
W związku z nasilonymi wiatrami 
zaszła potrzeba parokrotnej in-
terwencji usunięcia zwisających 
konarów drzew nad drogami 
i chodnikami miejskimi.
17 VI 2016 r.
Zabezpieczenia porządkowe na 
terenie amfi teatru na czas kon-
certów.
18 – 19 VI 2016 r.
Zabezpieczenia porządkowe na 
terenie miasta w związku z Otwar-
ciem Sezonu Uzdrowiskowego. (aj)

25/2016/2/R

*  *  *

FESTYN  PARAFIALNY  W  POLANIE
Parafia Dobrego Pasterza w Ustroniu Polanie zaprasza 26 

czerwca na festyn. W programie: 15.00 – Rozpoczęcie, 15.30 – 
Występ Orkiestry Dętej z Górek Wielkich, 16.00 – Występy Dzieci 
z MDK „Prażakówka”, 17.00 – Szanty, 18.00 – Dziecięcy Zespół 
Regionalny z Jaworzynki, 19.00 – Zabawa taneczna – John & Com-
pany, 21.00 – Występ Chóru z Andrychowa, 21.30 – Taniec ognia, 
22.00 – Pokaz sztucznych ogni. Na uczestników festynu czekają 
smakołyki z grilla, kołacze, gry i zabawy dla dzieci, Dmuchany 
Zamek. Zabawę poprowadzi zespół John & Company. Dochód 
z festynu zostanie przeznaczony na dokończenie budowy parkingu.

*  *  *

*  *  *

NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI
Anna Brózda z Ustronia i Adam Pilch z Ustronia

*  *  *

ALGRAFIA – FINISAŻ WYSTAWY
Muzeum Marii Skalickiej zaprasza serdecznie na spotkanie 

z Natalią Klęczar – autorką wystawy grafi k wykonanych w tech-
nice algrafi i pt. „Na plaży”, które można oglądać na Brzegach. 
Finisaż z udziałem artystki odbędzie się w sobotę 25 czerwca 
o godz. 17.00.

LETNIA  AKADEMIA  ARTYSTÓW 
Wzorem lat ubiegłych Muzeum Marii Skalickiej zaprasza 

w lipcu i do połowy sierpnia do udziału w Letniej Akademii 
Artystów Lato 2016. Mogą wziąć w niej udział dzieci z Ustronia 
i przyjezdne w wieku od 6 do 14 lat. W programie: zwiedzanie 
Muzeum Historii Gitary w Katowicach oraz Palmiarni w Gliwi-
cach, warsztaty artystyczne: „Kaligrafi a czyli piękne pisanie” 
oraz „Wycinajmy z Henri Matisse’m”. Wpisowe na warsztaty 
wynosi 10 zł za spotkanie (odbędą się maksymalnie 3). Koszt 
wycieczek uzależniony jest od liczby uczestników. Zapisy pod 
nr. tel. 33 858 78 44.

OSTATNIE  SPEKTAKLE  SCENY POLSKIEJ  
W  SEZONIE 2015/16

Muzeum Marii Skalickiej przypomina, że 28 czerwca – wtorek, 
odbędzie się spektakl „GĄSKA” w  reżyserii Bogusława Słupczyń-
skiego. Jak zawsze wyjazd punktualnie spod Lidla, w niedzielę 
o godz. 16.00, a we wtorek o godz. 17.30. W związku z organi-
zacją nowego sezonu prosimy o telefoniczne potwierdzanie/lub 
rezygnację z abonamentu teatralnego w sezonie 2016/17. Nr tel. 
33) 858 78 44 od wtorku do piątku w godz. 11-16.

Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie znajdziecie 
Państwo wszelkie aktualności www.skalickamuzeum.pl

*  *  *

WIANKI ŚWIĘTOJAŃSKIE 
W JASZOWCU

25 czerwca o godz. 15 rozpocznie się impreza plenerowa pod 
nazwą „Wianki Świętojańskie”, organizowana przez Stowarzy-
szenie Jaszowiec przy udziale Urzędu Miasta. Na zielonych pla-
żach nad Wisłą, przy moście wiszącym czekają na mieszkańców 
i wczasowiczów liczne atrakcje. W programie: konkurs na naj-
ładniejszy wianek, Matula Show, pokazy strażackie OSP Polana, 
zabawa z DJ-em, a dla dzieci – dmuchany zamek i zjeżdżalnia za 
darmo. Honorowy patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta, 
a partnerami są: Gwarek Ustroń, Kolejarz Best for You, Zarząd 
Osiedla Polana oraz Dom Wypoczynkowy „Nauczyciel”. 

FESTIWAL UWOLNIENIA
25 czerwca o godz. 13.30  w Brennej w amfi teatrze, oraz 26 

czerwca godz. 14.30 w Ustroniu na rynku. Odbędzie się, już po 
raz drugi Festiwal Uwolnienia. W programie prawdziwe histo-
rie uwolnionych ludzi, koncerty zespołów: Cyjon, Cześć oraz 
Grzegorza Kloca. W trakcie wydarzenia nie zabraknie atrakcji 
dla dzieci, a także rozdawany będzie darmowy posiłek. Na całość 
wydarzenia WSTĘP WOLNY.

W  CZASIE  WAKACJI  BIBLIOTEKA  CZYNNA:
Poniedziałek:  8.00 – 16.00
Wtorek:   8.00 – 15.00
Środa:   12.00 – 18.00
Piątek:   8.00 – 15.00
Sobota:   8.00 – 12.00 (tylko wypożyczalnia dla dorosłych – parter)

*  *  *
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Gwiazda piątkowego koncertu - Igor Herbut, lider zespołu Lemon.                      Fot. M. Niemiec                          

(cd. ze str. 1)
na rynku mieszkańcy i turyści mogli się 
poczęstować prawie 500. kawałkami tor-
tu w kształcie sanatorium. Ale wszystko 
zaczęło się od korowodu... 

Jego uczestnicy już po godz. 13 zaczęli 
się zbierać przed Sanatorium „Równi-
ca”, by punktualnie o godz. 14 wyruszyć  
w stronę rynku. Piękna pogoda sprzyjała 
takiemu wspólnemu spacerowi, więc  
w pochodzie szło wyjątkowo dużo ludzi. 
Ulice zabezpieczali policjanci i strażacy, a 
na czele kroczyła Miejska Orkiestra Dęta 
z Kalet. Za nią flagę Ustronia niosła Wik-
toria Pokorny, której towarzyszyły Ustro-
niaczki i dyrektor „Prażakówki” Barbara 
Nawrotek-Żmijewska, która sprawowała 
pieczę nad korowodem. Przechodnie okla-
skiwali mażoretki z Kalet i z Ustronia oraz 
tancerki i tancerzy z Miejskiego Domu 

Kultury, młodych sportowców, a dalej ich 
kolegów z ustrońskich przedszkoli i szkół. 
Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta 
przywdziali kolorowe kostiumy, krocząc 
dumnie w towarzystwie nauczycieli i dy-
rektorów. Nawiązując do dawnych tradycji 
pochodów pierwszomajowych, można by 
rzec, że przyszłość naszego narodu, a ra-
czej miasta prezentowała się imponująco. 

Nie ustępowali im pracownicy naszych 
sanatoriów oraz kuracjusze. Tę część 
kolumny otwierał wiceprezes Zarzą-
du Uzdrowiska Ustroń Adam Rybicki.  
W korowodzie nie mogło zabraknąć władz 
miasta. Przechodniów pozdrawiali: bur-
mistrz Ireneusz Szarzec, przewodniczący 
Rady Miasta Ustroń Artur Kluz oraz wi-
ceprzewodnicząca Anna Rottermund wraz 
z radnymi: Adrianą Kwapisz-Pietrzyk, 

Stanisławem Maliną, Krzysztofem Po-
kornym, Romanem Siwcem, Andrzejem 
Szeją, Janem Zacharem. W korowodzie 
szła też wiceburmistrz Jolanta Krajewska-
-Gojny oraz sekretarz miasta Ireneusz 
Staniek. Towarzyszyli im przedstawi-
ciele samorządów miast partnerskich 
– Pieszczan, Luhaczowic, Frensztatu  
i ich zespoły regionalne oraz prezes To-
warzystwa Kontaktów Zagranicznych 
Jacek Piechocki. Gdy orkiestra z Kalet 
dochodziła już do rynku, koniec korowodu 
był jeszcze nad Wisłą, a kiedy wszyscy 
uczestnicy wkroczyli do Salonu Repre-
zentacyjnego Miasta, trudno było znaleźć 
nawet stojące miejsce. 

Wreszcie nastąpił uroczysty moment 
otwarcia IX Sezonu Uzdrowiskowego, 
którego dokonali: ze strony miasta – bur-
mistrz i przewodniczący Rady Miasta, a 
ze strony uzdrowiska dyrektorzy i przed-
stawiciele szpitali, sanatoriów i ośrodków 
wypoczynkowych. 
– Tradycje uzdrowiskowe w naszym mie-
ście sięgają już XVIII wieku, ale tak 
uroczyste otwarcia sezonu udaje nam 
się organizować dopiero od kilku lat, 
po remoncie naszego rynku. Nie byłoby 
tego otwarcia, gdyby nie ludzie, którzy  
w lecznictwo uzdrowiskowe są zaangażo-
wani – mówił I. Szarzec.
– Chciałbym przede wszystkim podzięko-
wać, że tak licznie stawiliście się Państwo 
na naszym rynku i uznaję sezon uzdro-
wiskowy 2016/2017 za otwarty – ogłosił 
A. Kluz.

Do zgromadzonych zwrócił się również 
A. Rybicki:
– To spotkanie na ustrońskim rynku jest 
symbolem tego, jaka więź powinna łączyć 
Zawodzie z Ratuszem i mam nadzieję, że 
z roku na rok obserwować będziemy coraz 
większą liczbę uczestników. Ten sezon jest 
dla nas szczególny, ponieważ obchodzimy 
w tym roku 30-lecie otwarcia Szpitala 
Uzdrowiskowego „Równica” i obchody 
te zakończy podsumowanie wieloletniego 
planu inwestycji, które zostały dokonane 
i są w trakcie realizacji. Opiewają na sumę 
120 milionów złotych i mają poprawić 
infrastrukturę hotelową, gastronomiczną 
i hotelową, a wisienką na torcie będzie, 
Drodzy Mieszkańcy otwarcie w przyszłym 
roku rekreacyjnego kompleksu basenów 
słodkowodnych w sąsiedztwie Hotelu 
„Wilga”. Już dzisiaj serdecznie zapraszam. 

Po oficjalnej części nadeszła pora na 
występy.

– Nasza formacja pochodzi z Kalet i bar-
dzo często występuje z kaletańską orkie-
strą dętą. W tej chwili starsza grupa liczy 
11 osób, w młodszej zaś jest 15 dzieci. Wy-
stępujemy na różnych imprezach: może to 
być otwarcie sezonu, impreza sportowa, 
dożynki. Jeździmy także na konkursy, na 
mistrzostwa Polski mażoretek. W 2013 
i 2014 roku zajęłyśmy drugie miejsce w 
kategorii mini formacja Pompon Seniorki 
– mówiła Ewelina Imiołczyk, choreograf 
i trener zespołu mażoretek Inez. Grupa 
ćwiczy regularnie raz w tygodniu po dwie 
godziny, choć czasem zachodzi potrzeba 
na częstsze treningi. – Staramy się, aby 
układ taneczny był dopasowany do mu-

OTWARCIE 
SEZONU UZDROWISKOWEGO

Władze miasta i przedstawiciele sanatoriów wspólnie otwierali sezon.          Fot. M. Niemiec                          
 
              

(cd. na str. 13)
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Zdaniem 
Burmistrza

O imprezach w Ustroniu mówi bur-
mistrz Ireneusz Szarzec.

* * *
Za nami największa czerwcowa impreza 

miejska czyli oficjalne otwarcie sezonu 
uzdrowiskowego. Otwarcie to na stałe 
wpisało się w kalendarz imprez i jest roz-
poczęciem sezonu wakacyjnego.

Oprócz otwarcia sezonu mamy w Ustro-
niu także inne imprezy odbywające się od 
lat. Największą są Dni Ustronia zamykają-
ce sezon letni, a sztandarowym wydarze-
niem tych dni są Ustrońskie Dożynki. To 
już kilkudziesięcioletnia tradycja, a same 
dożynki co roku przyciągają liczne rzesze 
mieszkańców Ustronia, wczasowiczów  
i kuracjuszy, ale także gości z okolicznych 
miast. Licznych widzów ma korowód,  
a potem obrzęd dożynkowy w amfiteatrze 
i festyn w parku Kuracyjnym.

Oprócz tych dwóch imprez , czyli otwar-
cia  sezonu i jego zakończenia dożynkami, 
są wydarzenia odbywające się cyklicznie. 
Takim pierwszym zaproszeniem do Ustro-
nia są imprezy majowe, a przede wszyst-
kim Ustrońska Majówka. Poza tym są 
koncerty na rynku, w amfiteatrze, plenery 
rzeźbiarskie i malarskie. Swą ofertę przed-
stawia także Kolej Linowa „Czantoria”.

Nieco inną ofertę co roku przygotowuje 
Miejski Dom Kultury „Prażakówka”. 
Stałą publiczność ma Ustrońska Jesień 
Muzyczna zwieńczona koncertem Adama 
Makowicza, a także Ustrońskie Spotka-
nia Teatralne „Usta”, podczas których 
gościmy wybitne spektakle w wykonaniu 
aktorów z najwyższej półki.

Oprócz imprez organizowanych przez 
instytucje miejskie mamy także te, przy-
gotowane przez stowarzyszenia działające 
w Ustroniu. Mamy festyny parafialne, 
imprezy dla dzieci, jest Wakacyjny Ty-
dzień Zdrowia, ale także przygotowywane 
przez mieszkańców np. Wianki Świętojań-
skie w Polanie. Takie zdarzenia wrastają  
w życie naszego miasta, z czasem stając 
się lokalna tradycją. To cieszy, bo jest to 
oferta wzbogacająca kalendarz wydarzeń 
kulturalnych.

Na zakończenie ubiegłego roku mieli-
śmy na rynku jarmark świąteczny zorgani-
zowany po raz pierwszy i dobrze przyjęty 
przez mieszkańców. Były też imprezy  
w czasie ferii zimowych i na ich zakończe-
nie. Trudno nie wspomnieć o koncertach 
dla mamy i taty czy dla babci i dziadka, 
które cieszą się niesłabnącym powodze-
niem, bo jest to okazja do podziwiania na 
scenie młodych wykonawców uczęszcza-
jących na zajęcia w MDK „Prażakówka”. 
Od lat wypełnia się amfiteatr na koncercie 
„Dzieci dzieciom – Dzieci Rodzicom”.

Kalendarz imprez w Ustroniu jest boga-
ty, ale stale pojawiają się nowe propozycje, 
na które jesteśmy zawsze otwarci, tak by 
oferta dla mieszkańców i gości była jak 
najszersza.                             Notował: (ws)

Ustroński Klub Ekologiczny, Nadleśnictwo 
Ustroń oraz Urząd Miasta zapraszają na 
prezentację piętnastego zeszytu Przyrodnika 
Ustrońskiego, która odbędzie się w środę 29 
czerwca o godz. 17.00 w RLOEE „Leśnik”  
w Ustroniu Jaszowcu.

Podskokom i okrzykom radości w wy-
konaniu uczniów klasy 6 Szkoły Podsta-
wowej Nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi 
w Ustroniu nie było końca…  A wszystko 
za sprawą wyników Sprawdzianu Szósto-
klasisty. Uczniowie wysokimi wynika-
mi podsumowali sześć lat swojej nauki. 
Wyniki z pierwszej części sprawdzianu 
uklasyfikowały się wysoko ponad średnią 
miasta, powiatu, a nawet całego woje-
wództwa śląskiego i przedstawiają się 
następująco: 
- język polski: 84,2% - to najlepszy wynik 
w całym powiecie cieszyńskim!
(średnia wojewódzka to 69,57%, po-
wiatowa - 70,90%,  średnia w mieście 
- 74,87%),  
- matematyka: 73,3 % - to daje szkole 
trzecie miejsce w powiecie wśród szkół 
publicznych (średnia wojewódzka - 
52,65%,  powiatowa - 53,87%, średnia  
w mieście - 59,00%). 

Druga część sprawdzianu wypad-
ła równie dobrze. Uczniowie osiągnęli 
79,9%, z języka angielskiego, co przy 
średniej wojewódzkiej wynoszącej 72,3% 
oraz powiatowej 73,1% a także średniej  
z naszego miasta 76,4% , daje powody do 
ogromnej radości. 

Powodów do dumy jest jeszcze więcej 
– wśród szóstoklasistów z Polany jest 
dwóch finalistów olimpiady matematycz-
nej, ustrońska mistrzyni ortografii oraz 
wicemistrzyni rachunku pamięciowego. 

Śmiało można więc powiedzieć, że 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3  
z Ustronia Polany są wyjątkowi – najlepsi 
w mieście i w powiecie!

W imieniu szóstoklasistów pragniemy 
podziękować wszystkim, którzy przyczy-
nili się do osiągnięcia tak wielkiego dla 
nich sukcesu oraz tego, że czas spędzony 
w szkole pełen był nie tylko inspirujących 
do zdobywania wiedzy lekcji, ale też 
innych, ciekawych doświadczeń, imprez, 
które integrowały zarówno środowisko 

szkolne jak i lokalne. Słowa podzięko-
wania należą się więc Pani Dyrektor 
Jolancie Kocyan oraz całemu Gronu Pe-
dagogicznemu, Radzie Rodziców, Radzie 
Osiedla Polana, Organowi Prowadzącemu 
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do 
tego, że lata spędzone w szkole na długo 
pozostaną w pamięci  i  sercach uczniów. 

W jakich szkołach będą się uczyć nasi 
absolwenci? Kim zostaną w przyszłości? 
Tego jeszcze nie wiemy, ale życzymy im 
dalszych sukcesów i przede wszystkim 
tego, by zostali dobrymi, mądrymi ludźmi... 
a w kontekście nadchodzących dni – życzy-
my udanych, pięknych  wakacji! 

    Ewelina Maślanka, Aldona Sztuka

SZÓSTOKLASIŚCI  Z  SP-3
NAJLEPSI  W  POWIECIE!
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nienia – atut GU uważam sprawozdania z rozmaitych wydarzeń, 
nie tylko z imprez. Patrzę oczami owego historyka, który choćby 
za kilkanaście lat będzie szukał informacji o tym, co działo się w 
Ustroniu tu i teraz. Skąd je zaczerpnie? Może dotrze w Internecie 
do daty jakiejś imprezy, ale co z jej prze-biegiem? A co z drobnymi 
zdarzeniami, o których nigdzie indziej poza „Gazetą” się nie pisze? 
Po-wtarzam, że nie obstaję przy utrzymaniu papierowej wersji GU, 
lecz pragnę ostrzec przed likwida-cją jej kronikarskiego wymiaru. 
Może właśnie ta kronikarskość wydaje się niektórym „mdła” (takie 
hasło padło na sesji Rady), ale zastanawiam się, na czym powinien 
polegać „lifting” GU? Na odda-niu wszystkich szpalt pod sprzeczki 
różnych opcji? Na sensacjach rodem z tabloidu? Popierając oży-
wienie gazety, obawiam się, by nie oznaczało ono jej uśmiercenia. 

Moim zdaniem owa kronikarskość zdecydowanie dominuje nad 
„byciem tubą Rady Miasta”. Jestem pełna uznania dla samokrytyki 
pana Zachara, który stwierdził, że GU siłą rzeczy promuje władze 
miejskie (np. na zdjęciach) i nie może ich negatywnie oceniać, 
będąc uzależnioną od nich finanso-wo. Sądzę jednak, że redaktor 
naczelny przez ten szereg lat, choć nie uniknął kontrowersyjnych 
posunięć, w godny podziwu sposób utrzymywał kurs między Scyllą a 
Charybdą i godził różne inte-resy, bo przecież każdy z ustroniaków 
ma własną wizję treści „Gazety” (a już najbardziej ci, którzy jej nie 
czytają). Jeśli ktoś porównuje charakter GU z „byciem po linii” 
w okresie PRL, to zapomina, że w przeciwieństwie do minionej 
epoki nikt dziś nie ściga za krytykę rządzących, a Internet otwie-ra 
przed niezadowolonymi cały świat – mogą zakładać alternatywne 
źródła informacji o Ustroniu. Jednak poza doraźną publicystyką 
jest coś jeszcze: mozolne rejestrowanie bieżącego życia – i to 
zadanie wypełnia „Gazeta”. Również w Internecie ktoś musiałby 
je wypełniać i dbać o to, by za parę lat treści te nie rozpłynęły się 
w wirtualnej nicości.

Przychylam się więc do stanowiska, że trzeba pomyśleć nad 
sposobem redukcji kosztów bez utraty kroniki miasta. Zresztą co 
do wydatków: po pierwsze, pewne dobra utrzymuje się niezależnie 
od ich rentowności, po drugie, znamy bardziej chybione inwestycje 
naszych władz. A „Gazeta” wydaje się właśnie pewnym dobrem 
oraz inwestycją na przyszłość, śladem po nas i naszym życiu – tak 
by za kilka dekad nie okazało się, że obecny czas jest w historii 
Ustronia de facto białą plamą.                  Katarzyna Szkaradnik

Nie likwidujmy kroniki
Szanowni Państwo!
Chciałabym dorzucić swoje trzy grosze w kwestii (nie)zbędno-

ści „Gazety Ustrońskiej”, którą na ostatniej sesji Rady Miasta 
poruszył pan Jan Zachar, zwłaszcza iż jego zdaniem właśnie listy 
do redakcji są jedynym interesującym elementem tego tygodnika. 
Główny argument za zbędnością GU stanowi możliwość zastąpienia 
jej przez Internet, co w dodatku pozwoliłoby maksymalnie ograni-
-czyć koszty. Owa możliwość właśnie budzi moje wątpliwości. Pan 
Zachar wspomniał o Facebooku, który zdecydowanie góruje nad 
prasą pod względem szybkości i zasięgu przekazywania treści. 
Pro-blem w tym, że sprawdza się on tylko w propagowaniu wyda-
rzeń, zapraszaniu na imprezy, co wię-cej, takie newsy mają dwa 
kardynalne ograniczenia. Po pierwsze, pod względem trwałości: 
ważność informacji na portalach społecznościowych jest szalenie 
ograniczona, wiadomości giną przytłoczo-ne kolejnymi nowinkami. 
Owszem, można gazetowe treści zamieszczać na stronie WWW, 
jednak chyba każdy użytkownik Internetu zna ten ból, kiedy kilka 
miesięcy po wynotowaniu linku usiłuje dotrzeć do znajdującego 
się pod nim artykułu i natrafia na informację, że strona jest już 
niedostęp-na. Internet stanowi tyleż bazę danych, co ich wielkie 
cmentarzysko. Materiały, o które nam chodzi, musiałyby więc być 
odpowiednio archiwizowane. Trzeba wszelako pamiętać o ciągłym 
wypieraniu jednych nośników przez drugie (gdzie dziś otworzyć 
dyskietkę?) – paradoksalnie, z perspektywy historyka zwycięstwo 
„zza grobu” należy na razie do tak nietrwałego papieru…

Nie upieram się przy gazecie drukowanej, chodzi raczej o treść 
– i tu wracam do drugiego z ograni-czeń newsów. Otóż zastąpienie 
„Gazety” przez Internet nie mogłoby się sprowadzać do tego, czym 
portale związane z Ustroniem raczą nas obecnie, tj. właśnie do 
zapowiedzi wydarzeń albo fotorela-cji. Podobnie jak pisząca w tej 
samej sprawie pani Elżbieta Sikora za główny – i nie do przece-

LIST DO REDAKCJI

BODY-SHAKE 
NA USTROŃSKIM RYNKU

Świętowanie otwarcia sezonu uzdrowiskowego to nie 
tylko koncerty i tańce, ale również ćwiczenia fizyczne. W nie-
dzielę Ustroniacy oraz przyjezdni turyści mogli wzmocnić 
swoje mięśnie i zarazić się pasją do aktywnego stylu życia.

– Jestem fizjoterapeutą od 17 lat. Jako osoba bardzo ruchliwa nie 
wyobrażam sobie pracy za biurkiem. Podejrzewam, że byłabym 
strasznym urzędnikiem – śmiała się Joanna Olszak, fizjotera-

peutka w Uzdrowisku Ustroń. W niedzielne południe zachęcała 
wszystkich do ćwiczeń, a jej energia udzielała się ludziom, którzy  
w miarę upływu czasu chętnie przyłączali się do aktywności. – 
Do południa pracuję z pacjentami mającymi różne schorzenia, po 
południu zaś prowadzę zajęcia z body-shake, aqua aerobic, active 
body czy body ball. Są to ćwiczenia wzmacniające, modelujące 
sylwetkę, pomagające spalać tkankę tłuszczową – opowiadała 
Olszak. Zapewniała, że wszystkie ćwiczenia prowadzone są  
w takiej formie i w takiej pozycji izolowanej, aby kręgosłup, który 
jest najczęściej narażony na przeciążenia, nie uległ urazowi. Przy 
tym wzmacniane są mięśnie, które trzymają główny kościec. – 
Musimy pamiętać, że oprócz ćwiczeń potrzebna jest prawidło-
wa dieta. Nie mówię, żeby się katować. Wystarczy racjonalnie  
i zdrowo się odżywiać. Na śniadanie można zjeść chleb razowy  
i coś do niego albo płatki owsiane z owocami. Drugie śniadanie to 
może być jogurt z owocami. Na obiad można przygotować sobie 
kurczaka z ryżem bądź kaszą i do tego sałatka. W porze popo-
łudniowej zaserwować sobie jakąś przekąskę, a na kolację coś 
lekkostrawnego. I oczywiście należy pić dużo wody – doradzała 
fizjoterapeutka. W trakcie swojej wieloletniej pracy spotyka się 
z osobami, które trzeba dodatkowo motywować. – To kwestia 
rozmowy z pacjentem. Często zadaję pytanie, co by chciał robić, 
jaki ma cel? Np. pacjent, który jest na wózku mówi, że chce iść 
w góry. Wtedy robimy wszystko, żeby jego cel został osiągnięty. 
W takich sytuacjach najwięcej zależy od psychiki. Jeżeli przeła-
miemy barierę, która siedzi nam w głowie, można wiele osiągnąć 
– stwierdziła Joanna Olszak. 

Oprócz zajęć z fizjoterapeutą, ludzie zgromadzeni na ustroń-
skim rynku mogli potrenować zumbę pod bacznym okiem 
Aleksandry Klimek, instruktorki tańca. Najmłodsi uczestnicy 
niedzielnych wydarzeń nie zostali pominięci – przygotowano dla 
nich 200 metrowy tor biegowy. Każde dziecko po ukończeniu 
biegu dostało złoty medal. Przewidziano także dla nich dodatkowe 
gry i zabawy.                                                 Agnieszka JarczykJoanna Olszak pokazała, w jaki sposób aktywnie spędzać swój wol-

ny czas.                                                                          Fot. A. Jarczyk
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Odezwa 
do mieszkańców Ustronia!

  Jesteśmy wraz z żoną stałymi czytelnikami tygodnika „Ga-
zeta Ustrońska”. Systematycznie, go czytam, pomimo że jestem 
ustroniakiem tylko z urodzenia. Dowiedziałem się z ostatniego 
wydania tygodnika, że na posiedzeniu Rady Miasta głos zabrał 
radny Jan Zachar w sprawie likwidacji - „Gazety Ustrońskiej”. 
Dla mnie jest to niezrozumiałe, że ktoś chce zlikwidować coś 
ważnego, gazetę biuletyn, z którą społeczeństwo Ustronia jest 
złączone tradycją jej istnienia. Zapisał się ten tygodnik ustroń-
ski jako dokument , który jest kartą i odzwierciedleniem historii 
życia miasta Ustronia, oraz całej gminy Ustroń. Każde ważne 
wydarzenie, które jest w nim opisywane, ma nie tylko informa-
cyjną, ale po czasie i historyczną wartość, jako zapisana część 
historii regionu ustrońskiego. Wartość społeczna tygodnika jest 
ważnym ustrońskim zwierciadłem i dokumentem zaistniałych 
zdarzeń... Nie wyobrażam sobie, Ustronia, bez tygodnika „Gazeta 
Ustrońska”! Znajomi, rodzina są tego samego zdania - zachę-
cili mnie bym napisał, by bronić tego, co jest dla nich ważne, 
czyli gazety. By się ukazywała, aby można ją co tydzień: czytać, 
przeglądać i cieszyć się nią... Na pewno, gdy nie wiadomo o co 
chodzi, to chodzi o pieniądze... Ewentualne wydanie elektronicz-
ne, które byłoby może tańsze, pozbawi starszych ludzi kontaktu 
bezpośredniego z tygodnikiem i zamknie im możliwość, wzięcia 
do rąk ich ukochanej gazety. Gmina Ustroń, nie jest biedną 
gminą borykającą się z ogromnymi finansowymi problemami. 
Transformacja, która zmieniła ustrój Polski, nie oszczędziła 
wielu zakładów pracy i gmin, które popadły w stagnację, a także  
i w długi. Zakład Kuźnia Ustroń jest tego przykładem, kiedyś 
znany i bardzo ceniony nawet za granicą - nie istnieje. Wielu 
tam pracujących straciło pracę, a szkoły zawodowe z nim zwią-
zane, gdzie kształcono przyszłych fachowców, pracowników tzw. 
„kuźni” - zmieniły profil nauczania. Wielu absolwentów, także i 
ja, dobrze sprawdziło się w innych zakładach pracy na terenie 
całego kraju. Żeby nie doświadczyć likwidacji czegoś, co dla 
wielu ma znaczenie sentymentalne, a także ważne dla regionu, 
oraz by dać odpór pomysłowi likwidacji, powinno się czym prę-
dzej utworzyć - Towarzystwo Czytelników i Miłośników Gazety 
Ustrońskiej, najpierw by chronić przed likwidacją, a później by 
wspierać różnymi, korzystnymi dla tygodnika inicjatywami....! 

Ustroniacy - brońcie tego, co jest Wasze wspólne - nie pozwól-
cie na likwidację swojego tygodnika...!               Edward Sikora

Piszę do Was po raz pierwszy, bo jestem rozgoryczona wia-
domością o likwidacji „Gazety Ustrońskiej”. Urodziłam się  
w województwie łódzkim, do Ustronia przyjechałam za pracą  
w 1971 roku, wyszłam za mąż za Ustroniaka. Obecnie nie miesz-
kam w Ustroniu, ale często tu przebywam. Jestem stałą czytel-
niczką Waszego tygodnika... Interesuje mnie historia Ustronia  
i regionu, zawsze można o tym w gazecie przeczytać, gdyż traktuję 
ją jak album rodzinny. Osoba (radny), która chce jej likwidacji 
powinna pójść po rozum do głowy i przeprosić Ustroniaków, stałych 
czytelników, a także turystów, wczasowiczów oraz kuracjuszy! Czy 
jest reklamą Ustronia likwidacja tej rodzimej i regionalnej gaze-
ty??? Mamy XXI wiek, ale nie wszyscy, posługują się komputerem, 
szczególnie starsi ludzie. Dlatego apeluję o to, żeby nie likwidować 
wydań papierowych tego tygodnika!    Z poważaniem Krystyna

                                            Nazwisko do wiadomości redakcji

*    *    *

DOFINANSOWANIE 
NA ZAKUP PIECA

Miasto Ustroń po złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymało 
pożyczkę na udzielenie dofinansowania do zmiany systemów 
grzewczych.

Dofinansowanie będzie obejmować wymianę starego źródła 
ciepła:

- węglowego i zastąpienie go piecem gazowym lub węglowym 
z retortowym podajnikiem (piątka klasa emisyjności) 

- gazowego i zastąpienie go nowym piecem gazowym
Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 30.06.2016 r. i będzie 

trwał do 07.07.2016 r. W związku z ograniczoną ilością miejsc, 
decyduje kolejność wpływu wniosków. 

Wzór wniosku dostępny jest w Wydziale Środowiska i Rol-
nictwa Urzędu Miasta (pokój nr 25 II piętro), w Biurze Podaw-
czym (pokój nr 2 parter) i na stronie internetowej www.ustron.
pl. Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w pokoju nr 25 lub pod 
nr telefonu 33 8579313.

LISTY DO REDAKCJI
Od 4 do 8 lipca na rynku odbędą się bezpłatne pomiary BMI, 

tkanki tłuszczowej, tlenku węgla, RR tętniczego, spirometrii i pul-
soksymetrii. Będzie także można nabyć skierowanie na bezpłatne 
badania glukozy, morfologii, cholesterolu, trójglicerydów, altatu.

Dodatkowo, będzie można skorzystać z konsultacji specjali-
stycznych z zakresu:

4 lipca – 8 lipca    
– Porady ortopedyczne oraz z zakresu profilaktyki narządu ruchu, 
– Porady w zakresie rehabilitacji i wad postawy, nauka chodu 
Nordic Walking, 
– Porady dietetyczne wraz z przepisami i degustacją surówek, 
zdrowych past i wody mineralnej,
– Porady psychologiczne „Stres - jak go oswoić” pomoc w terapii 
antynikotynowej, 
– Porady pielęgniarskie, porady neurologiczne, pokazy pierwszej 
pomocy i prezentacja karetki,
– Porady w zakresie macierzyństwa, porady położnej w chorobach 
kobiecych, Szkoła Rodzenia,
– Zapisy na mammografię-populacyjny program wczesnego 
wykrywania raka piersi,
– Porady w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych: miaż-
dżycy, cukrzycy, 
– Profilaktyka chorób układu krążenia - wykonywanie EKG z 
odczytem,
– Akcja edukacyjna w ramach ogólnopolskiej kampanii „RZS. 
Porozmawiajmy”,
– Porady w zakresie profilaktyki chorób reumatycznych, 
– Vouchery na badanie pomiaru gęstości kości (densytometria),
– Porady pulmonologiczne, pielęgniarskie, porady z zakresu 
higieny rąk,
– Porady doradcy laktacyjnego,
– Zapisy na mammografię-populacyjny program wczesnego 
wykrywania raka piersi,
– Porady fizjoterapeutyczne, pokazy i nauka z użyciem taśm 
terraband i piłek,
– Porady na temat aktywnego stylu życia.

Organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Cieszynie oraz 
Urząd Miejski w Ustroniu.

Stoisko informacyjne portalu www.zdrowy-senior.org oraz 
Programu Uzdrowiskowa Karta Korzyści.

 WAKACYJNY 
TYDZIEŃ ZDROWIA

W związku z tym, że na początku lipca br. zostanie zorganizo-
wana w Muzeum Ustrońskim wystawa towarzysząca XII Festiwa-
lowi Ekumenicznemu pt. „Dewocjonalia ze zbiorów kościelnych 
i prywatnych mieszkańców Ustronia” prosimy właścicieli sztuki 
o tematyce sakralnej i przedmiotów związanych z obrzędami 
religijnymi o kontakt z Muzeum Ustrońskim tel.33 854 2996.  
w terminie do końca czerwca. 

APEL  DO  MIESZKAŃCÓW
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POMAGA  I  WYMAGA

Najpierw tych potrzebujących szukał 
na Wschodzie. Na Białoruś jeździły cię-
żarówki z darami, wyprawki szkolne, 
paczki świąteczne. Wysyłane były też 
pieniądze na budowę i remonty kościołów. 
Jednak robiło się coraz niebezpieczniej, 
nieprzychylne władze utrudniały akcje 
charytatywne, więc postanowiono nie 
narażać życia kierowców i mienia ludzi do-
brej woli, którzy udostępniali samochody. 
Jednak współpraca nie została zakończona 
i przyjaciele Fundacji św. Antoniego wie-
dzą, że mogą liczyć na ustroniaków. 

–  Sam nic bym nie zdziałał, dlatego 
modlę się żarliwie za wszystkich ofiaro-
dawców i tych, którzy pracują na rzecz 
Fundacji – mówi T. Browiński. – Przychyl-
ne są nam władze miasta, wydzierżawiając 
budynek przy ul. Kościelnej, przedsię-
biorcy, którzy przekazują nam produkty 
i pieniądze, księża ofiarujący wsparcie 
duchowe z ks. Leopeldem Zielasko i ks. 
dziekanem Tadeuszem Serwotką. Nie moż-
na też zapominać o ludziach, którzy nie są 
zamożni, ale bogaci duchem i dzielą się 
z innymi swoimi skromnymi dochodami 
oraz przekazują nam 1 procent podatku.  

Z okazji 20-lecia Fundacji św. Antoniego 
12 czerwca w kościele pw. Chrystusa Króla 
Wszechświata na Zawodziu odprawiono 
uroczystą Mszę św. w intencji pracowni-
ków, członków i darczyńców Fundacji. 
Odprawił ją ks. T. Serwotka z zaprzyjaź-
nionymi księżmi, a na koniec tradycyjnie 
rozdawano chleby św. Antoniego. 

Działalność na rzecz innych ludzi to 
wielkie poświęcenie, a zarazem wyzwa-
nie, wymagające niezwykłej życzliwości, 
dobroci i otwartości serca. Wielkim jest 

szczęściem w życiu spotkać ludzi wraż-
liwych, nieobojętnych na los innych, bo-
wiem nie liczy się, ile innym dajemy, lecz, 
czy ten dar wypływa z serca – czytamy na 
jednej z kart z życzeniami. 

Są też życzenia od proboszcza Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu ks. 
Piotra Wowrego: Naszym zadaniem jako 
wyznawców Chrystusa, jest składanie 
radosnego świadectwa słowem i życiem 
o Jego Dziele Zbawienia. Wy już to czyni-
cie od 20 lat. Dobroć serca jest bezcennym 
wsparciem we wszystkim, co człowiek 
robi.

– Fundacja pomaga wszystkim, bez 
względu na wiek, pochodzenie czy wy-
znanie – mówi T. Browiński. – Zaczyna-
liśmy skromnie, a dzisiaj każdego dnia 
przychodzi do nas kilkadziesiąt osób 
i dostaje posiłek. W siedzibie fundacji 
można się umyć, odpocząć, posilić się. 
Wydajemy odzież, a nawet meble i sprzęt 
AGD. Prowadzimy wypożyczalnię sprzętu 
medycznego, mamy balkoniki, łóżka dla 
obłożnie chorych, a ostatnio pozyskaliśmy 
nawet respirator.

To zaledwie część działalności Fundacji, 
bo jest jeszcze rozdawanie paczek żyw-
nościowych z okazji świąt, organizowanie 
wyjazdów kolonijnych dla dzieci, udziela-
nie porad przez radcę prawnego w każdą 2. 
i 4. środę miesiąca od godz. 16.30 do 18. 

W kolejnej karcie urodzinowej znaj-
dujemy wiersz napisany specjalnie dla 
T. Browińskiego: Poświęca swój czas 
ludziom ubogim / Próbuje walczyć z każ-
dym nałogiem. / Twierdzi, że tylko solidna 
praca / ludzi na nowo do życia wraca. 

To prawda, prezes Fundacji pomaga, ale 
też wymaga. Podopieczni Fundacji sami 
dbają o swój lokal, utrzymują porządek 
wokół siedziby, a także na ulicach miasta. 
Często sprzątają ul. Dworcową, Kościelną, 
Spółdzielczą, ale też pomagają służbom 
porządkowym sprzątać parki i rzadko 
odwiedzane zaułki.           Monika Niemiec

Chleby św. Antoniego.        Fot. M. Niemiec                          

Miasto Ustroń serdecznie dziękuje za zaangażowanie i pomoc w organizacji Otwarcia Sezonu Uzdrowiskowego 2016: policji, straży 
miejskiej, straży pożarnej, uczestnikom korowodu, wolontariuszom oraz sponsorom.                                                         Fot. M. Niemiec                          

A zatem proszę was, niechaj zamilkną słowa, a odezwą się czyny. U nas tym 
czasem pełno słów, ale czynów prawdziwe pustkowie (...) Mowa zaś jest skutecz-
na wówczas, kiedy przemawiają czyny - słowami świętego Antoniego z Padwy 
dziękowano Tadeuszowi Browińskiemu, założycielowi i prezesowi Fundacji św. 
Antoniego za 20 lat służby potrzebującym.
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Raz na cztery lata możemy przeżywać niezwykłe emocje 
podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Kibice z Ustro-
nia i okolic oglądają mecze nie tylko na rynku, ale również  
w lokalach, które zapewniają swoim klientom niezapomniane 
doznania sportowe. 

Pub Angel’s to klimatyczne miejsce z muzyką na żywo, gdzie 
można spędzić wspólne chwile z bliskimi. Na czas ME zamienia 
się jednak w strefę kibica, gdzie nieustający doping mający dodać 
sił piłkarzom. – W przypadku gola strzelonego przez naszą re-
prezentację kibice krzyczą, padają sobie w ramiona, przewracają 
krzesła. Istne szaleństwo! – mówi Anna Hławiczka, manager 
pubu. – Zauważyłam, że teraz ludzie kibicują więcej i bardziej. 
Całe rodziny przychodzą tu, żeby dopingować piłkarzom. Kiedyś 
to raczej było tak, że każdy oglądał mecz u siebie w domu, nie 
było mowy o takim wspólnym kibicowaniu, przeżywaniu – dodaje 
manager. Lokal w trakcie emitowania mistrzowskich rozgrywek 
proponuje kibicom cenowe promocje dań i napojów. Rozdawane 
są także czapki, szaliki, gwizdki, aby fani piłki nożnej mogli jak 
najpełniej przeżyć szczególny dla nich czas kibicowania. – Przez 
9 lat mieszkałam we Włoszech. Tam piłka nożna to podstawa. 
Na czas takich większych imprez sportowych zamykane są ulice, 
wszyscy są wymalowani, całe rodziny zagorzale dopingują swo-
ich piłkarzy, których zresztą znają z imienia i nazwiska. Polacy 
takiego kibicowania dopiero się uczą, ale muszę powiedzieć, że 
taka forma przeżywania mistrzostw cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem – opowiada Anna Hławiczka i zaznacza, że 

uśmiechy i emocje ludzi przychodzących do pubu na mecze to 
dla niej największa satysfakcja.

Nie tylko Angel’s proponuje ustroniakom i przyjezdnym tury-
stom przeżywanie piłkarskich emocji. Karczma Wrzos również 
dba o wysoki standard kibicowania. – Oglądanie i przeżywanie 
Mistrzostw Europy w naszej Karczmie i Browarze Wrzos cieszy 
się dużym zainteresowaniem. Ludzie przychodzą, aby przy pro-
dukowanym przez nas piwie dopingować swoich piłkarzy. Można 
zarezerwować sobie stolik, żeby obejrzeć mecz, ale nie jest to 
konieczne, bo u nas miejsce dla kibiców zawsze się znajdzie 
– mówi Mariusz Króliczek, kierownik lokalu. Dodaje, że wyku-
pienie licencji na transmisję meczy wyniosło 5 tys. zł za 200 m2 
powierzchni. – Sam jestem zagorzałym kibicem. Na czas meczu 
naszej reprezentacji ubieramy się w biało-czerwone koszulki, 
dopingujemy polskim piłkarzom – opowiada Mariusz Króliczek.

Wspólne kibicowanie na ustrońskim rynku nie jest konku-
rencją dla lokali emitujących mecze. – Uważamy, że taka strefa 
powinna być w każdym mieście - podkreślają właściciele lokali. 
Anna Hławiczka dodaje, że dzięki takim inicjatywom miejskim, 
mieszkańcy nie siedzą w domach, ale wspólnie spędzają czas, 
poznają się, dzielą swoimi emocjami.              Agnieszka Jarczyk

25/2016/4/R

Przedsiębiorstwo 
Uzdrowiskowe Ustroń S.A.

 - RECEPCJONISTKA  - POMOC KUCHENNA
 - KUCHARZ - KELNER / KELNERKA
  - POKOJOWA      
          Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV:
 mailem na adres:  rekrutacja@uzdrowisko-ustron.pl
 lub osobiście:  w Biurze Obsługi Spółki ul. Sanatoryjna 1, 
   43-450 Ustroń - Biuro Kadr i Płac (pokój nr 11)

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 
33 856 56 61, 33 856 63 07

poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach:

25/2016/3/R

MISTRZOWSKIE 
SZALEŃSTWO USTRONIAKÓW

Marcin Klimek i Aleksandra Szewczyk.                         Fot. A. Jarczyk

Mariola Wyjadłowska i Janusz Szopiński.                  Fot. A. Jarczyk
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ZABYTKOWYCH
MASZYN  CZAR
– Proszę państwa, to niby zwykła mo-

torynka, nic ciekawego. Tylko po co 
zamontowano na niej jakieś butle? Co 
w nich jest? Bomba atomowa? Nie, pro-
szę Państwa, sprężone powietrze. Jest to 
projekt inżyniera Wiatraka, który urzeczy-
wistnił inżynier Jan Gawlas. Zapraszam 
na pierwszy w Polsce pokaz motorynki 
na sprężone powietrze – mówił podczas 
finałowego wydarzenia Industriady 2016 
Piotr Pluskowski. Ten znany pasjonat 
motoryzacji z wielkim znastwem i zaan-
gażowaniem opowiadał o samochodach 
z duszą, których kilkanaście stanęło przed 
Muzeum Ustrońskim. Ten pokaz oraz 
gawędy znawców tematu były wielką 
atrakcją tegorocznego festiwalu kultury 
przemysłowej. Siedząc na honorowym 
miejscu pokaz oglądał inż. Wiesław Wia-
trak, legenda polskich konstrukcji moto-
ryzacyjnych, twórca m.in. niewdrożonego 
do produkcji seryjnej auta Beskid 106. 

Motorynka zgrabnie przejechała po 
ul. Hutniczej, a następnie przedstawiono 
stojące na parkingu pojazdy – samochody i 
motocykle. Nie dojechał do Ustronia trak-
tor Ursus C45, bo jest to pojazd otwarty, 
a zanosiło się na deszcz. Pojedzie on jed-
nak nad morze, co zajmie mu 4 dni. 

– Mówię o tym dlatego, że zaraz po woj-
nie w Polsce produkowano przede wszyst-
kim pojazdy użytkowe. Były to ciężkie 
czasy wczesnego PRL-u, kiedy władze nie 
życzyły sobie, żeby ludzie mieli prywatne 
samochody. Sporo z nich wywieziono za 
granicę, by uniknąć konfiskaty – opowia-
dał P. Pluskowski, a następnie przybliżył 
dzieje kolekcji motoryzacyjnych w Polsce 
Ludowej. Zebrani dowiedzieli się m.in., 
że samochód Warszawa dostaliśmy od 
Wielkiego Brata niby za darmo, ale tak na-
prawdę przekazano nam tylko dokumen-
tację, zaś za bardzo kosztowne wdrożenie 
zapłaciliśmy więcej niż za licencję Fiata. 
Na bazie Warszawy zbudowano pierwsze 
wołgi, m.in. GAZ-24.

– Samochody te używane były często 
przez oficjeli, a tym konkretnym jeździł 
dyrektor skoczowskiego „Polkapu”. Wiem 
to, bo był nim mój ojciec. Jako młody 
chłopak zawsze mówiłem: „Tata, dej sie 
zjechać.” A on na to: „A co sie mówi?” 
„Pyty, pyty...” „Ty skurczybyku, siadej” – 
opowiadał ze wzruszeniem P. Pluskowski. 
To wspomnienie z dzieciństwa sprawiło, 
że odrestaurował wołgę i dumnie prezen-
tował ją w Ustroniu. 

Na pokazie nie mogło zabraknąć Fiatów 
126p, a opowiadał o nich Piotr Rakow-
ski, inżynier z Ustronia, właściciel firmy 
tuningującej maluchy, który zajmuje się 
tym modelem Fiata od początku jego 
produkcji, czyli od 1970 roku. Na koniec 
zabytkowe samochody zrobiły dwie rundy 
wokół stawu kajakowego. 

Podsumowując to motoryzacyjne spot-
kanie, P. Pluskowski stwierdził, że polska 
motoryzacja ma piękne tradycje, które 
tworzyli wybitni ludzie. Czekamy na jej 
renesans.                       Monika Niemiec

Na ustrońską Industriadę przybyły ikony polskiej motoryzacji.                     Fot. M. Niemiec

Antoni Przychodzień, właściciel Muzeum Fiata 126p w Bielsku-Białej zaprezentował kilka  
maluchów. Także model dla wojska, który może jeździć na gąsienicach.     Fot. M. Niemiec

W niektórych karoseriach można się było przeglądać jak w lustrze.             Fot. M. Niemiec
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PONIWIEC  MA  30  LAT

– Wykupiono grunty od państwa Żarło-
ków, Szczotków, Holeksów, Husarów, 
Buszków. Największa działka pomię-
dzy ul. Akacjową, a obecną Kasztano-
wą pochodziła od gospodarza Rzymana.  
W sumie powstało ponad 120 działek - 
mówi radny Roman Siwiec, wieloletni 
przewodniczący Osiedla Poniwiec i jeden 
z jego pierwszych mieszkańców. 

Oprócz łąk i pól na terenie dzisiejszego 
osiedla Poniwiec znajdowało się skupisko 
domów wzdłuż ul. Lipowej i przy ul. Aka-
cjowej, kilka domów przy ul. Bażantów. 
Działała kuchnia centralna PSS „Społem”, 

która zaopatrywała lokale gastronomicz-
ne należące do Spółdzielni w produkty 
garmażeryjne. Nie można zapominać  
o strażnicy Wojsk Ochrony Pogranicza, 
która powstała w 1923 roku oraz Domu 
Wczasowym „Górnik”, przy którym  
w późniejszych latach powstał basen. 
Funkcjonowało też duże prewentorium 
dla dzieci, zlokalizowane w budynku pana 
Golca, zlikwidowane w roku .
– Nowo powstałe osiedle miało swoją 
specyfikę – stwierdza R. Siwiec. – W in-
nych dzielnicach działki kupowali często 
zamożni ludzie napływowi. U nas było 

inaczej. Naciski społeczne sprawiły, że 
działki przekazywano przede wszyst-
kim mieszkańcom Ustronia i osobom 
tu pracującym, by zwalniali mieszkania 
w blokach. Chętnych było dużo, bo po 
trzy, cztery rodziny na jedną działkę, 
dlatego w podziale nieruchomości jako 
organ doradczy uczestniczył społeczny 
komitet. Przekazywanie gruntów nastąpiło 
dokładnie 30 lat temu. Ze 120 działek, 50 
przeznaczono na zabudowę bliźniaczą,  
a ich beneficjantami zostali przede wszyst-
kim pracownicy Zakładów Kuźniczych. 

Po przekazaniu działek utworzył się 
Społeczny Komitet Uzbrojenia Osiedla 
Domków Jednorodzinnych w Ustroniu Po-
niwcu, a działali w nim: przewodniczący 
Osiedla Ustroń Centrum i ówczesny radni: 
Adam Heczko, zawiadowca Mieczysław 
Zwardoń, Roman Siwiec, Zbigniew Chy-
biorz, dyrektor Kuźni oraz leśniczy Jerzy 
Ostrowski. Księgowością zajmowała się 
Helena Piechocka. Osoby te działały też 
w społecznym komitecie gazyfikacji oraz 
wodociągowym.

Mija 30 lat od powstania osiedla Poniwiec. W maju i czerwcu 1986 roku miasto 
zaczęło przekazywać mieszkańcom Ustronia działki pod budowę domów. W latach 
80. Ustroń intensywnie się rozwijał, powstawały nowe piramidy, rozbudowywały się 
zakłady przemysłowe i było bardzo duże zapotrzebowanie na mieszkania dla osób 
przyjezdnych. Natomiast część ustroniaków wyrażała chęć wybudowania własnego 
domu. Władze miasta postanowiły w tym pomóc i przeznaczyć na budownictwo 
jednorodzinne łąki i pola położone w dolinie potoku Poniwiec. 

Współczesny widok ul. Bażantów i osiedla Poniwiec z motoparalotni.    Fot. P. Gawlikowski

Rok 1981. Janina Siwiec z córką Magdaleną i sy-
nem Bartoszem na ul. Bażantów.   Fot. R. Siwiec

Widok na Poniwiec z drogi na Równicę, początek lat 60. XX w.                                                                                                                  Fot. J. Jakubiec

(dok. na str. 14)
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MOKATE DZIECIOM NA SPORTOWO
Wydawać by się mogło, że drugi festyn 

rodzinny „Dzień Dziecka z Mokate” od-
będzie się w deszczu i burzy - od samego 
rana ciemne chmury straszyły na niebie. 
Na szczęście ogromna burzowa chmura 
przeszła bokiem. W czasie całej imprezy 
świeciło słońce. Frekwencja dopisała - na 
festynie pojawiło się 970 osób. 

Tegoroczny festyn Mokate odbył się 
w niedzielę 5 czerwca 2016 roku i, tak jak 
na ubiegłorocznym, nie zabrakło na nim 
wielu atrakcji i konkursów dla najmłod-
szych i całych rodzin. Pracownicy grupy 
fi rm Mokate do dyspozycji mieli pawi-
lony z kawą, herbatą, gorącą czekola-
dą i ciasteczkami oraz kiełbaski z grilla 
i grochówkę. Dużym powodzeniem cie-
szyła się „fotobudka” - czyli miejsce gdzie 
po przebraniu się w zaskakujące i śmieszne 
stroje (były do dyspozycji) można było 
sobie zrobić fotografi e.

Najwięcej zabawy mieli najmłodsi - 
mogli rywalizować ze sobą w układa-
niu puzzli na czas, w przeciąganiu liny, 
w „walkach” na starożytnej arenie (dmu-
chanej). Bawili się w kopanie piłki do celu 
i na ogromnych dmuchanych zamkach. 
Rodzice włączali się do zabaw bardzo 
chętnie - tym bardziej, że do wygrania były 
atrakcyjne nagrody. 

Główna atrakcja festynu rodzinnego 
Mokate, czyli mecz piłkarski drużyn Mo-
kate Żory i Mokate Ustroń, rozpoczęła 
się o godz. 14.00. Tuż przed meczem 
pani Teresa Mokrysz, właścicielka Mo-
kate, życzyła wszystkim dobrej zabawy, 
a piłkarzom emocjonującej rozgrywki. 
Pojedynek piłkarski aktywnie wspierali 
kibice - doping dodawał skrzydeł zawod-
nikom, którzy grali bardzo ambitnie. Szala 

zwycięstwa do końca przechylała się to 
na stronę Ustronia to Żor. Ostatecznie 
rozgrywka zakończyła się w przepiso-
wym czasie gry wynikiem 3:2 dla ekipy 
ustrońskiej. 

Zwycięska drużyna teamu herbacianego 
otrzymała z rąk prezesa Mokate SA i CEO 
Grupy Firm Mokate dr. Adama Mokrysza 
puchar. Wszyscy zawodnicy uhonorowani 
zostali pamiątkowymi medalami. 

Przypomnijmy, że był to mecz rewanżo-
wy - w ubiegłym roku wygrali zawodnicy 
z Mokate Żory wynikiem... 13:12. W prze-
pisowym czasie gry drużyny zremisowały 
ze sobą 7:7, w karnych szalę zwycięstwa na 
rzecz Żor przechylił... bramkarz - ostatecz-
nie 6 karnych zdobyli piłkarze z Mokate 
Żory a 5 - Mokate Ustroń.

ZAPISY  DO  OGNISKA  MUZYCZNEGO

Impreza zorganizowana przez znane-
go polskiego producenta kawy i herbaty 
doskonale wpisuje się w ostatnie badania 
obrazujące znaczenie rodzinnych firm. 
Konsumenci i kontrahenci coraz bardziej 
doceniają „rodzinność” fi rmy - w ich opinii 
takie fi rmy kojarzą się z tradycją i jakością. 
Aby podkreślić taki charakter fi rmy od 
1 stycznia 2016 roku Mokate ma nowe 
logo, którego częścią jest sformułowanie 
„A Family Business”. Podkreślanie „ro-
dzinności” fi rmy Mokate jest jak najbar-
dziej uprawnione - wszak tradycje bizneso-
we rodziny Mokryszów sięgają roku 1900. 
Wtedy to Josef Mokryš założył sklep ko-
lonialny w miejscowości Dobra na terenie 
dzisiejszych Czech. W ofercie znalazła się 
kawa i herbata.                                 (WB)

Marcin Gądarowski 
ul. Stawowa 2A Ustroń

Med-Lab Suchanek 

tel. 792-531-258

GABINET 
STOMATOLOGICZNY

25/2016/5/R

Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w 
Ustroniu informuje, że zapisy do Ogniska Mu-
zycznego na rok szkolny 2016/2017 odbywają 
się w miesiącu czerwcu oraz we wrześniu 
w sali nr 18  Miejskiego Domu Kultury „Praża-
kówka” przy ul. Daszyńskiego 28. Oferujemy 
naukę gry na następujących instrumentach: 
skrzypcach, fortepianie, keyboardzie, fl ecie 
poprzecznym, saksofonie, gitarze klasycznej, 
klarnecie, akordeonie - dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych w każdym wieku, a także zaję-
cia w formie indywidualnej oraz grupowe 
w przedszkolu muzycznym dla dzieci w wie-

ku 4-5 lat. W tym roku zamierzamy otworzyć 
również klasę wokalu. Miesięczna opłata za 
lekcje wynosi: od 140 zł (4 x 45 min.) do 160 
zł (8 x 30 min. lub 4 x 60 min.), przedszkole 
muzyczne 60 zł. W cenie mieszczą się zajęcia 
teoretyczne (nieobowiązkowe). TKA zapew-
nia wysoko wykwalifi kowaną kadrę peda-
gogiczną, najniższe ceny spośród placówek 
o podobnym charakterze, komfortowe warun-
ki, a także możliwość wypożyczenia instru-
mentu. Szczegółowych informacji dot. zapi-
sów udziela kierownik Ogniska Muzycznego 
– tel. kom. 501 057 750.               Zarząd TKA
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zyki i strojów. Pomysł na choreografię 
rodzi nam się w głowie po odszukaniu 
odpowiedniego kawałka muzycznego na 
dany występ – zaznaczyła E. Imiołczyk. 

Grupa Inez będzie niebawem obchodziła 
swoje 10-lecie. 
– Miałam 15 lat, gdy po raz pierwszy 
poszłam, za namową siostry, na tre-
ning mażoretek. Trzy lata później zo-
stałam choreografem grupy i tak już 
zostało. Inez istnieje od 2007 roku,  
w styczniu będziemy obchodzić jubileusz 
– mówiła E. Imiołczyk. 

Po świetnym występie dziewczyn z 
Kalet można było obejrzeć talent Estrady 
Regionalnej „Równica”. Bogaty repertuar 
to lata pracy członków zespołu. 

– Istniejemy już 21 lat. Występujemy na 
terenie całej Polski. Proszę sobie wyobra-
zić, że w samym tylko styczniu daliśmy 22 
koncerty. Jest dużo pracy, ale to nas cieszy 
– mówiła Renata Ciszewska, kierownik 
artystyczny ER „Równica”. 36-osobowy 
zespół zdobył szereg nagród, w tym np. 
nagrodę Polskiego Radia, nagrodę Mar-
szałka czy nagrodę Ondraszka. – Tego nie 
sposób spamiętać. Dla nas najważniejsze 
jest to, że możemy razem pracować i to nas 
cieszy. W zespole mamy zarówno 6-latki, 
jak i 20-letnie osoby. Tak naprawdę każdy 
może do nas dołączyć, jeśli tylko chce – 

RODZINNIE 
W BŁADNICACH

Słonecznie i rodzinnie było 4 czerwca  
w Bładnicach podczas II Pikniku Rodzin-
nego, zorganizowanego przez społeczność 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu. 

Piknik rozpoczął się od programu arty-
stycznego, przygotowanego przez uczniów 
z SP6, którzy  zaprezentowali swoje talenty 
wokalne, taneczne i teatralne, zachęcając 
widownię do gromkich braw. Wielu emocji 
dostarczył uczestnikom pokaz przygotowa-
ny przez policjantów i strażaków. Dzieciaki 
szalały w strugach zimnej wody, które 
strumieniami popłynęły na ich  roześmiane 
twarze.

 Kolorowe stoiska kusiły rozmaitościa-
mi. Trudno było oprzeć się smakowitym, 
domowym wypiekom, grillowanym potra-
wom, czy grochówce przygotowanej przez 
samą Panią Sołtys. Dla ochłody można było 
zaopatrzyć się w napoje fachowo wykonane 
przez uczniów z Zespołu Szkół Gastrono-
miczno – Hotelarskich z Wisły.

Sporym zainteresowaniem cieszył się 
bieg na orientację. Co najważniejsze, 
wszystkim uczestnikom udało się dotrzeć 
do wyznaczonego celu. 

Najmłodsi mogli spróbować swoich sił 
na ściance wspinaczkowej, pod bacznym 
okiem instruktorów oraz do woli wyszaleć 

się na dmuchanej zjeżdżalni. Nie brako-
wało również chętnych, by przez moment 
poprzebywać w „salonie piękności”. 

Uwieńczeniem pikniku były rozgrywki 
sportowe o Puchar Przechodni Dyrektora 
Szkoły. Nagroda cenna, zatem i walka 
była zacięta. Do boju włączyli się rodzice, 
uczniowie i nauczyciele. Ostatecznie pu-
char trafił w ręce zadowolonych rodziców. 
Gratulujemy!

Wspaniała pogoda, rodzinna atmosfera 
oraz spory wachlarz atrakcji sprawiły, że 
kolejny Piknik Rodzinny można uznać za 
wyjątkowo udany. 

Szczególne podziękowania kierujemy 
do następujących firm, organizacji oraz 
osób prywatnych, dzięki którym możliwa 

była organizacja imprezy: Urząd Miasta 
Ustroń, Park Linowy Równica, firma Fun-
tour; Kolej Linowa Czantoria; Park Linowy  
w Wiśle, Przygoda Park; Park Linowy  
w Brennej, Orla Perć; Hop-siup - Klub 
Dobrej Zabawy w Skoczowie; Dream-
Park Ochaby; Restauracja „Pod Tułem” 
z Cisownicy, Zakład Fotograficzny 
Golik ze Skoczowa, Kryta Pływalnia 
Delfin – Skoczów; Trumph – Mauxion 
Chocolates – Skoczów; Firma Kubala 
- Ustroń; Straż Pożarna, Policja, Ro-
dzice: Magdalena i Piotr Fober, Róża  
i Janusz Kuboszek, Barbara i Łukasz Ga-
bryś oraz wszyscy pozostali! Równocześ-
nie zachęcamy do zobaczenia filmu i zdjęć 
na: www.sp6.ustron.pl                      SP-6

zaznaczyła Ciszewska. Jako kierownik 
artystyczny dba o dobrą choreografię. Skąd 
czerpie inspirację do jej tworzenia? Jak 
mówiła, ma muzyczną duszę w sercu i gło-
wie. – Cieszę się, że mogliśmy wystąpić na 
otwarciu sezonu w Ustroniu – powiedziała. 

Tego dnia, mimo żaru lejącego się z 
nieba, ustroński rynek był wypełniony po 
brzegi. Mieszkańcy oraz turyści przyszli 
zobaczyć i posłuchać licznych wyko-
nawców. Dokonano także podsumowania 
pleneru rzeźbiarskiego DAR. Przypomnij-
my, że tegoroczny plener odbywał się pod 
hasłem „Cztery pory roku”. Artyści wyko-
nali dzieła ukazujące wiosnę, lato, jesień 
i zimę, postaci zwierzęce oraz ludzkie. 
Nowo powstałe rzeźby można podziwiać 
w ustrońskim Parku Kuracyjnym.

Monika Niemiec, Agnieszka Jarczyk

(cd. ze str. 4)

OTWARCIE 
SEZONU UZDROWISKOWEGO

 Fot. J. Raszka

Równica, jak zawsze, zachwyciła turystów, ale także mieszkańców miasta.    Fot. M. Niemiec



14   Gazeta Ustrońska                                                                                                23 czerwca 2016 r. 

Z inicjatywy Komitetu Uzbrojenia Urząd Miasta wykonał dro-
gę, którą na budowy mógł wjeżdżać ciężki sprzęt z materiałami. 
Ten solidnie utwardzony trakt powstał z tzw. gromadnicy, po-
tężnego stosu kamieni, ułożonego przez gospodarzy, zwożących 
kamienie z pól. Znajdowała się ona na skraju największej łąki 
na osiedlu, należącej do pana Goryczki, gdzie aktualnie biegnie 
ul. Kasztanowa. 
– Jednym z najważniejszych zadań na nowym osiedlu było do-
prowadzenie wody do nowych domów – wspomina R. Siwiec. – 
Dyskutując na jednym z zebrań komitetu, doszliśmy do wniosku, 
że najlepiej będzie zlokalizować ujęcie wody na potoku Górnik.  
Z pieniędzy społecznego komitetu opłacono m.in. badania wody, 
a kiedy sprawę wodociągu przejęło miasto, komitet się rozwiązał. 

Koniec lat 80. to nie był łatwy czas na budowy. Większość 
domów powstawała systemem gospodarczym, a materiały trzeba 
było „załatwiać”. Jak mogli, radzili sobie pracownicy Kuźni, 
którzy budowali 25 bliźniaków i oprócz tego jeszcze pojedyncze 
domy. Żeby nie brali zwolnień lekarskich na czas „organizowa-
nia” materiałów budowlanych, dyrekcja Kuźni podjęła decyzję 
o utworzeniu Spółdzielni Pomocy Budowlanej, na czele której 
stanął Józef Szymaniak. Można było zgłosić zapotrzebowanie 

PONIWIEC  MA  30  LAT na konkretny materiał i pan Szymaniak starał się zrealizować 
zamówienie. Zakład mógł normalnie pracować, a ludzie mieli z 
czego budować. Korzystali z tej Spółdzielni pracownicy Kuźni 
budujący się nie tylko na Poniwcu. 

Kolejny komitet społeczny zajmował się gazyfikacją osiedla. 
Istniejące budynki było podłączone do sieci, ale chodziło o to, 
żeby stworzyć kolejne nitki gazociągu. Elektryfikacją zajęło się 
miasto.

Najpoważniejszym problemem na początku lat 90. nie tylko 
dla osiedla Poniwiec, ale dla całego miasta były śmieci. Po 
powstaniu samorządów, dotychczasowy właściciel wysypiska 
w roku (91 -92) odmówił przyjmowania odpadów z Ustronia. 
Miasto stanęło przed groźbą śmieciowej katastrofy. Zaplanowano 
wybudowanie wysypiska w Lipowcu, ale tamtejsi mieszkańcy, 
nie zgodzili się. I wtedy Poniwiec uratował całe miasto. Obecnie 
teren po wysypisku jest zrekultywowany, choć sprawa ta nadal 
wzbudza kontrowersje. Ostatnie badania przeprowadzone przez 
wyspecjalizowaną firmę wykazały, że nie ma żadnych wycieków, 
ale kontrole są nadal prowadzone. 

Zwieńczeniem narodzin nowej dzielnicy miasta była uchwała 
Rady Miasta Ustronia nr 15/93/91 z 22 lutego 1991 roku, wyod-
rębniająca Osiedle Poniwiec z Osiedla Ustroń Górny. W pierw-
szym Zarządzie działali: Roman Siwiec – przewodniczący, Jerzy 
Ostrowski – zastępca, Andrzej Piechocki – sekretarz, członkowie: 
Bolesław Szczepaniuk, Marzanna Szczotka, Henryk Worach.

                                                                      Monika Niemiec 

(dok. ze str. 11)

SZKOŁA PROMUJĄCA 
ZDROWIE

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie 
w latach 70 i 80 dwudziestego wieku. Obecnie 45 krajów stowa-
rzyszonych jest w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, 
którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada 
Europy i Komisja Europejska. Polska uczestniczy w projekcie 
od 1991 roku. Przyjęto założenie, że szkoła jest środowiskiem, 
którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje: 
nawiązuje relacje, odnosi sukcesy, przeżywa porażki, bawi się i od-
poczywa; dokonuje „zdrowych” wyborów, promuje zdrowie, które 
ma cztery wymiary: psychiczny, fizyczny, społeczny i duchowy.

16 czerwca w Klimatycznej Szkole Podstawowej nr 2 odbyła 
się miła uroczystość nadania naszej placówce wojewódzkiego 
certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Gościliśmy przedstawi-
cieli Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego „Metis”  
z Katowic – wojewódzkich koordynatorów Śląskiej Sieci Szkół 
Promujących Zdrowie, którzy wręczyli społeczności szkolnej cer-
tyfikat będący nagrodą za wysiłek włożony w promocję zdrowia 
i uzyskane efekty.

  W trakcie realizacji projektu w szkole przeprowadzono wiele 
ciekawych inicjatyw, dokonano szeregu zmian, które miały sprzy-
jać bezpieczeństwu uczniów i pracowników, bo właśnie szeroko 
pojęte bezpieczeństwo było celem naszych działań.

Po konsultacjach z rodzicami i uczniami utworzyliśmy Bez-

pieczną Strefę Wypoczynku. Miejsce to służy każdemu uczniowi. 
Można tu zjeść śniadanie, porozmawiać z kolegami, poczekać 
na rodziców czy odrobić zadanie. Zmodernizowano szatnie, co 
niezmiernie ucieszyło uczniów. Przyjemnie mieć nową, kolorową, 
estetyczną szafkę do własnej dyspozycji. 

Szczególną uwagę zwracaliśmy na zasady dotyczące bezpie-
czeństwa ruchu drogowego. Najmłodsze dzieci zaprezentowały 
swoją wiedzę z tej dziedziny w formie prac plastycznych, które 
ozdobiły szkolne korytarze, starsze natomiast wykazały się prak-
tycznymi umiejętnościami, biorąc udział w klasowej wycieczce 
rowerowej oraz Rodzinnym Rajdzie Rowerowym zorganizowa-
nym w naszym mieście. Wiele pozytywnych emocji dostarczyły 
dzieciom i dorosłym sportowe konkurencje, które rozgrywano  
z okazji Święta Szkoły. Okazało się, że rodzice na równi ze swymi 
pociechami walczyli z zapałem o tytuł najbardziej usportowionej 
klasy. Pracownicy Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu, 
z którym podjęto współpracę, przeprowadzili dla społeczno-
ści szkolnej warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej; odbyły się szkolenia na temat bezpieczeństwa 
w trakcie uprawiania sportów zimowych czy też organizowania 
gier i zabaw o charakterze sportowym. Rodzice mieli okazję 
obserwować lekcje otwarte wychowania fizycznego i dowiedzieć 
się, jak bezpiecznie bawić się dziećmi. 

W szkole propagowano rozwijanie pasji i zainteresowań różnego 
typu. W ramach obchodów Dni Ziemi uczniowie poznali słowo: 
tolerancja, a wspaniałym przeżyciem była dla nich możliwość 
wzięcia udziału w Biegu Pokoju „Peace Run 2015” Ceremonia 
tego biegu rozpoczyna i kończy się przed siedzibą Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. W Polsce biegacze 
pokonali 200 km z Cieszyna, przez Ustroń, Wisłę, Szczyrk, Ży-
wiec, Suchą Beskidzką, Rabkę i Zakopane. Bieg Pokoju każdego 
roku gości w ponad 100 krajach na 5 kontynentach. Chcieliśmy 
uwrażliwić naszych uczniów, którzy biegnąc z zapalonym zni-
czem, promują przyjaźń, harmonię, tolerancję między jednostkami 
i całymi narodami. Nie jest to znicz olimpijski, ale trzymało go w 
swoich rękach już tysiące ludzi, a wśród nich Jan Paweł II, Lech 
Wałęsa, Nelson Mandela, Matka Teresa.

Długo można by jeszcze wymieniać podjęte przez nauczy-
cieli i uczniów działania w ramach projektu „Szkoła Promująca 
Zdrowie”. Cieszy nas zdobycie certyfikatu poświadczającego 
naszą pracę , ale najbardziej cenne są wartości wpojone naszym 
wychowankom, które, jak mamy nadzieję, zaprocentują w przy-
szłości, bo przecież:

„Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.”                                  Monika Cywińska 
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KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

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

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter  
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na roz-
wiązania oczekujemy do 1 lipca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 23

PORA NA CZEREŚNIE
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Józef Zahraj  

z Ustronia, ul. Źródlana. Zapraszamy do redakcji. 

Nowe audiobooki w Oddziale dla Dzieci
Terry Pratchett „Eryk”
Pierwszy haker demonologii to Eryk – tytułowa postać kolejne-

go audiobooka na podstawie jednej z hitowych powieści Terry'ego 
Pratchetta. To jedna z odsłon kultowego „Świata Dysku” - cyklu, 
który pokochali miłośnicy fantastyki na całym świecie. Nagranie 
„Eryk” to historia czternastolatka, który choć bardzo w siebie 
wierzy i wciąż próbuje wywołać demony, do tej pory z sukcesem 
wezwał tylko Rincewinda, czyli najbardziej nieudanego maga 
we wszechświecie. Co z tego wyniknie? Z pewnością będzie 
ciekawie, a nawet piekielnie ciekawie – ale to usłyszycie, sięga-
jąc po „Eryka” w wersji audio. Kolejne przygody Rincewinda, 
nieodzowny Bagaż, który sam się przemieszcza i wspaniałe 
poczucie humoru Pratchetta. Miłośnicy „Świata Dysku” maja 
okazję poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Audio-
book to także świetna metoda na przemierzanie Świata Dysku 
dla tych, którzy dopiero poznają klasykę fantastyki w wydaniu 
brytyjskiego autora.

Erich Kästner „Mania czy Ania”
Letnie kolonie, tłum dzieci, a wśród nich Ania i Mania. Dwie 

obce dziewczynki podobne do siebie jak dwie krople wody. Jak to 
możliwe? Nikt nie wie. Na początku nic nie zapowiada przyjaźni, 
ale szybko wychodzi na jaw, że łączy je znacznie więcej niż myślą. 
No i mają pewien wspólny plan... Jeśli tylko się powiedzie, ich 
życie nie będzie już odtąd takie samo. 

Czytają Edyta Jungowska i Piotr Fronczewski.

BIBLIOTEKA POLECA:

25/2016/6/R

Lato 2016 im szybciej tym taniej!

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

Przyjdź, zadzwoń lub wejdź na stronę:www. kropka-ustron.pl i wakacje-net.pl.

SŁOŃCE - na już! na weekendy! na lato! ZAPRASZAMY!

„Im trudniejsze warunki na drodze, tym ostrożniej jeżdżą 
kierowcy” to zasada znana policji, a jej prawdziwość potwier-
dziła się również w ostatni weekend w Ustroniu. 

Na prośbę naszej redakcji asp. Tomasz Pszczółka z Wydziału 
Prewencji cieszyńskiej policji sprawdził, czy w ostatni weekend 
doszło do jakichś kolizji lub wypadków na ul. Katowickiej II. 
Okazało się, że były to wyjątkowe dni, podczas których nie odno-
towano żadnych zdarzeń na obwodnicy. T. Pszczółka sprawdził i 
potwierdził, że w poprzednie weekendy dochodziło do wielu kolizji 
i wypadków, więc zapytaliśmy, czy można wysnuć tezę, że wpływ 
na to miał remont drogi i zły stan jezdni po zdjęciu nawierzchni, 
który wymuszał ostrożniejszą jazdę. Policjant powiedział, że jest to 
prawdopodobne, z trzech powodów. Po pierwsze, kierowcy jechali 
wolniej, po drugie, byli bardziej skoncentrowani, a po trzecie, nie 
jechali na pamięć. Warto by taki styl jazdy zachować i po remoncie 
drogi, a zwiększy się bezpieczeństwo na drodze wojewódzkiej. 

Od kierownika budowy Adriana Zniszczoła, nadzorującego 
modernizację obwodnicy dowiedzieliśmy się, że prace na samej 
jezdni powinny się zakończyć na przełomie czerwca i lipca. Póź-
niej remontowane będą pobocza i inne elementy drogi. Pogoda 
sprzyja prowadzącej remont firmie M-Silnice A.S. z Pardubic  
w Czechach Oddział w Jastrzębiu Zdroju. Jednodniowe opóź-
nienie wymusiły opady, które zaczęły się wieczorem 19 czerwca 
i trwały jeszcze następnego dnia. Masa na wierzchnią warstwę 
drogi, która miała być zastosowana w poniedziałek, nie może 
być kładziona w czasie deszczu. Jak powiedział A. Zniszczoł,  
i kierowcy, i mieszkańcy podchodzą do utrudnień komunikacyj-
nych ze zrozumieniem. 

Inwestorem remontu jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, który  
z budżetu województwa śląskiego zapłaci za niego prawie 4,8 mln 
zł. Wszystkie prace mają się zakończyć do 31 lipca. 

                                                                       Monika Niemiec

BEZ  WYPADKÓW

Ogłoszono konkursy ofert pn:
1)Wymiana pokrycia dachu budynku gospodarczego przy ul. Da-
szyńskiego 54 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 
"Modernizacja dachów na budynkach gospodarczych w zasobach 
komunalnych" – termin składania ofert – do dnia 29.06.2016 do 
godziny 10.00.
2)Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa – termin 
składania ofert – do dnia 29.06.2016 do godziny 10.00.
Więcej na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl

KONSULTACJE
I PRZETARGI



16   Gazeta Ustrońska                                                                                                23 czerwca 2016 r. 

UZDROWISKO
WYBUDUJE BASEN

Sanatorium „Równica” górujące 
nad ustrońskim Zawodziem składa się  
z dwóch nałożonych na siebie i przesunię-
tych w osi poziomej prostopadłościanów, 
kształtem nawiązujących do okrętu. Jego 
dziobem jest przewiązka łącząca budynek 
z zakładem przyrodoleczniczym, obecnie 
Uzdrowiskowym Instytutem Zdrowia. 
– Nie wiem jaką wizję mieli architekci 
Buszko i Franta, ale nasz okręt zmierza 
w ściśle określonym kierunku. Mam na-
dzieję, że nie tylko do kolejnego 30-le-

cia, ale i dalszych jubileuszy – mówił 
wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa 
Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A. Adam 
Rybicki, który wraz z wiceprezesem Pio-
trem Ciepałem zaprosił dziennikarzy na 
konferencję prasową. 17 czerwca w Hotelu 
„Wilga” przedstawicielom mediów zapre-
zentowano Projekt Zawodzie, realizowany 
wspólnie z obecnym na spotkaniu jego 
pomysłodawcą Mateuszem Bieleszem 
oraz plany inwestycyjne Przedsiębiorstwa 
Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A. 

A. Rybicki rozpoczął spotkanie od przy-
pomnienia historii ustrońskiego uzdrowi-
ska, skupiając się głównie na Sanatorium 
„Równica”, które w tym roku obchodzi 
30-lecie istnienia. 

– Dokładnie 24 listopada 1986 roku za-
mieszkali w nim pierwsi pacjenci oddziału 
kardiologicznego, którzy zostali przenie-
sieni z willi „Perła”. Tam właśnie mieścił 
się ten oddział w latach 1975-86, oferując 
pacjentom 36 łóżek. Pracował tam m.in. 
pan doktor Leszek Kowalski, który jest 
z nami do dzisiaj, jest nadal aktywny 
zawodowo i pełni funkcję rzecznika praw 
pacjenta. Można powiedzieć, że człowiek 
ten wie o uzdrowisku wszystko. 

Dalej wiceprezes mówił o obchodach 
30-lecia największego obiektu uzdro-
wiskowego na Zawodziu, a składać się 
będzie na nie wydanie książki o wyjątko-
wej architekturze Zawodzia, ewentualnie 
nakręcenie filmu, stworzenie ścieżki edu-
kacyjnej, prowadzącej od Rynku na Zawo-
dzie, stworzenie historycznej ekspozycji  
w Klubie Kuracjusza oraz akcja pod ha-
słem „Świętujmy razem”. 

– W ramach tej akcji do końca roku 
wszystkie pary małżeńskie z 30-letnim 
stażem oraz wszyscy 30-latkowie będą 
mogli skorzystać ze specjalnych rabatów 
na zabiegi oferowane przez nasz Instytut 
Zdrowia – zapowiadał wiceprezes Ry-
bicki. 

P. Ciepał mówił o dniu codziennym 
Przedsiębiorstwa, zwracając uwagę na 
projekt Zawodzie, który może pomóc  
w promocji Uzdrowiska Ustroń nie tylko 
w kraju, ale też daleko poza jego grani-
cami. 

– Jest to lokalna inicjatywa, a więc 
musi się zacząć tutaj, ale chcielibyśmy, 
by jej zasięg był międzynarodowy. Jako 
przedsiębiorstwo skutecznie zabiegamy 
o pacjentów zagranicznych i chcę za-
znaczyć, że obecnie goście komercyjni,  
a więc nie kierowani przez NFZ czy ZUS 
generują już 30 procent naszych zysków. 

Wiceprezes Ciepał przypomniał, że 
mija właśnie 5 lat od prywatyzacji Przed-
siębiorstwa Uzdrowiskowego, kiedy to 
właścicielem zostały Polsko-Amerykań-
skie Kliniki Serca, które zresztą powstały 
w Ustroniu i w obecnym Instytucie Zdro-
wia jest ich matecznik. Ze względu na 
właściciela najważniejszą działalnością 
jest wczesna rehabilitacja kardiologicz-
na, dzięki której pacjenci po zdarzeniach 
sercowych mają czterokrotnie większe 
szanse na przeżycie w pierwszym roku. 
Ważne są też inne kierunki działań – re-
habilitacja onkologiczna, narządów ruchu 
i neurologiczna. 

– W naszym ośrodku pracuje 90 pielęg-
niarek, 40 lekarzy różnych specjalizacji, 
120 fizjoterapeutów, rocznie gościmy po-
nad 35 tysięcy pacjentów i kuracjuszy, któ-
rzy korzystają z ponad 1500 miejsc nocle-
gowych w 5. obiektach – 4. piramidach i 
sanatorium „Równica”. Realizujemy 70 
rodzajów zabiegów, a dziennie wykonu-
jemy ich 6 tysięcy. Nasz Uzdrowiskowy 
Instytut Zdrowia mógłby ich realizować 2 
razy więcej, jednak tutaj barierą jest liczba 
miejsc noclegowych. Gdybyśmy mieli 
3000, a nie 1500 łóżek to moglibyśmy  

Z okazji 30-lecia „Równicy” podczas Otwarcia Sezonu Uzdrowiskowego częstowano 
urodzinowym tortem.                                                                                           Fot. M. Niemiec                          

Na spotkaniu w Hotelu Wilga: M. Bielesz, P. Ciepał oraz dyrektor ds. marketingu Aleksandra 
Zawodzińska.                                                                                                      Fot. M. Niemiec                          
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w 100 procentach wykorzystywać poten-
cjał Instytutu, robiąc 12 tys. zabiegów. 

Wiceprezes Ciepał przypomniał, że 
prywatyzacja PU „Ustroń” została prze-
prowadzona w 2009 roku, rok później 
kupiono Hotel „Wilga” dla gości komer-
cyjnych, a w 2011 została otwarta Strefa 
Medical Spa. Rok 2013 był przełomo-
wy, bo przestały obowiązywać pakiety 
świadczeń socjalnych i gwarantowanych 
dla pracowników, które zostały wynego-
cjowane w trakcie prywatyzacji, i roz-
poczęła się kompleksowa reorganizacja 
Przedsiębiorstwa. 

– Mimo że pakiety przestały obowiązy-
wać, zmiany, jeśli chodzi o zatrudnienie, 
nie były istotne. Oczywiście musieliśmy 
je wprowadzić, bo chodziło nam o prze-
stawienie mentalne kadry na nowoczesne 
metody obsługi klienta, wprowadzenie 
myślenia pro rynkowego, w stronę klienta 
komercyjnego, a nie tylko gwarantowane-
go – tłumaczył P. Ciepał. 

Jeśli chodzi o plany inwestycyjne, to 
warto powiedzieć, że na bazie surowców 
wykorzystywanych w ustrońskich sanato-
riach – solance i borowinie, powstaje linia 
kosmetyków wysokiej jakości. Program 
restrukturyzacyjny oraz przeprowadzo-
ne inwestycje, których wartość do dnia 
dzisiejszego sięgnęła sumy 60 milionów 
zł, pozwoliły wygenerowano środki na 
dalsze inwestycje, a ich wartość od mo-
mentu prywatyzacji do końca 2017 roku 
osiągnie sumę 120 milionów zł. Obec-
nie realizowanych jest 30 programów 
inwestycyjnych o wartości od kilkuset 
tysięcy do kilku milionów złotych. Naj- A. Rybicki.                                      Fot. M. Niemiec                          

poważniejszą inwestycją, która ma się 
zakończyć w lipcu, jest modernizacja naj-

Zabawy przy muzyce, konkurencje sprawnościowe, malowanie twarzy, licytacja, loteria 
fantowa, dmuchany zamek, ruchomy dinozaur czy bańki mydlane to tylko kilka z szerokiego 
wachlarza niespodzianek tego popołudnia.                           

15 czerwca w Przedszkolu nr 1 odbył 
się kolejny, trzeci już Piknik Rodzinny. 
Przygotowania trwały od wielu tygodni, 
dlatego też z drżącym sercem śledziliśmy 
prognozę pogody. Niepisaną bowiem tra-
dycją „jedynkowych” pikników stała się 
niesprzyjająca aura. W tym jednak roku, 

WYSTĘPY  I  WSPÓLNA  ZABAWA
dzięki pomocy wielu silnych rąk naszych 
tatusiów przygotowani byliśmy na każdą 
ewentualność. W ogrodzie przedszkolnym 
w przeddzień imprezy stanął imponują-
cy swymi wymiarami pawilon, mogący 
w razie potrzeby pomieścić wszystkich 
uczestników imprezy.

Rodzinne świętowanie rozpoczęliśmy 
punktualnie o szesnastej. Na początku 
wszystkie grupy zaprezentowały krótkie 
programy artystyczne, a potem rozpoczęła 
się wspólna zabawa. Warto też wspomnieć 
o wielu atrakcjach kulinarnych. Mogliśmy 
skosztować wyśmienitego bigosu, znako-
mitych placków, kiełbasek z grilla, a na 
łasuchów czekała granita i ogromny wybór 
domowych wypieków.

Oczywiście jak zawsze mogliśmy li-
czyć na sponsorów, którzy, jak co roku 
nas nie zawiedli. Im należą się serdeczne 
słowa podziękowania i wyrazy uznania i 
wdzięczności. Takich ludzi dobrego serca 
potrzebujemy, bo bez nich niczego nie 
udałoby się zrobić a są nimi: Lys Fusion 
Poland z Istebnej, Pani Edyta Czernin 
– Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sp. z 
o.o.z siedzibą w Ligocie, Firma „Ustro-
nianka”, Piekarnia „Wiślanka”, Hurtownia 
„Artchem”, Firma „WIK” sp z o.o. z Dę-
bowca, Frito Lay Poland sp. z o.o., Parafia 
Ewangelicko – Augsburska z Ustronia, 
Pan Janusz Jaworski -„Kufelek”, Pań-
stwo A. i P. Dudzikowie Willa  „Kolor”, 
Państwo D. i K. Marcinkowscy. Gorąco 
dziękujemy także wszystkim Rodzicom, 
zwłaszcza członkom Rady Rodziców za 
pomoc i wsparcie  wspaniałej inicjatywy 
na rzecz dzieci.

Cóż piknik minął, ale niezapomniane 
wrażenia pozostały. Tym razem deszcz 
zaczął padać dopiero pod koniec festynu. 
Tak, czy owak obiecujemy wspólnie bawić 
się znowu za rok.                  Ewa Słowik

większej w Polsce Południowej kuchni, 
która do tej pory żywiła jedynie gości 
Sanatorium „Równica”. Już wkrótce 
zapewni wyżywienie we wszystkich 
obiektach należących do PU „Ustroń”  
i będzie mogła świadczyć usługi caterin-
gowe w regionie. Pozyskanie kontraktów 
od innych ośrodków i szpitali pozwoli 
pracownikom uzdrowiska spokojnie my-
śleć o swojej przyszłości. 

Dziennikarze usłyszeli też o innej bar-
dzo poważnej inwestycji, jaką jest basen 
rekreacyjny, który położony będzie mię-
dzy hotelem „Wilga” a Uzdrowiskowym 
Instytutem Zdrowia. Otwarcie basenu 
zaplanowano na rok 2017 i zbiegnie się 
ono z uruchomieniem leczniczych base-
nów solankowych po rozpoczynającym 
się pod koniec wakacji remoncie.

W ostatnim czasie w mediach pojawiły 
się informacje o insektach znalezionych 
w kilku pokojach Sanatorium „Równica”, 
co doprowadziło do wypisania kuracjuszy. 
O tę sprawę dziennikarze pytali na koniec 
spotkania. Przedstawiciele Zarządu PU 
„Ustroń” tłumaczyli, że przeprowadzana 
jest specjalistyczna dezynsekcja pokoi,  
w których odkryto pluskwy oraz kilku 
pokoi, które mają tworzyć strefę bu-
forową. Oczyszczanie pomieszczeń to 
poważna operacja, wiążąca się nawet 
ze zrywaniem podłóg. Jak tłumaczył A. 
Rybicki dyrektor ds. lecznictwa, przepisy 
nie przewidują przyjęcia do sanatorium 
po raz drugi na to samo skierowanie. 
Kuracjusze musieli więc wrócić do domu 
i ponownie starać się o skierowanie.   

                        Monika Niemiec 
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W wielu ustrońskich lokalach kibice wspólnie oglądali mecze 
Mistrzostw Świata 2006. Telewizor w pubie, to nie rzadkość, ale 
na Mundial część właścicieli zainwestowała w duże, wysokiej 
jakości odbiorniki, tak, żeby nawet z końca sali można było 
oglądać rywalizację piłkarzy. Szczególnie na mecze Polaków 
kibice przychodzili tłumnie, ubrani w biało czerwone koszulki,  
z szalikami zawieszonymi na szyjach i z flagami narodowymi na 
plecach. Trzeba podkreślić, że mimo iż emocje sięgały zenitu, było 
spokojnie. Nie używano niecenzuralnych słów, a entuzjastyczne 
okrzyki podgrzewały atmosferę i zagrzewały do boju piłkarzy. 
Można było poczuć namiastkę emocji, które towarzyszyły widzom 
na stadionach. 

Jedną z największych atrakcji Fan Fest Berlin jest możliwość 
obejrzenia zmagań sportowych na olbrzymich ekranach wśród 
tłumu. 

Maciej Chowaniok „Z dziennika wolontariusza FIFA” Berlin, 
15 06 2006: Do programu zgłosiłem się zupełnie przypadkowo... 
i udało się, choć nie od razu. Po wypełnieniu kilku niemieckich 
formularzy i przesłaniu do głównego komitetu organizacyjnego 
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Niemcy 2006 okazało się, że 
z ogromnej ilości zgłoszeń osób pragnących pracować jako wo-
lontariusze w trakcie tego wydarzenia i tym samym przyczynić 
się do jego pomyślności, trzeba było wybrać głównie tych, którzy 
posiadali już doświadczenie w pracy przy dużych imprezach spor-
towych. W grudniu zeszłego roku otrzymałem jednak zaproszenie 
(...) Najważniejszą więc sprawą, którą bardzo trafnie określa idea 
Mundialu 2006: „Gościć świat u przyjaciół” jest zagwarantowa-
nie kibicom futbolu dobrego samopoczucia. Dotyka to zwłaszcza 
turystów niskobudżetowych, młodzieży bądź osób, które nie zdołały 
zagwarantować sobie biletów oraz dogodnych warunków pobytu 
w czasie zmagań mundialowych. Po raz pierwszy w historii mi-
strzostw świata w piłce nożnej wprowadzono regularny program 
pomocy i opieki dla kibiców i turystów odwiedzających areny 
zmagań sportowych. (...) Wpajane (...) zasady pracy to serdecz-
ność i gościnność; tworzenie wyjątkowej atmosfery, świętowanie 
z całym światem; wspólne przeżywanie fascynacji futbolem oraz 
umiejętność dobrej organizacji. 

Mecze z wielkim zainteresowaniem oglądały w pubach również 
panie. Opłakiwać naszą drużynę przychodziły nawet całe rodziny.        

                                                                            Wybrała: (mn)

24 -26 VI    Food Trucki pod Czantorią
24 VI  14.00  Miejskie Zakończenie Roku Szkolnego -  MDK „Praża- 
        kówka”
25 VI 15.00  Wianki świętojańskie - Jaszowiec
25 VI 15.00  Festiwal Ekumeniczny - amfiteatr
25 VI 17.00  ALGRAFIA – Finisaż wystawy - Muzeum Marii  
        Skalickiej
25 VI  20.00  Koncert hymnów Światowych Dni Młodzieży
        w wyk. Orkiestry Zespołu Państwowych Szkół 
        Muzycznych w Bielsku-Białej - amfiteatr
26 VI       Festyn  parafialny  w  Polanie
26 VI        Ustroński Bieg Dookoła Doliny Wisły - start i meta 
        rynek
26 VI 17.00  Amadeus Trio - program mozartowki - rynek
29 VI  17.00  Prezentacja piętnastego zeszytu Przyrodnika Ustroń- 
        skiego - Dom Wczasowy „Leśnik”

www.ustron.pl

Czyszczenia 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.

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

Atrakcyjne mieszkanie tanio sprze-
dam. 515-286-714.

Okazja! Sprzedam mieszkanie, stan 
deweloperski. 502-527-924.

Malowanie dachów. 505-168-217.

Sprzedam koźlęta oraz mleko ko-
zie. (33) 858-75-74.

Przeprowadzki + ekipa. Usługi 
transportowe. 601-47-81-08.

Mieszkanie własnościowe 32m2, 
parter w Będzinie, zamienię na 
podobne w Ustroniu. 608-744-
700. 

Potrzebna opiekunka do starszej 
pani od sierpnia na okres 6-8 ty-
godni.509-969-167.

Brukarstwo, ogrodzenia, zlecenia 
nietypowe. 534-850-919.

Do szachowego podnoszenia ciężarów kask niezbędny.        M. Niemiec

dziesięć lat temu

 23.06     Pod Najadą    ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
24-25.6  Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
26-27.6  Na Szlaku    ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
28-29.6  Rumiankowa    ul. Skoczowska 76  tel. 300-30-40
30.6-1.7  Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
2-3.7     Na Zawodziu    ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście

*  *  *

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” 
z Ustronia zaprasza na bezpłatny cykl wykładów na temat Historii 
Śląska Cieszyńskiego w ranach projektu „O, graj mi ziemio or-
ganistko.” Wykłady odbędą się w Budynku Biblioteki Miejskiej  
w Ustroniu (ul. Rynek 4), na I piętrze w czytelni. Początek o godz. 17.

30.06. - Legendy zbójnickie na Śląsku Cieszyńskim. - Wielki 
Zbójnik Jan Sztefek

07.07. - Śląsk Cieszyński pod panowaniem Habsburgów. - Prze-
mysław Korcz

14.07. - Początki Śląska Cieszyńskiego. - Andrzej Georg
21.07. - Rozwój i historia przemysłu na terenie Śląska Cieszyń-

skiego. - Karol Brudny
28.07. - Działania zbrojne na terenie Śląska Cieszyńskiego -  

I i II wojna światowa. – Przemysław Korcz
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warsza-

wie w ramach projektu „Patriotyzm Jutra. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych! Szczegółowe informacje pod nr tel: 
500-231-259 / (33) 854-33-99 lub w siedzibie Stowarzyszenia (ul. 
Rynek 4/5).

 CIEKAWE  WYKŁADY 

*  *  *

*  *  *
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Babskie gadanie

FELIETON

1. W Ustroniu rozpoczyna się XII Festiwal 
Ekumeniczny pod hasłem „We believe in 
love”. Festiwal otwiera koncert hymnów 
Światowych Dni Młodzieży, a przejawem 
intensywnie postępującej globalizacji także  
w sferze kultury i religii jest angielskojęzycz-
ne hasło przewodnie. 

2. Proponuję spojrzeć na Festiwal Eku-
meniczny jako na sytuację, która powinna 
sprzyjać rozwijaniu się życia wewnętrznego 
i powinna stanowić okazję do ćwiczenia du-
chowego. To dzięki ćwiczeniu duchowemu 
ma rozwijać życie wewnętrzne. Festiwalowe 
wydarzenia z punktu widzenia celów wycho-
wania i – zwłaszcza – samowychowania po-
winny dopomagać w takim ukierunkowaniu 
ludzkich dążeń i poruszeń wewnętrznych, 
aby kształtowała się kultura duchowa. 

3. Dyskurs współczesnej humanistyki 
odzyskuje – nieco zapomniane i często-
kroć kojarzone tylko religijnie – klasyczne 
grecko-rzymskie rozumienie ćwiczenia du-
chowego. Na nowo odkrywa się źródłowo so-
kratejskie, jak też platońskie, perypatetyckie, 
stoickie, epikurejskie i sceptyczne, ćwiczenia 
duchowe. Pojmowano je w wymienionych 
tradycjach intelektualnych jako wychowanie, 
samowychowanie i przekształcanie człowie-
ka, jako formowanie jego sprawności ducho-
wych i intelektualnych, zwłaszcza dzięki 
filozofii będącej „sztuką życia”, pełniącej 

funkcje wychowawcze i samowychowaw-
cze oraz terapeutyczne. Dzieła sztuki wraz  
z refleksją filozoficzną  ukazują  bowiem 
sens i wartość uprawiania „sztuki życia”. 
Nadmienić należy, że do przywrócenia ćwi-
czenia duchowego w dyskursie humanistyki 
przyczynili się wybitni historycy filozofii, 
Pierre Hadot i Juliusz Domański, których 
książki polecam jako wakacyjną lekturę.   

4. W tekście Perspektywy myśli pedago-
gicznej (1970), jeden z mistrzów polskiej 
humanistyki,  Tadeusz Kotarbiński, dał wy-
raz przekonaniu o zadaniach pedagogiki  
w zakresie kształtowania kultury duchowej.  
Kształcenie i wychowanie są – jak stwierdza 
Kotarbiński – formami „doskonalenia czło-
wieka, urabiania jego kultury”, a pedagogika 
„staje się kunsztem czynienia ludzi coraz 
bardziej kulturalnymi”. Dlatego powinna 
„wyrobić sobie własną niejako filozofię 
kultury, jako część własnego kunsztu, i nikt 
jej w tym nie zastąpi”. To jest jedno z zadań 
pedagogiki,  gdyż są różne – także nieprzy-
stające do podstawowych powinności peda-
gogiki – sposoby pojmowania kultury. Aby 
uwyraźnić właściwe pedagogice rozumieniu 
kultury duchowej, Kotarbiński przeciwstawia 
je socjologicznemu ujęciu kultury: „Czego 
bowiem ludzie nie nazywają kulturą i jak 
rozmaicie rozumieją to słowo, posiłkując się 
nim w różnych naukach! Socjologowie dbają 
o to, by z własnych pojęć usunąć wszelkie 
wartościowanie emocjonalne, gdy pedagog, 
prawiąc o kulturze duchowej człowieka wda-
je się właśnie z konieczności w sam rdzeń ta-
kich ocen”. Wymagania stawiane działaniom 
pedagogicznym sprawiają, iż – jak trafnie 
zauważa Kotarbiński – również promowane 
w urzędach i mediach „ograniczone, margi-
nesowo-kosmetyczne rozumienie «kultury» 

FELIETON

Jakoś tak się składa, że często, kiedy wpa-
dam do rodziców, akurat oglądają teleturniej 
„Jeden z dziesięciu”. Nie bardzo można się 
wtedy z nimi dogadać, bo Tomasz Sznuk 
właśnie zadaje niezwykle zawiłe pytania. 

Ale to, co się dzieje z trzema pokoleniami 
męskiej części mojej rodziny w czasie Mi-
strzostw Europy w Piłce Nożnej, to już prze-
sada. Domowa strefa kibica jest otoczona 
nieprzepuszczalną barierą, przez którą nie 
przedostają się żadne komunikaty. „Cześć, 
jaki mecz oglądacie?” – pytam. „Ale to 
zmaścił!!! Wracaj się, wracaj!!!” – słyszę 
w odpowiedzi. Na szczęście skończyła się 
pierwsza połowa, więc mnie zauważyli, 
ale rozmowa nie trwała długo, bo trzeba 
było przedyskutować to, co się wydarzyło 
i przygotować się na dalszy ciąg spotkania. 
Czytaj: zaliczyć toaletę, przynieść nowe 
przekąski i piwo. „Jak ty to wytrzymujesz?” 
– pytam mamę. „Oni oglądają, a ja mam 
święty spokój” – odpowiada. 

W Polsce na cały miesiąc piłkarskiego 
festiwalu, inne sprawy zeszły na drugi 
plan. Trwa święto futbolu i ma to swój 
urok. Kobiety też organizują sobie czas  
w sposób wyjątkowy. Koleżanka umówiła 

się na wycieczkę w babskim towarzystwie 
i razem zdobyły Czantorię, inne poszły 
sobie na zakupy i na kawę, a jeszcze inne 
z przyjemnością oglądają mecze w domu, 
w lokalu i na ustrońskim rynku. Jedna 
ze znajomych nie ogląda, tylko gotuje  
i obsługuje, bo przychodzą koledzy męża,  
a przecież i tak nie zauważą, co poda. 

Tak to jest być żoną kibica, ale chyba 
gorzej ma żona piłkarza. Napisała o tym 
genialną piosenkę Dorota Masłowska. Pił-
karz ciężki zawód, ciągłe odbijanie piłki. 
Ćwiczenia, zgrupowania, o wyniki się stara-
nia/ Dziewczyna musi klaszczeć cały dzień 
na trybunie/ Patrzeć tylko kiedy on trenuje/ 
(...) No wreszcie, tyle czekałam, jak poszło/ 
Opowiadaj/ Strzeliłem świetnego gola,/ on 
mnie tak, a ja go tak i tędy i gool/ Tak, ja 
sznurówki ci poprałam wszystkie w korkach/ 
Tu wiszą na balkonie,/ Bo to jednak wiesz/ 
I znalazłam nowy sposób jak sprać plamy 
z łez. Nie wiadomo, śmiać się czy płakać. 

Żona piłkarza to wizytówka, biznes-
woman, z czasem razem z mężem staje 
się jedną instytucją finansową. Nie trze-
ba sięgać do przykładu Beckhamów, bo 
dorobiliśmy się już rodzimej podwójnej 
gwiazdy. Państwo Lewandowscy zade-
biutowali razem w reklamie telefonii ko-
mórkowej, a potem już poszło. Gdzie nie 
spojrzeć - Robert i Anna, Anna i Robert. 
Na piłce nożnej się nie znam, ale Lewy 
musi być naprawdę dobry i również ja, nie 
będąc kibicem, jestem z niego dumna. Ale 

z Anią, mam problem. To sympatyczna, 
ciągle uśmiechnięta dziewczyna, ale trochę 
mnie drażni (nawet bardziej niż nadąsana 
Viktoria B.). Nie podobają mi się reklamy 
ze śliczną Anną, chociaż głupotą byłoby 
nie wierzyć w skuteczność jej diety i ćwi-
czeń. Wystarczy spojrzeć na boskie ciało, 
podziwiane przez facetów równie często, 
co akcje Lewandowskiego. 

Niedawno koleżanka opowiedziała mi  
o super sposobie na dobry początek dnia, 
na dodatek odchudzający i jeszcze dostar-
czający porcji zdrowych tłuszczów. Pomysł 
nie jest Anny, tylko amerykańskiego guru 
odżywiania Dave`a Asprey`a, ale ona pro-
paguje go na swoim bardzo popularnym 
blogu. Chodzi o kuloodporną kawę. Do 
filiżanki kawy dodajemy łyżeczkę masła  
i łyżeczkę oleju kokosowego, i miksujemy 
całość blenderem. Pijemy rano na czczo. 
Jest to bardzo pyszny, sycący i dodający 
mocy napój, więc chciałam się podzielić 
odkryciem z mężem. On, jak zwykle, po-
traktował przepis prychnięciem, mrucząc 
coś o fanaberiach żywieniowych mania-
ków zdrowia. Zamilkł, gdy powiedzia-
łam, że kuloodporną kawę promuje Ania 
Lewandowska. Od razu się zainteresował  
i spróbował. Jednak najbardziej podoba mu 
się Sara Boruc. Napomknęłam kilka razy, 
że nosi marynarkę za 14 tysięcy złotych 
i buty za 4 tysiące. Chyba kupię sobie  
w końcu te wymarzone sandałki za jedyne 
140 złotych...                       Janka Krzok

W kręgu filozoficznej 
refleksji (229)

Żony piłkarzy i kibiców

pedagogowi nie wystarcza”. Wspierając pe-
dagogikę w wypracowaniu przez nią własnej 
koncepcji kultury, Kotarbiński przedkłada 
pod dyskusję zarys – niezbędnego pedagogi-
ce – rozumienia kultury duchowej człowieka 
jako szczególnego rodzaju środowiska do-
skonalenia się człowieka: „Człowiek dosko-
nali tworzywo otaczające i kulturą jest ogół 
udanych wyników jego działań. Ale człowiek 
dzięki tej działalności urabia pośrednio sam 
siebie, wzmaga własną wiedzę i wprawę,  
a nadto sam jest przedmiotem, tworzywem 
działań bezpośrednio na niego skierowanych, 
pośrednio zaś tych działań które są takie, któ-
re go doskonalą. I otóż pedagogowi potrzebne 
jest pojęcie kultury tak ogólnie postawione, 
pojęcie kultury jako ogółu udanych wyników 
działań ludzkich, a w szczególności pojęcie 
kultury duchowej człowieka jako ogółu udo-
skonaleń jego psychiki” (przy czym psychika 
nie jest tu zawężona do obszaru penetracji 
psychologii i jej badawczych konstruktów, 
ale tradycyjnie jest ujęta jako sfera ludzkiej 
psyche). Dynamicznie i perfekcjonistycznie 
rozumiana kultura duchowa człowieka –  
w ujęciu Kotarbińskiego – ściśle wiąże się  
z wartościami: „Atoli wszelkie doskonalenie 
zakłada kierunkowość zmian w stosunku do 
jakichś wartości”.

5. Festiwalowe wydarzenia – wysta-
wy, koncerty, odczyty – powinny służyć 
kształtowaniu kultury duchowej człowieka 
i rozwijaniu życia wewnętrznego, a sztu-
ka – zawsze w pośredni sposób, nigdy nie 
sprowadzana do miałkiego dydaktyzmu 
i natarczywych pouczeń – powinna rów-
nież wspierać proces wychowania i samo-
wychowania, które otwierają człowieka 
na bogactwo wartości kultury duchowej  
i życia wewnętrznego. Marek Rembierz 
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SZEJOWIE NA ZAKRĘCIE
Drugi etap Rally Hustopeče był dla bra-

ci Szeja pełen – niestety – niekorzystnych 
przygód. Jarosław i Marcin wystartowali 
ze stratą czasową, która okazała się zbyt 
duża, aby zespół liczył się w klasyfikacji 
Rajdowych Mistrzostw Czech.

- Znów pozostaje niedosyt. Piątek roz-
poczęliśmy dobrym tempem, które pla-
sowało nas na trzecim miejscu w klasie. 
Niestety jeszcze na pierwszej pętli awarii 
uległa półoś, co w konsekwencji spo-
wodowało awarię układu napędowego  

i do serwisu musieliśmy wrócić na holu. 
Moment był trudny, ale zespół szyb-
ko przywrócił nasze Subaru do pełnej 
sprawności, żebyśmy mogli wrócić do 
walki w drugim etapie – mówi Jarosław 
Szeja. Jak dodaje, następnego dnia cze-
kały na nich odcinki dużo trudniejsze. 
Było dużo błota, w wielu miejscach 
trzeba było uważać z powodu śliskiego 
podłoża. - Znaczna większość to wąskie 
i bardzo szybkie drogi między polami, 
ale podzielone były przejazdami przez 
miejscowości, gdzie było dużo wolnych, 
ciasnych zakrętów. Wymuszało to moc-
ne zmiany tempa jazdy i trudno było 
złapać dobry, równy rytm. Dużo było 
wygrodzeń i szykan. Czeskie przepisy 
pozostawiają dużo swobody, jeśli chodzi  
o zasady budowy szykan. Jedne są szerokie,  
a inne bardzo wąskie i najeżdżane od róż-
nej strony, dlatego na pokonanie każdej 
trzeba znaleźć inny sposób. Przy dużych 
prędkościach nie trudno tu o błąd, co tym 
razem zdarzyło się także nam – stwierdza 
Marcin Szeja. Gdyby nie kary za potrą-
cenie szykany, załoga GK Forge Rally 
Team wywalczyłaby trzecie miejsce. Do 
najniższego stopnia podium zabrakło 8,7 
sekundy. 

Bracia Szeja zaznaczają, że z tego startu 
wywożą kolejne ważne doświadczenia, 
które trzeba na spokojnie przemyśleć  
i wykorzystać w Bohemii, do której się 
przygotowują.

STRZELANIE  Z  ŁUKU  NA  PIKNIKU  SP-5
 W sobotę 11 czerwca odbył się Piknik 

Rodzinny w SP-5 w Ustroniu. Wspólną 
zabawę rozpoczęły występy artystyczne 
przygotowane przez najmłodszych dla 
swoich rodziców. 

Po części artystycznej na dzieci czekało 
wiele atrakcji: tor przeszkód z nagroda-
mi, malowanie twarzy, pokaz bojowych 

wozów strażackich, dmuchaniec, stano-
wisko do poszukiwania skarbów oraz 
strzelania z łuku. Smakołyki na wspólne 
biesiadowanie przygotowali rodzice oraz 
szkolne kucharki, zaś oprawę muzyczną 
zapewnił pan Grzegorz Maryan, za co 
bardzo dziękujemy. 

Organizatorem Pikniku Rodzinnego 

była Rada Rodziców we współpracy 
z wszystkimi pracownikami szkoły. Cały 
dochód z festynu zostanie przeznaczony 
na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 5 w 
Ustroniu. 

Serdeczne podziękowania dla Rady 
Rodziców składa cała społeczność 
SP-5.


