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700.000 ODSŁON MISTRZ EUROPY
Rozmowa z Arturem Steczkiewiczem
właścicielem portalu beskidzkapilka.pl

Stworzył pan i prowadzi portal internetowy „Beskidzka Piłka”.
Wszystko, co się wiąże z futbolem to duże pieniądze.
Ale nie na poziomie A-klasy i okręgówki. Wystarcza nam jedynie
na prowadzenie portalu.
A dotacja z PZPN?
Nie ma. To tylko prywatna inicjatywa moja i dwóch znajomych.
Ciągniemy to już siedem lat, a reklamy pomagają nam przetrwać.
Kluby się nie dokładają?
Same mają problemy finansowe. Robimy to, bo lubimy piłkę nożną,
statystyki, wyniki. To wymaga pracy, więc weekendy są stracone.
Nasz weekend zaczyna się w sobotę rano, a pracujemy do późnych
godzin w niedzielę. Weekend przed komputerem i na boiskach.
A geneza portalu jest taka, że przed laty prowadziłem stronę
internetową Kuźni Ustroń. Kuźnia walczyła wtedy o utrzymanie,
a kibice nie znali innych wyników. Spróbowałem więc stworzyć
stronę z wszystkimi wynikami. Porozumiałem się z klubami,
stworzyłem prostą stronę i wszystko ruszyło. Współpracujemy
(cd. na str. 2)
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W niedzielę, 18 września, dokładnie 344 dni po ubiegłorocznym
triumfie w Rajdowych Mistrzostwach Europy, Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran powtórzyli ten historyczny sukces i drugi
raz z rzędu sięgnęli po tytuł najlepszej rajdowej załogi Starego
Kontynentu. To spektakularne osiągnięcie, do którego kluczem
była równa forma, szybkie tempo, determinacja i skuteczność,
wprowadza reprezentantów LOTOS Rally Team do wąskiego grona zawodników, którzy obronili tytuł mistrzowski w Rajdowych
(cd. na str. 12)

ZAPALMY ZNICZ PAMIĘCI

Uczniowie Gimnazjum nr 2 wraz z kolegami z Gimnazjum nr 1
w Ustroniu zapraszają młodzież oraz mieszkańców do wzięcia
udziału w marszu „Zapalmy znicz pamięci” 24 września o godzinie
11.30. Pochód wyruszy sprzed pomnika rozstrzelanych partyzantów przy ul. Partyzantów. Mamy nadzieję, że nasz udział w marszu
będzie godnym upamiętnieniem września jako miesiąca pamięci
narodowej.
Organizatorzy
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(cd. ze str. 1)
z osobami wysyłającymi nam wyniki od samego początku.
Jak to jest zorganizowane?
Przed meczami dzwonimy do kierowników, trenerów, działaczy
prosimy o skład wyjściowy i o podawanie wyniku na bieżąco.
W dużej części to się udaje. Czasami musimy zadzwonić w przerwie, by zapytać o aktualny wynik.
A zdarzają się pomyłki?
Czasem nas błędnie poinformują np. że było 4:3, a tymczasem
się okazuje, że 3:4. My też święci nie jesteśmy i przez te siedem
lat zdarzało się, że coś błędnie podaliśmy, ale zawsze staramy się
poprawić ewentualne błędy możliwie jak najszybciej.
Pamiętam, gdy redakcje same układały tabele. Punkty to się
jeszcze zgadzały, ale już stosunek bramek rzadko.
Teraz robi to program, tabela tworzy się automatycznie. Jako
pierwsi w Polsce mieliśmy uaktualniające się tabele, tak jak się
pojawiały wyniki, jeszcze w trakcie meczów.
A relacje. Nie ma was na każdym spotkaniu.
To zazwyczaj kilka zdań, szybka zajawka. Najciężej pisać o meczu
zakończonym wynikiem 0:0.
A informując się u trenerów, zawsze można usłyszeć, że jego
drużyna była lepsza.
Są tacy. Nisko w tabeli, ale w każdym meczu byli lepsi. Nawet
wysoko przegranym. Czasami ciężko dodzwonić się do klubu,
który właśnie przegrał mecz, a to nam utrudnia pracę, gdyż
w weekend ogarniamy około 50 meczów na żywo. W niższych
klasach często w klubie jest jedna osoba odpowiadająca za
wszystko, a nie odbiera telefonu. Taki jest urok piłki amatorskiej.
Bywa, że w B-klasie często jedna osoba jest prezesem, kierownikiem, gospodarzem.
Jak pan ocenia nasz lokalny futbol?

A. Steczkiewicz.

Fot. W. Suchta

gazdami podczas Powiatowo-Gminnych Dożynek w Istebnej. Świętowanie plonów
u górali zamknęło zarazem tegoroczne imprez dożynkowe
w naszym regionie.

Gmina Hażlach ma wreszcie
swoją maskotkę. To sympatyczny zając Kicak, który pokazał
się po raz pierwszy na specjalnym spotkaniu, stanowiącym
finał projektu.

Stowarzyszenie Rybackie „Żabi
Kraj” zorganizowało w miniony weekend XIV Regionalne
Dni Rybactwa. Główne imprezy odbyły się na skoczowskim
rynku.

W najbliższy weekend (23-25
września) w Cieszynie odbędzie się kolejna pod hasłem
„Skarby z cieszyńskiej trówły”.
W programie są koncerty, wystawy, konkursy, jarmark rzemiosła oraz widowisko plenerowe na Wzgórzu Zamkowym.

* * *

Janusz Rokicki, zawodnik KS
MOSiR Cieszyn, zdobył srebrny medal konkursie pchnięcia
kulą (kategoria F57), podczas
Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. Wcześniej, również srebrne krążki,
przywoził z Aten i Londynu.

* * *

Starosta cieszyński Janusz Król
i wójt gminy Istebna Henryk
Gazurek, byli honorowymi

2 Gazeta Ustrońska

Lekka bieda. Co do samych zawodników, to widziałem kilku dobrze
się zapowiadających i niestety przegrali z rozrywkami życiowymi.
Granie w piłkę nożną i robienie kariery to ciężka praca. To już nie
jest przyjemność, ale praca nad sobą, dbanie o swój organizm,
a młodzi ludzie nie zawsze o tym wiedzą.
Do Kuźni wrócili bracia Sikorowie i zapowiadają awans. Czy
to realne?
Na razie sześć kolejnych zwycięstw. Jedynym rywalem, który może
zagrozić Kuźni jest ona sama i Wisła mająca same zwycięstwa.
Dużo dowiemy się 2 października, gdy dojdzie do bezpośredniego
pojedynku Kuźnia – Wisła. Jeżeli chodzi o Kuźnię to jest to chyba
najsilniejszy zespół w ostatnich latach. Tak mocna drużyna grała
kilkanaście lat temu, gdy walczyliśmy o awans z Koszarawą.
Dlaczego kibiców na meczach jest mniej niż dawniej?
Są kluby mające na meczu 200-300 osób na widowni. W okręgówce
to wynik bardzo dobry. U nas w Ustroniu też były mecze po awansie do okręgówki, że przychodziło 500 osób. Teraz mamy remont,
nie ma gdzie siedzieć. Ludzie przychodzą na mecze derbowe, jak
ostatnio w Dankowicach. Czechowice, duże miasto, ładny obiekt,
a na meczach po 100 osób.
A ten ubytek kibiców nie jest związany z kulturą, czy raczej
jej brakiem na boisku. Nikt nie weźmie dziecka na mecz, bo
też nikt nie chce, by jego pociecha uczyła się wulgaryzmów.
A sędziowie kompletnie nie reagują, widocznie sami używają
na co dzień takiego języka. Czy da się doprowadzić do tego, by
na meczu zobaczyć ojca z synem?
Jest to problem. Nie oszukujmy się jednak. W niższych ligach gra
się w weekendy amatorsko, a boisko jest też miejscem, gdzie po
całym tygodniu można odreagować. Sędziowie są różni.
Prowadząc portal macie wpływ na co się dzieje w futbolu lokalnym. Czy to wykorzystujecie?
Udało się nam wyeliminować wulgarne komentarze na portalu.
Jaką macie oglądalność?
W sezonie 700.000 odsłon miesięcznie.
To macie reklamy.
Chciałbym to potwierdzić, ale nie jesteśmy marketingowcami
i jakoś nie potrafimy ściągnąć dużych reklam. To raczej praca hobbystyczna. Lubimy to robić i tyle. Największy wydatek to serwer
przy tej liczbie odwiedzin.
A pan odczuwa popularność?
Jestem na meczach rozpoznawany, bo też nie każdy chodzi na
mecz z laptopem i kamerą. Wiadomo, że to „Beskidzka Piłka”.
Poza tym, po tylu latach znamy wielu ludzi związanych z klubami.
Ile wart jest wasz portal?
Trudno powiedzieć. Za wypracowaną markę przez te lata musiałbym wziąć sporo pieniędzy, a ich na rynku lokalnych mediów
nie ma.
Nie było propozycji kupienia portalu?
Raczej miałem propozycje, by przejść do innego.
Nie myśli pan o poszerzeniu terenu np. na województwo?
Jest nas na to za mało. Ostatnio zauważyłem, że padła strona po
śląskim sporcie. Inny portal podobny do naszego powoli umiera.
My jakoś się trzymamy.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta

* * *

W Cieszynie przy Szkole Podstawowej nr 6 otwarto nowy
plac zabaw. Inwestycja została
zrealizowana dzięki zaangażowaniu mieszkańców Pastwisk w
ramach budżetu obywatelskiego.

* * *

* * *

Górki należą do najstarszych
wiosek na Śląsku Cieszyńskim.
Nazwę Górki Wielkie odnotowano po raz pierwszy w 1305

roku, a Górki Małe w 1506
roku, czyli 510 lat temu.

* * *

Po wydobywaniu wapienia
w gminie Goleszów pozostały kamieniołomy. Największe
znajdują się na Jasieniowej Górze, Buczynie, Chełmie oraz
w Lesznej Górnej.

* * *

Ruszyła kolejna edycja powiatowej kampanii informacyjnej
pod hasłem „Żyj bez uzależnień”. Jest skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Mogą
oni wziąć udział w atrakcyjnych konkursach (teatralnym
i plastycznym) z cennymi nagrodami.		
(nik)
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WAŻNE TELEFONY
NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI
Michalina Podżorska z Ustronia i Mateusz Szczyrbowski z Zaborza

* * *

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW USTRONIA GÓRNEGO
W czwartek 22 września o godz. 17 w Szkole Podstawowej
nr 1 w Ustroniu odbędzie się zebranie mieszkańców Ustronia
Górnego. Członkowie Zarządu Osiedla serdecznie zapraszają
wszystkich, którzy są zainteresowani sprawami dzielnicy, podkreślając: „Chcesz mieć wpływ na to, co dzieje się w twoim
miescie? Przyjdź i zabierz głos”. Na zebranie zaproszeni zostali
przedstawiciele Rady Miasta, burmistrz, przedstawiciele Straży
* * *
Miejskiej oraz Policji.
POSŁUCHAJMY O NADZIEI
W nowym sezonie muzealnym proponujemy interesujące
spotkania z Markiem Rembierzem - adiunktem Uniwersytetu
Śląskiego w Cieszynie. Wykładem „O nadziei” rozpocznie on
rozmowy o sprawach ludzkich, naturze człowieka, jego uczuciach
i postępowaniu, a także o kondycji człowieka we współczesnym
świecie. Rozmawiać będziemy o kwestiach nierozerwalnie związanych z ludzką egzystencją, nad którymi warto się zastanowić,
także o tym wszystkim, co skłania do myślenia i refleksji, czym
się kierować, jak rozumieć i rozwiązywać współczesne problemy.
W wykładach M. Rembierza znajdziemy odniesienia do życia
codziennego, także filozofii i historii, a wszystko podane jasno,
przystępnie, czytelnie. Muzeum Marii Skalickiej zaprasza serdecznie na spotkanie w sobotę 24 września o godz. 17.00. (IM)

* * *

SPOTKANIE Z KAZIMIERZEM WĘGRZYNEM
ZMIANA TERMINU SPOTKANIA
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu
zaprasza na spotkanie z poetą Kazimierzem Józefem Węgrzynem
pt . „W Beskidach naszego trwania”. Impreza odbędzie się 28
października (piątek) o godz. 17.00 w Czytelni MBP.

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

STRAŻ MIEJSKA
12 IX 2016 r.
Mandatem w wysokości 100 zł
ukarano kierowcę ze Skoczowa
za niedozwolony postój na ul.
Traugutta.
12 IX 2016 r.
Mandatem w wysokości 50 zł
ukarano mieszkańca Ustronia za
brak opieki nad psem.
13 IX 2016 r.
Znaleziono potrąconego borsuka
na ul. Katowickiej. Przewieziono
go do utylizacji.

13 IX 2016 r.
Na ul. Nadrzecznej interweniowano ws. mieszkanki Dzierżoniowa,
która miała 3 promile alkoholu
we krwi. Przewieziono ją do izby
wytrzeźwień w Bielsku-Białej.
14 IX 2016 r.
Pomoc w zabezpieczeniu wyścigu
aut o napędzie elektrycznym.
14 IX 2016 r.
Przeprowadzono rozmowę z komendantem OSP w Lipowcu ws.
prawidłowego zabezpieczenia toru
przeszkód.
15 IX 2016 r.
Mandatem w wysokości 100
zł ukarano dwóch kierowców mieszkankę Zebrzydowic i mieszkańca Wieprza - za wjazd samochodem na ul. Gościradowiec.
16 IX 2016 r.
Kontrola stanu technicznego znaków drogowych na terenie miasta.
16 IX 2016 r.
Pomoc w zabezpieczeniu uroczystości zw. z rocznicą spalenia
synagogi w Ustroniu.
16 IX 2016 r.
Na jednej z posesji przy ul. Mickiewicza rozpalono ognisko w celu
spalenia obciętych gałęzi drzew.
Właścicielowi posesji nakazano
ugaszenie ognia.
17 IX 2016 r.
Na ul. Słonecznej znaleziono
nietrzeźwego mężczyznę, mieszkańca Ustronia. Został oddany pod
opiekę rodziny.
17 IX 2016 r.
Pomoc w ustawieniu zabytkowych
aut na ustrońskim rynku.
(aj)

* * *

SPRZĄTANIE POLANY
Zarząd Osiedla Ustroń Polana zaprasza wszystkich chętnych
do udziału w kolejnej edycji akcji Sprzątanie Polany w ramach
Sprzątania Świata. Zbiórka przy SP nr 3 w sobotę 1 października
o godz. 8.00. Zapraszamy wszystkich niezależnie od wieku.

* * *

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW POLANY
Zarząd Osiedla Ustroń Polana informuje, że Walne Zebranie
Mieszkańców Osiedla Polana odbędzie się we wtorek 4 października w Szkole Podstawowej nr 3.
Tematem wiodącym spotkania będzie przygotowanie wniosków
do budżetu miasta na rok 2017.

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW NIERODZIMIA
Zarząd Osiedla Nierodzim wraz z radnymi zaprasza wszystkich
mieszkańców dzielnicy na zebranie, które odbędzie się 6 października o godz. 17 w budynku SP-6. Tematem zebrania będą
propozycje do budżetu Miasta Ustroń na 2017 rok.
PROMOCJA TOMIKU WIERSZY ANDRZEJA MACURY
Muzeum Ustrońskie zaprasza na promocję tomiku wierszy
Andrzeja Macury pt. „Lustro czasu”, ilustrowanej twórczością
plastyczną Barbary Kozieł-Gawrońskiej, która odbędzie się
w piątek, 30 września o godz. 17.00.
Andrzej Macura to poeta, prozaik, autor tekstów piosenek, członek Zrzeszenia Autorów Polskich, Klubu Literackiego „Nadolzie”
i Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Mieszka w Dzięgielowie.
Barbara Kozieł-Gawrońska (1948-2009) była rodowitą ustronianką, ukończyła studia na kierunku malarstwo w Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Przez ostatnie 20 lat mieszkała
w Los Angeles.

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Józef Matuszny
lat 79
ul. Stawowa
Renata Budny
lat 74
ul. Stalmacha
Stanisław Malicki
lat 75
os. Cieszyńskie
38/2016/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

* * *

38/2016/1/O

U WAGA !
Przedsiębiorcy handlujący napojami alkoholowymi
Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi obowiązku uiszczenia trzeciej raty za posiadanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Termin
płatności trzeciej raty upływa 30 września 2016 r. Płatności
należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń (parter)
lub przelewem na konto bankowe:
ING BANK ŚLĄSKI O/Bielsko-Biała 60 1050 1070 1000
0001 0102 5211
38/2016/2/R

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

Fot. W. Suchta

SKĄD TA ŚLÓNSZCZYNA
Wiedziałem, że Grażyna Kubica z dużym
poświęceniem fotografuje wszystko, co
się wokół niej dzieje. Ale że kręci filmy,
mogłem się przekonać dopiero 9 września
2016 roku w Muzeum Ustrońskim.
Zebrało się zacne grono widzów,
a dyrektorka Muzeum Lidia Szkaradnik poinformowała, że na tym spotkaniu będziemy
mówić tylko „po naszymu”. To życzenie
Grażyny Kubicy, na co dzień pracownika
naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ja tam po naszymu nie umiem dobrze, więc
część z mozołem przetłumaczę, choć pewne
smaczki trzeba zachować. Czyli pomieszanie gwary z czystą polszczyzną, co zapewne
się niektórym nie spodoba. Na wstępie
Lidia Szkaradnik przedstawiała Grażynę
Kubicę jako uczoną, ale przyjeżdżającą do
nas na rozmaite okazje.
– A trzeja przyznać, że była u nas mocka razy. Roz też zachwolała kalyndorz
ustroński, inszym razem my zachwolali ji
ksiónżki. Była fotografem, a dziś je, ludzie
nie uwierzycie, producyntym filmowym –
mówiła dyrektorka Muzeum, a zebrani na
sali nagrodzili to burzliwymi oklaskami, bo
przecież wszyscy uwielbiamy producentów
filmowych.
Przed prezentacją swego filmu Grażyna
Kubica sprostowała, że producentką jest

Podczas spotkania w Muzeum.
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Halina Doboszewska, znajoma z Krakowa, szefowa fundacji „Dobra Wola”. Zaś
o filmie mówiła:
– Robiym na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Instytucie Socjologii i tam uczą takich
rzeczy jak np. metoda biograficzna, sposób
prowadzenia badań polegający na mówieniu z ludźmi o ich życiu, a oni mówią jak
chcą. Wykładam też historię mówioną.
Rada móm tego typu badania. Z drugiej
strony współpracuję z fundacją Haliny
i nasz pierwszy projekt robiłyśmy na Ukrainie, wywiady z ludźmi wysiedlonymi zaraz po wojnie, czyli Ukraińcy wysiedleni
z Polski na Ukrainę. Rozmawiałyśmy
z kobietami i powstał film. Dramatyczne
i trudne historie, ale poradziły my to tak
zrobić, że te starki były zadowolone. Wtedy pomyślałyśmy, żeby cosi takiego zrobić
u nas. Ważnym problemem jest to, że ten
nasz Śląsk Cieszyński został przepołowiony. Granica niby sie traci, ale ona jest.
Pomyślałam, że trzeba o tym pomówić
z babami, żeby to opowiedziały od swojej
strony i pokozać, że to je jeden kraj, że ludzie mówią po naszymu, ślónszczyną. Do
pomocy wzięłyśmy zaolziańską fundację,
dziełuszki nóm pomagały, a było to trzy
roki tymu. Parę tygodni my tu siedziały
i o granicy z rozmaitymi paniczkami

Fot. W. Suchta

tutejszymi opowiadały. Jedną z nich była
pani Anna Guznar. Pieniądze dostałyśmy
z Europejskiej Sieci „Pamięć i Przyszłość”. Potym okazało się, że oni to
chcieli inaczyj, długo trwały negocjacyje
i w końcu jest produkt finalny.
Następnie pokazano film. Podzielony
został na części, przy czym oddzielone one
były zgrabnymi animacjami, z wykorzystaniem zdjęcia babci i dziadka Grażyny
Kubicy. Na początku wspomnienia wojenne, potem czasy komunistyczne, kultura
Śląska Cieszyńskiego. A wspomnienia
dotyczyły różnych spraw, od politycznych,
dramatycznych, o stroju, po anegdoty
o przemycie. Film został ciepło przyjęty
przez zgromadzonych w Muzeum. Były
też kontrowersje. Zaczęło się od sformułowania „czasy komunistyczne”, bo przecież
u nas komunizmu nie było. Był socjalizm.
Grażyna Kubica sprytnie wybrnęła z tego,
bo przecież mówimy „za komuny”.
Pytano, dlaczego w filmie występują tylko kobiety. Odpowiedź, że często kobiecy
głos nie jest w pełni słyszany, szczególnie
w opowieściach historycznych. O wojnie
opowiadają wojocy, a brak kobiecego
głosu. To babska domowa historia. Pytający jednak nie odpuszczał i stwierdził,
że gdyby występowali mężczyźni, byłoby
to bardziej pikantne. Pani Grażyna na to
odpowiadała, że z doświadczenia wie, że
jak sie np. rozmawia z małżeństwem, to
tyn chłop sie ciśnie, a baba nic nie mówi.
Bo chłopi sóm zazdrośni i nie chcą coby
baby cosi mówiły. A chodzi o to, żeby te
baby docenić. One są ważne, one opowiadają po swojemu, od swojej strony.
Jedna z pań zauważyła na to, że w czasie
wojny większość roboty spoczywała na
barkach kobiet.
Pytano o edukację. Obecnie na Zaolziu
coraz częściej dzieci polskie chodzą do
czeskich szkół. Grażyna Kubica stwierdziła na to, że jeżeli chodzi o mówienie po naszymu, to łatwiej się dogadać
z młodymi ludźmi właśnie na Zaolziu.
Tam się tak mówi wszędzie, czyli w rodzinie, w sklepie. Ta ślónszczyna cieszyńsko
to jest tam taki lokalny język i wszyscy
nim mówią.
W ogóle sporo czasu poświęcono mówieniu po naszymu. Szczególne kontrowersje wzbudziło słowo „ślónszczyna”
używane kilkakrotnie przez Grażynę Kubicę. Twierdzono, że takiego słowa nie
ma. Skąd pani wzięła ten wyraz? Siedzę
w słownikach gwarowych i ze ślónszczyną
się nie spotkałam. Odpowiedź, że mówienie o języku śląskim, to sformułowanie
z czystej polszczyzny, nie wszystkich
zadowoliła. Po naszymu bydzie to ślónszczyna. To nie tylko domowy język
i żeby się ostał trzeba go ciś, żeby było
słychać nie tylko na dożynkach, ale także
w poważniejszych przestrzeniach. Z sali
dopowiadano, że tego wyrazu używa też
prof. Daniel Kadłubiec, więc musiał istnieć wcześniej.
– Film pokazałam moim studentom
w Krakowie – mówiła Grażyna Kubica.
Jeden potem wstaje i mówi: „Jo je za
Skoczowa, Znóm taki historie, moja starka
opowiadała i bydym musioł jóm nagrać,
bo to je ważne”.
Wojsław Suchta
22 września 2016 r.

Zdaniem
Burmistrza

O parkingach mówi burmistrz Ireneusz
Szarzec.

***

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ul. Katowickiej z Drozdów.

Fot. W. Herda

UTRUDNIAJĄCE ZNAKI

Do redakcji zadzwoniła zdenerwowana
mieszkanka Ustronia, która kilka minut
wcześniej przeżyła chwile grozy. Chcąc
dostać się samochodem z rynku na Poniwiec, dotarła do skrzyżowania ul. A.
Brody z ul. Katowicką. Zanim włączyła
się do ruchu, sprawdziła uważnie, czy
droga jest wolna. Zauważyła, że od strony
Wisły lewym pasem nadjeżdża ciężarówka. W pierwszej chwili kobieta chciała
ruszyć, ale pomyślała, że pojazd porusza
się dość szybko, więc bezpieczniej będzie
zaczekać. I to była decyzja na wagę życia,
ponieważ chwilę po jej podjęciu, przed
maską mignął jej motocyklista, przyprawiając naszą rozmówczynię niemal
o zawał serca. – Byłam bardzo uważna,
a mimo to nie zauważyłam motocyklisty
– podkreśla. – Nie chcę nawet myśleć, co
by się stało, gdybym jednak zdecydowała
się przejechać przed tą ciężarówką. To
wszystko przez ten znak.
Opisująca tę historię ustronianka miała
na myśli znak, który został postawiony po
ostatnim remoncie drogi wojewódzkiej.
Znalazł swoje miejsce przy zjeździe z ul.

Katowickiej na ul. Brody. Sprawdziliśmy
i rzeczywiście ogranicza on widoczność
na prawy pas, biegnący w kierunku Skoczowa. Sprawę komplikuje jeszcze fakt,
że włączając się do ruchu z ul. A. Brody,
widzimy tył tego znaku. Jest szary i zlewa
się z kolorem drogi. Kierowca może sobie
nawet nie zdawać sprawy, że stoi tam znak
i zasłania część jezdni.
Mamy sygnały od mieszkańców, że również barierki na skrzyżowaniu DW941 z ul.
Drozdów i z ul. Akacjową utrudniają widoczność. Chcąc włączyć się z wymienionych ulic do ruchu, musimy wypatrywać
nadjeżdżających samochodów pomiędzy
jaskrawymi, biało-czerwonymi słupkami.
19 września na skrzyżowaniu ul. Katowickiej z ul. Drozdów doszło do wypadku,
gdy kierująca fiatem Punto mieszkanka
Ustronia, wyjechała z ulicy podporządkowanej na drogę wojewódzką. W jej
samochód uderzył vw passat, którego
pasażerowie trafili do szpitala. Na miejscu
była straż pożarna i dwie karetki pogotowia. Świadkowie mówili, że to przez
barierki.
(mn)

Kontrowersyjny znak to tablica rozdzielająca U-4. Wskazuje kierującemu pojazdem miejsca
rozdzielania się kierunków ruchu.
Fot. M. Niemiec
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Od wielu lat prowadzimy działania mające na celu uporządkowanie śródmieścia
w obszarze infrastruktury. Przy tych pracach staramy się maksymalizować liczbę
miejsc postojowych w centrum miasta.
To trudne zadanie, czasem prawie niemożliwe. Dochodzą jeszcze ograniczenia
wynikające z ustawy uzdrowiskowej regulującej dość kategorycznie liczbę miejsc
parkingowych w poszczególnych strefach
uzdrowiskowych. Mimo tych ograniczeń
na przestrzeni ostatnich lat udało się zrealizować kilka inwestycji w znaczący sposób
ułatwiających parkowanie samochodów.
Wielokrotnie już o tym pisano na łamach
Gazety Ustrońskiej, ale warto przypomnieć, że jeśli chodzi o parkingi, to są to
działania miasta, ale też podmiotów gospodarczych tworzących nowe placówki.
Tu wypada wspomnieć obszary przy targowisku miejskim, gdzie również istniejące
tam duże sklepy mają swoje parkingi.
Z kolei miasto wybudowało parkingi przy
rewitalizacji biblioteki, a oprócz tego
przy ul. A. Brody, ul. Słonecznej, przy
amfiteatrze, a obecnie powstaje parking
przy ul. Nadrzecznej. To nowa inwestycja
mająca poprawić komunikację na tej ulicy.
Powstanie nowych 50 miejsc parkingowych z chodnikiem dla pieszych. Trwa
modernizacja stadionu, a w związku z tym
docelowa przebudowa parkingu przy ul.
Grażyńskiego, a kończy się projektowanie
modernizacji ul. Sportowej, która też zostanie wyposażona w miejsca parkingowe.
Działania te ułatwią kierowcom parkowanie, choć zdaję sobie z tego sprawę, że nie
rozwiążą wszystkich potrzeb. Może uda się
w dalszej kolejności zbudować następny
parking przy ul. Nadrzecznej.
Niedobór parkingów można zaobserwować szczególnie w weekendy. W ostatnich
latach Kolej Linowa „Czantoria” znacząco
powiększyła swoją ofertę parkingową wykorzystując tereny pomiędzy starą i nową
drogą. Są miejsca postojowe na dawnych
terenach kolejowych w Polanie. Mamy
też duży parking na Brzegach tuż przy
bulwarach nadwiślanych.
Miasto będzie starało się realizować
nowe miejsca parkingowe, przy różnych
inwestycjach. Nie mamy możliwości zbudowanianp. centralnego parkingu i dlatego
trzeba myśleć o mniejszych zlokalizowanych w różnych miejscach, co powinno
poprawić w widoczny sposób sytuację.
Nie można też dopuścić do tego, by
miasto było jednym dużym parkingiem,
ale z drugiej strony mieszkańcy i goście
powinni mieć możliwość zaparkowania.
Muszą być to miejsca bezpieczne nie stwarzające problemów innym użytkownikom
ruchu, zarówno tym zmotoryzowanym jak
i pieszym.
Notował: (ws)
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KONKURSY
I PRZETARGI
Opublikowano konkursy ofert pn.:
• Druk Gazety Ustrońskiej – termin składania ofert – do dnia
21.09.2016 do godziny 10.00.
• Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka
angielskiego dla klas I-VI w Szkołach Podstawowych nr 3 i 6
w Ustroniu, w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód”.
Zadanie 1: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych
w SP-3, SP-6 – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze– termin składania ofert – do dnia 22.09.2016 do godziny 10.00.
• Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki
dla klas IV-VI w Szkołach Podstawowych nr 3 i 6 w Ustroniu,
w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód”. Zadanie
1: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP-3,
SP-6 – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – termin składania
ofert – do dnia 22.09.2016 do godziny 10.00.
• Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody
dla klas IV-VI w Szkołach Podstawowych nr 3 i 6 w Ustroniu,
w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód”. Zadanie
1: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP-3,
SP-6 – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – termin składania
ofert – do dnia 22.09.2016 do godziny 10.00.
• Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klas I-III
w Szkołach Podstawowych nr 3 i 6 w Ustroniu, w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód”. Zadanie 1: Kształtowanie
i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP-3, SP-6 – Zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze – termin składania ofert – do dnia
22.09.2016 do godziny 10.00.
• Prowadzenie kółka przyrodniczego jako zespołu międzyszkolnego Szkół Podstawowych nr 3 i 6 w Ustroniu, w ramach projektu
pn. „Łowcy naukowych przygód”. Zadanie 3: Kształtowanie
i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP-3, SP-6 – Nauczanie
oparte na metodzie eksperymentu – termin składania ofert – do dnia
23.09.2016 do godziny 10.00.
• Prowadzenie kółka matematycznego jako zespołu międzyszkol-

SIMONI W USTRONIU

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” w Ustroniu serdecznie zaprasza na koncert charytatywny z cyklu „Ofiaruj dzieciom słońce”, który odbędzie się 15
października o godz. 19 w MDK „Prażakówka”. Tegoroczną
gwiazdą będzie światowej sławy muzyk, słynny wirtuoz fletni
pana EDWARD SIMONI. Wstęp 30 zł (zbiórka publiczna).
Całkowity dochód zebrany ze zbiórki publicznej zostanie
przekazany na rzecz dzieci uczęszczających do Ośrodka
prowadzonego przez Stowarzyszenie.
Edward Simoni – polsko-niemiecki muzyk, instrumentalista,
kompozytor. Największy sukces osiągnął w Europie Zachodniej
na Fletni Pana. Wygrał tam wiele Hitparad telewizyjnych oraz
radiowych. Ma na swoim koncie ponad 400 występów w telewizjach zachodnich.
Artysta sprzedał ponad 10 mln płyt, na swoim koncie posiada
złote i platynowe trofea. Jego muzyka, jest bardzo zróżnicowana pod względem stylistyki, nie obce są mu gatunki klasyczne,
sakralne, rockowe, a nawet rytmy techno i ballady rockowe.
Edward Simoni współpracował z wieloma znakomitymi artystami i zespołami takimi jak np. Czerwone Gitary. Cztery lata
temu został zaproszony przez zespół do Warszawy, gdzie w Sali
Kongresowej zagrał z nimi dwa utwory. Sześć tysięcy widzów
przyjęło go entuzjastycznie. Edward Simoni nagrał również 5
utworów ze światową gwiazdą muzyki rozrywkowej Jamesem
Lastem, kompozytorem najsłynniejszego utworu na Fletnię Pana
„Samotny pasterz”. Do tej pory Simoni nagrał 24 płyty. W tym
roku obchodzi 25-lecie obecności na scenie.
W Ustroniu na koncercie charytatywnym Stowarzyszenia
„Można Inaczej” gości już po raz drugi. Jego pierwszy występ
zakończył się wielkim sukcesem, czego dowodem wielokrotne
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nego Szkół Podstawowych nr 3 i 6 w Ustroniu, w ramach projektu
pn. „Łowcy naukowych przygód”. Zadanie 3: Kształtowanie
i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP-3, SP-6 – Nauczanie
oparte na metodzie eksperymentu – termin składania ofert – do
dnia 23.09.2016 do godziny 10.00.
• Prowadzenie zajęć rozwijających z informatyki dla klas I-VI
w Szkołach Podstawowych nr 3 i 6 w Ustroniu, w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód”. Zadanie 2: Kształtowanie
i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP-3, SP-6 – Zajęcia rozwijające uzdolnienia – termin składania ofert – do dnia 23.09.2016
do godziny 10.00.
• Prowadzenie zajęć astronomicznych rozwijających dla klas
IV-VI w Szkołach Podstawowych nr 3 i 6 w Ustroniu, w ramach
projektu pn. „Łowcy naukowych przygód”. Zadanie 2: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP-3, SP-6 – Zajęcia rozwijające uzdolnienia – termin składania ofert – do dnia
23.09.2016 do godziny 10.00.
• Prowadzenie zajęć pn. „Przedsiębiorczość i inicjatywność”
dla klas IV-VI w Szkołach Podstawowych nr 3 i 6 w Ustroniu,
w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód”. Zadanie 2:
Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP-3, SP-6
– Zajęcia rozwijające uzdolnienia – termin składania ofert – do dnia
23.09.2016 do godziny 10.00.
• Dostawa wyposażenia pracowni międzyszkolnej matematycznej – pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Łowcy
naukowych przygód”. Zadanie 3: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP-3, SP-6 – Nauczanie oparte na metodzie
eksperymentu – termin składania ofert – do dnia 23.09.2016 do
godziny 10.00.
• Dostawa wyposażenia pracowni międzyszkolnej przyrodniczej
- pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód”. Zadanie 3: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP-3, SP-6 – Nauczanie oparte na metodzie
eksperymentu – termin składania ofert – do dnia 23.09.2016 do
godziny 10.00.
• Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowska – termin składania ofert
– do dnia 27.09.2016 do godziny 10.00.
• Uzupełnienie oświetlenia ul. Wantuły – termin składania ofert
– do dnia 27.09.2016 do godziny 10.00.
Więcej na stronie internetowej: www.ustron.bip.info.pl
bisy. Publiczność była oczarowana muzyką, wirtuozerskim wykonaniem, ale także charyzmą, poczuciem humoru i wigorem.
Artysta grający na ośmiu instrumentach podczas ustrońskiego
koncertu wykorzystał trzy z nich: Fletnię Pana, białe skrzypce
elektryczne i flet poprzeczny. Muzyk łatwo nawiązał kontakt
z publicznością i wciągnął ją w zabawę z muzyką. Przy wzruszających dźwiękach melancholijnej melodii ludowej „Gdybym ci
ja miała skrzydełka jak gąska” publiczność popadła w zadumę
po to, by za chwilę dać się porwać wibrującym rytmom „Popcornu”. Artysta zaserwował też słuchaczom dawkę muzyki country,
a zaraz potem nieoczekiwanie wciągnął do zabawy dzieci
z Ośrodka „Można Inaczej”, które pięknie zatańczyły kankana.
Przed nami kolejny niezapomniany koncert, a biorąc w nim
udział można podarować uśmiech dzieciom, które czekają na
naszą pomoc. Serdecznie zapraszamy.
Katarzyna Rychlik
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Wolontariusze wybudowali hostele dla owadów, budki lęgowe i karmniki dla ptactwa.

PROJEKTY ZA 1.246.530,25 ZŁ

Od 2015 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można inaczej”
doświadcza dobrej passy w pozyskiwaniu środków ﬁnansowych z zewnętrznych
źródeł. Na realizację projektów w roku 2016 pozyskano ponad 1,2 mln zł.

Podstawową działalnością Stowarzyszenia jest prowadzenie specjalistycznej
placówki wsparcia dziennego, jaką jest
Ośrodek Pracy z Dziećmi i Młodzieżą
„Można inaczej”. Ambicją pracowników
ośrodka od zawsze było poszerzanie,
wzbogacanie oferty zajęć dla podopiecznych poprzez wprowadzanie innowacji
i atrakcyjnych przedsięwzięć. Stąd potrzeba
wnioskowania o środki z różnych źródeł.
W 2015 Stowarzyszenie realizowało dodatkowo trzy projekty grantowe. Projekt
Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” nakierowany był na przeciwdziałanie przemocy
wobec dzieci i młodzieży, realizowany
wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - grant
w wysokości 20.000 zł. Realizowano projekt Fundacji „Tesco Dzieciom” na kwotę
10.000 zł, nakierunkowany na przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności oraz

projekt Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności - powstała ulotka informacyjna
o instytucjach pomocowych na terenie naszego miasta. O projektach realizowanych
w roku 2016 mówi kierownik Ośrodka
„Można Inaczej” Monika Zawada:
- Ten rok jest również niezwykle pomyślny dla naszego Stowarzyszenia, aktualnie realizujemy 5 projektów grantowych.
Projekt Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”
w ramach którego przeszkolimy specjalistów, rodziców i dzieci w zakresie niebezpieczeństw płynących z internetu. Jest to
temat bardzo na czasie, bo to przede wszystkim kompetencje społeczne (nabywane
z wiekiem i doświadczeniem życiowym),
a nie kompetencje techniczne są kluczowe
dla zachowania bezpieczeństwa w sieci.
Dlatego też dorośli nie powinni w żadnym
wypadku wycofywać się i pozostawiać
dzieci i młodzież w internecie samym sobie,

UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM!
W związku z organizacją wyścigu kolarskiego o Puchar
Równicy w ramach cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road
Maraton przewiduje się utrudnienia w ruchu drogowym
w dniach 24 i 25 września 2016 r.
24.09.2016 (sobota) WYŚCIG KOLARSKI
Utrudnienia w ruchu drogowym wystąpią na odcinkach: I: start
honorowy: 10.00 - 10.15 Ustroń rynek – ul. 3 Maja – ul. Grażyńskiego – ul. Sanatoryjna – ul. Skalica. II: Równica – wjazd i
zjazd: godz. 10.15 – 10.45 ul. Skalica – Równica (nawrót) - ul.
Wczasowa. III: pętla Jaszowiec (2 okrążenia): godz. 10.30-11.30
ul. Wczasowa – ul. Turystyczna (kostka). IV: dojazd do pętli Zawodzie Dolne: godz. 11.00 - 11.30 ul. Skalica – ul. Sanatoryjna
– ul. Szpitalna. V: pętla Zawodzie (5 okrążeń): godz. 11.00 – 13.00
ul. Szpitalna – ul. Kuźnicza – ul. Źródlana – ul. Lecznicza – ul.
Szpitalna. VI: podjazd do mety na Równicę: godz. 12.00 – 13.30
ul. Sanatoryjna – ul. Skalica – ul. Równica.
25.09.2016 (niedziela): JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS
godz. 9.00 – 10.00 ul. Skalica (most) – Równica (5 km).
22 września 2016 r.

ale muszą mądrze towarzyszyć im w poznawaniu wirtualnego świata. Kolejny projekt
związany jest z historią naszego regionu,
a grant został przyznany przez Muzeum
Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm jutra”. Odbył się już ciekawy cykl
warsztatów poświęcony historii Śląska Cieszyńskiego, a przed nami bezpłatne warsztaty gwarowe, muzyczne, teatralne i terenowe,
na które zapraszamy chętnych, gdyż mamy
jeszcze wolne miejsca. Wielkim sukcesem
tego roku jest projekt współtworzony ze
Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner „Łowcy Naukowych Przygód”. Projekt współfinansowany
jest ze środków EFS w ramach RPO Województwa śląskiego, który jest realizowany
w partnerstwie z Miastem Ustroń, a przewiduje zwiększenie kompetencji kluczowych,
w tym wyrównanie szans edukacyjnych
uczniów poprzez indywidualizację nauczania. Projekt przewiduje wiele dodatkowych
atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych. Obecnie
trwa rekrutacja uczestników do projektu.
Bliższe informacje można znaleźć na stronie internetowej naszej organizacji www.
moznainaczej.org.pl. Realizujemy jeszcze
dwa mniejsze projekty z Fundacji Tesco
„Decydujesz - pomagamy” w ramach którego przed Biblioteką Miejską powstanie
Ławeczka Stela z półką na książki oraz
mechanizmem wygrywającym nasze regionalne pieśniczki oraz projekt „Zielone
Motyle” Fundacji „Równać szanse”, realizowany przy współpracy z Nadleśnictwem
w Ustroniu. Grupa wolontariuszy Stowarzyszenia skonstruowała hostele dla owadów,
budki lęgowe i karmniki dla ptactwa.
Łącznie, na te projekty pozyskano kwotę:
1.246.530,25 zł.
Wszystkie pomysły i inspiracje na
projekty są inicjatywą kadry Ośrodka,
a przelewa je na papier kierownik ośrodka - Monika Zawada. Kreatywność pracowników jest nieograniczona, ograniczenia leżą w zapleczu lokalowym. Jednak dzięki dobrej woli pracowników UM
w Ustroniu, dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu oraz dyrekcji
ustrońskich gimnazjów Stowarzyszenie
może realizować działania skierowane
dla podopiecznych i wszystkich chętnych
mieszkańców gminy Ustroń.
(mn)

LGD „Cieszyńska Kraina” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki unijne na szkolenie dot.
pozyskiwania środków unijnych w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, które odbędzie się w Ustroniu 26.09.2016 r.
o godz. 16.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miasta.
Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości pozyskania środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020 oraz wypełniania dokumentacji konkursowej. Organizatorzy
proszą o potwierdzenie obecności na spotkaniach e-mailem na adres:
biuro@cieszynskakraina.pl lub telefonicznie pod nr tel. 33 487 49 42.
38/2016/3/R

Uprzejmie informuję, że

Biuro PZU Jan Śliwka

zmieniło siedzibę i obecnie znajduje się na ul. Ogrodowej 5
(naprzeciw kwiaciarni)

CZYNNE: poniedziałek-piątek w godz. 8-14

Kontakt: 600-346-967, mail: jansliwka@agentpzu.pl

Serdecznie zapraszam
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Gratulacje i prezenty od Zarządu.

Fot. M. Niemiec

35 LAT W ZACISZU
10 września na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zacisze” odbyło się
spotkanie z okazji Dnia Działkowca i 35-lecia istnienia ROD przy dawnej ul. Goleszowskiej, obecnie Dominikańskiej. Pod wiatą przy altanie Zarządu zebrali się
sami swoi, czyli właściciele działek wraz z rodzinami. Zadbano o dobre jedzenie,
napoje i muzykę, przy której bawiono się do późnego wieczora.

Zebranych uroczyście powitał prezes Zarządu Edward Pękowski, który przypomniał
historię ogródków i omówił najważniejsze
sprawy bieżące. Nie stronił przy tym od
poruszenia trudnych tematów. Następnie,
razem z wiceprezes Janiną Barnaś, wręczył
pamiątkowe dyplomy osobom, które gospodarują na swoich działkach od początku
istnienia „Zacisza”, a są to: Tadeusz Cholewa, Krystyna Kukla, Wiktor Lutczyn, Irena
Szatanik, Stanisława i Józef Myrmusowie,
Helena i Stanisław Dryjowie, Teresa i Andrzej Szcześniewscy, Krystyna i Bolesław
Lisowie, Halina i Zdzisław Okseniukowie,
Ernest i Wanda Legierscy, Wanda Drozd,
Janina i Czesław Bujokowie, Leokadia
i Stanisław Marciniakowie, Alicja i Edward
Pękowscy, Bożena i Ryszard Szymkiewiczowie, Urszula i Jan Lapczykowie, Barbara Jaworowska, Stefania i Jan Gojowie,
Krystyna Hann, Elżbieta i Józef Gajewscy,
Janina Zygmańska, Marta Bojda. Każda
z uhonorowanych osób otrzymała prezent
– cebule dekoracyjnych kwiatów.

Obecny Zarząd ROD „Zacisze”.
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Poniżej zamieszczamy niewielkie fragmenty artykułu Janiny Barnaś, który ukaże
się w Kalendarzu Ustrońskim 2017.
W tym roku mija 35 lat istnienia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zacisze”
usytuowanego w Hermanicach przy ulicy
Dominikańskiej. Posiadane dokumenty
i notatki pozwoliły odtworzyć pełne składy
Zarządów i zmiany, jakie w nich zachodziły
na przestrzeni minionych 35 lat. Jest to
bardzo ważny przyczynek do całościowej
historii naszego Ogrodu i do tego, aby pamiętać o tych, którzy wnieśli wkład w jego
rozwój i funkcjonowanie, angażując się w
społeczną pracę w jego organach. Bez nich
nie byłoby inwestycji, które powstały po
znacznie niższych kosztach i które na stałe
wpisały się w historię naszego Ogrodu.
Praca prezesów, skarbników, sekretarzy,
gospodarzy, księgowych i członków zarządu, to często praca niewymierna, bez
której nasz Ogród nie zdobywałby nagród
nie tylko w konkursach miejskich, ale i na
szczeblu wojewódzkim i krajowym.

Fot. M. Niemiec

17.03.1980 r. – Urząd Miasta w Ustroniu
przekazuje do SM „Zacisze”, FSM Skoczów - Ustroń, Budopol w Ustroniu, PSS
Ustroń, KO nr 4 informację o posiadaniu
terenu na działki pracownicze.
12.03.1981 r. – Urząd Miasta w Ustroniu
przekazuje teren w Hermanicach przy ul.
Goleszowskiej na działki pracownicze.
7.04.1981 r. – Naczelnik Miasta Włodzimierz Gołkowski na wniosek SM „Zacisze”
powołuje komitet organizacyjny ds. koordynacji działań w zakresie przygotowania
terenu do zagospodarowania w składzie:
Zygmunt Smolorz – przewodniczący, Jadwiga Jaszowska, Karol Kostka, Jan Cupek.
2.02.1982 r. – Naczelnik Miasta Ustroń
z udziałem przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego PZD w Bielsku-Białej powołuje komisaryczny zarząd POD „Zacisze”
w składzie: Zygmunt Smolorz – przewodniczący, Hipolit Gołda – wiceprzewodniczący, Ryszard Zygmański – sekretarz,
członkowie – Stanisław Początek, Waldemar Mikołajczyk.
26.03.1983 r. – zebranie sprawozdawcze
POD „Zacisze” wybrało zarząd w składzie:
Waldemar Mikołajczyk – prezes, Ireneusz
Kwiatkowski – wiceprezes, Barbara Krysta
– sekretarz, Cezary Wójcik – skarbnik, Józef Mazur – gospodarz, Edward Pękowski
– Komisja Gospodarcza, Stanisław Dryja
– Komisja Inwentaryzacyjna.
25.04.2015 r. – walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD „Zacisze”
wybiera nowy zarząd w składzie: Edward
Pękowski – prezes, Janina Barnaś – wiceprezes, Wanda Drozd – sekretarz, Stanisław
Gierczak – gospodarz, Janina Bujok –
skarbnik – członek zarządu, Wanda Sadlik
– członek zarządu, Małgorzata Małysz –
członek zarządu.
Rodzinny Ogród Działkowy „Zacisze”
jest największym ogrodem na terenie
Ustronia. Zajmuje powierzchnię 6,07 ha,
na której znajduje się 111 działek o powierzchni 4,30 ara. Jest zagospodarowany
zgodnie z planem zatwierdzonym przez
PZD i ogrodzony siatką z 2 bramami
wjazdowymi i 4 furtkami wejściowymi.
Na terenie Ogrodu wydzielona jest działka
zarządu z altaną stanowiącą biuro i wiatą
na potrzeby spotkań (walne zebranie, Dzień
Działkowca). Na działce zarządu znajduje
się główna tablica ogłoszeń, a tablice przy
każdej furtce służą do przekazywania komunikatów i informacji. Wewnątrz Ogrodu
usytuowany jest parking i plac zabaw dla
dzieci. Poza ogrodzeniem, na działce Ogrodu, znajdują się również miejsca postojowe
o utwardzonej nawierzchni. Szerokie alejki
trawiaste są koszone przez gospodarza.
Ogród jest zelektryfikowany, każda altana
posiada swój zewnętrzny licznik. Zabudowę stanowią altany drewniane – w liczbie
57 i murowane-43. Na jednej działce znajduje się altanka ażurowa. Niektóre działki
są ogrodzone siatką o wysokości 1 metra.
Każda działka ma dostęp do studni (wspólnej lub indywidualnej). Szamba posiada 17
działek, grille stałe – 19. Na 96 działkach
uprawiane są drzewka i krzewy owocowe
oraz warzywa, natomiast działek typowo
rekreacyjnych jest 15. Od wiosny do późnej
jesieni większość ogródków zdobią kwiaty.
Monika Niemiec
22 września 2016 r.

Corvette okazała się najelegantszym samochodem. Nic dziwnego, jej właściciel pieczołowicie
dbał o wygląd i połysk auta.						
Fot. A. Jarczyk

ELEGANCJA NA KÓŁKACH
Samochody mniejsze i większe, zabytkowe i te bardziej nowoczesne – wszystkie
zrobiły najazd na Ustroń. Mimo deszczu prezentowały się bardzo dobrze, a ich
właściciele pokazali, ile mocy drzemie w tych autach.

Międzynarodowy Strumieński Rajd
Pojazdów Zabytkowych MOPZ, bo o nim
mowa, to dwudniowa impreza zorganizowana w tym roku już po raz 8. przez
Towarzystwo Motoryzacyjne „Zabytek”.
Od 8.00 można było zarejestrować swoją
załogę, aby wziąć udział w przeróżnych
konkurencjach. Choć aura pogodowa nie
była sprzyjająca, drużyny świetnie się
bawiły.
Pierwsze zawody pokazały sprawność
za kierownicą. Każda załoga musiała
w jak najszybszym czasie pokonać slalomem wyznaczoną drogę. O ile jazda do
przodu nikomu nie przysporzyła problemów, o tyle powrót na wstecznym nie był
już taki prosty. Zwłaszcza dla większych
samochodów. Mimo różnych sytuacji
każdy kierowca dojechał do celu. Najszybszym autem okazał się maluch z czasem
21,47 sek.
– Oprócz tej konkurencji są jeszcze inne
atrakcje drogowe, np. poruszanie się po
ulicach według przygotowanej mapki.
Kierowcy nie wiedzą, gdzie jadą. Mają

NABÓR WNIOSKÓW
O USUNIĘCIE
WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST
Miasto Ustroń podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
22 września 2016 r.			

odpowiednie wskazówki, dzięki którym
trafiają do kolejnych miejsc, z tym że jeżeli
się pomylą, nie trafią. Co więcej, jadąc,

kierowca musi odszukać określone budynki w mieście, znajdujące się na trasie. Każde miejsce oznaczone jest odpowiednią
cyfrą i trzeba te cyfry wpisywać według
ustalonej kolejności. Nie jest to wcale
takie proste, bo trzeba uważnie jechać,
a przy tym szukać miejskich obiektów –
mówi Tomasz Pawlukiewicz, sekretarz
TM „Zabytek”. – Co roku zmieniamy
program imprezy. Teraz cały dzień przebywamy w Ustroniu. Rok temu natomiast
wyjechaliśmy ze Strumienia i jechaliśmy
na Żory, na Pszczynę. Robiliśmy taki
objazd po miastach.
Po sprawnościowej konkurencji uczestnicy rajdu udali się na Czantorię, gdzie
spędzili trzy godziny. Następnie przybyli
na ustroński rynek, aby zaprezentować
swoje samochody w konkursie elegancji.
A było co podziwiać. Kierowcy starali się
jak mogli, aby ich auta błyszczały. Pokazywali także najbardziej ciekawskim, co
jest pod maską. Po godzinnej prezentacji
nadeszła pora na wybór trzech najbardziej
eleganckich samochodów. Władze miasta
ogłosiły, że 3. miejsce zajął żuk, 2. miejsce
zostało przyznane austin’owi, natomiast 1.
miejsce powędrowało do corvetty. Właściciele tych zabytków na czterech kółkach
otrzymali puchary.
Po zakończonym konkursie elegancji
wszystkie załogi udały się do domu wczasowego „Jawor”, gdzie przygotowany był
posiłek oraz… bal komandorski.
W niedzielę rajd przeniósł się do Chybia, gdzie nastąpiło zakończenie całej
imprezy.
Agnieszka Jarczyk

Ustroński rynek został oblężony przez zabytkowe samochody. Było co podziwiać! Fot. A. Jarczyk

dofinansowanie zadania pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków
stanowiących własność osób fizycznych
z terenu Miasta Ustroń w roku 2016”.
W związku z powyższym osoby zainteresowane usunięciem wyrobów zawierających azbest ze swoich budynków w 2016
roku proszone są o wypełnienie i złożenie
wniosku dostępnego w Urzędzie Miasta
oraz na stronie internetowej. Wniosek
należy złożyć do 26 września 2016 roku
w Urzędzie Miasta Ustroń. Kwota dotacji
wyliczana jest na podstawie przedstawio-

nych przez Inwestora faktur (z datą po
podpisaniu umowy) za wykonanie prac
i stanowi 100% poniesionych kosztów
kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:
a) 800,00 zł za 1 Mg (tonę) odpadów
zawierających azbest w przypadku ich demontażu, transportu i unieszkodliwienia,
b) 600,00 zł za 1 Mg (tonę) odpadów
zawierających azbest w przypadku ich
transportu i unieszkodliwienia.
Więcej informacji można uzyskać
w Wydziale Środowiska i Rolnictwa pod
numerem telefonu: 338579313 (osoba do
kontaktu: Natalia Kowalik).
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Zamiast mówić o obrazach, artysta zaprosił do oglądania.

SPOTKANIE Z DARKIEM

Muzeum Ustrońskie nie proponuje nam
nieciekawych wystaw, ale ta, którą otwiarto 17 września, jest wyjątkowa. Po
pierwsze dlatego, że możemy oglądać
prace uznanego artysty, cenionego za
autentyzm i bezkompromisowość, zawsze
kroczącego własną drogą, nie schodzącego
na manowce chwilowych trendów czy
komercyjnych technik. Po drugie dlatego,
że za pomocą obrazów swoją historię,
wrażliwość, serce odkrył nauczyciel naszych dzieci. Dariusza Gierdala ustroniacy
znali do tej pory jako pana od plastyki,
który organizuje wystawy swoim uczniom,
prezentuje i promuje ich prace. Nie trzeba
sięgać pamięcią daleko, bo raptem przed
dożynkami otwierał wystawę, której tematem przewodnim był chleb. Na wernisażu
nie mógł się nachwalić młodych autorów,
jak ciekawie i różnorodnie potraktowali
temat przewodni.
Ostatniej soboty Dariusz Gierdal nie
chciał opowiadać o obrazach, właści-

Swobodny nastrój, przyjacielskie żarty...
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wie tłumacząc tylko, że wybrał papier,
bo praca z nim nie wymaga zbyt wiele
czasu. Widać uznał, że lepiej oddać głos
dziełom, a te, jak można się przekonać
w Muzeum Ustrońskim, wiele mówią
o autorze. Podczas sobotniego wernisażu
oglądano je z zainteresowaniem, żywo
komentując. Odbiór umilała pięknym
śpiewem Karolina Kidoń, której akompaniował Tomasz Pala. Jak się okazało,
płynęły dźwięki ulubionych kompozycji
Dariusza Gierdala, co również pozwoliło
poznać go bliżej. Ułatwił to jeszcze tekst,
który o artyście napisała Danuta Konieg,
a przeczytała go dyrektor Muzeum Lidia
Szkaradnik. Zamieszczamy go poniżej.
Dariusz Gierdal to wyjątkowa postać
wśród nauczycieli przedmiotów artystycznych, pracuje z pełnym zaangażowaniem,
jest oddany misji nauczycielskiej.
Stworzył nową jakość kształcenia artystycznego i estetycznego uczniów ustrońskich szkół. Kształtuje ich życie uczu-

ciowe, uczy ich wrażliwości na piękno
poprzez stworzenie możliwości kontaktu
z muzyką, poezją, malarstwem. Wykorzystuje samoekspresję dzieci, rozbudza ich
potrzeby przeżywania piękna, by dostrzec
harmonię barw, dźwięków odbieranych
przez zmysły. Spotkać Darka jako nauczyciela to wielkie wyróżnienie.
Uczniowie uczestniczą w większości
konkursów plastycznych (ogólnopolskich,
wojewódzkich – na różnych szczeblach)
zajmując najwyższe lokaty i uznanie. Organizuje kilkakrotnie wystawy połączone
z wernisażem uczniów w czytelni MBP
– indywidualne i grupowe. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem konkursu
literacko-plastycznego „Zwierzę jakie
jest każdy widzi” z udziałem uczniów
i dorosłych, sfinalizowany wystawą
i wydawnictwem.
Szkoły, w których pracuje, zyskały
nowy wizerunek plastyczny, do tych budynków wchodzi się niczym do galerii.
Jest realizatorem i wykonawcą scenografii
do uroczystości szkolnych. Są one wykonane na poziomie profesjonalnym, niejedne zawodowe sceny nie mają takich de-

Kwiatów nie brakowało.

koracji, do których zawsze wykorzystuje
prace dzieci, ich wyobraźnię i wrażliwość.
Często osobiście uczestniczy w wydarzeniach artystycznych z najwyższej
półki (wystawy, koncerty, spektakle),
dopieszczając w ten sposób swoją artystyczną duszę.
Spotkać się z Darkiem jako sąsiadem
to fantastyczna sprawa, zna się na kuchni,
a gotowanie traktuje jako uprawianie sztuki. Ma doskonałe wyczucie smaków kulinarnych i estetycznych. Sztuka wciąż jest
obecna w jego życiu za sprawą obrazów,
wszechobecnych kwiatów, do których
hodowli ma wyjątkową rękę, gotowania,
a nawet jego ukochanych kotów.
Wystawa, ma charakter jubileuszowy,
bo Dariusz Gierdal kończy w tym roku
50 lat. Artysta przyjął List Gratulacyjny
od władz miasta, które na wernisażu reprezentowała skarbnik miasta Aleksandra
Łuckoś, sekretarz miasta Ireneusz Staniek
i radny Stanisław Malina.
Tekst i foto: Monika Niemiec
22 września 2016 r.

BOLID
GIMNAZJALISTÓW Z G-2
Prawie bezszelestna jazda, cicha praca silnika, niezbyt duża
prędkość, a mimo to emocje jak na torze superszybkich samochodów. W rywalizacji bierze udział pięć pojazdów elektrycznych:
Shark 3, Bullet 1 i 2 z Politechniki Śląskiej, Atomowa Taczka
z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu oraz Sonic z Wielkiej Brytanii.
Każdy został zbudowany na bazie dwóch akumulatorów motocyklowych oraz silnika o mocy 240 W, czyli nieco ponad
0,3 konia mechanicznego. Każdy przed wyścigiem przeszedł
szczegółowy przegląd zgodności z regulaminem - sprawdzano konstrukcję, wymiary, a także warunki wynikające z troski
o bezpieczeństwo. Kierowcy dokładają starań, by pokonać jak
największy dystans w czasie jednej godziny. W pierwszym wyścigu F24 w kategorii do lat 16 Lap Race zwyciężają gimnazjaliści z ustrońskiej „Dwójki”. To oni pokonują najwięcej okrążeń

BEZPŁATNY PROGRAM
TELEOPIEKI
KARDIOLOGICZNEJ

Aparaty wydawane są bezpłatnie na okres 3 miesięcy dla
osób, które cierpią na choroby układu sercowo-naczyniowego.
Teleopieka kardiologiczna daje możliwość kontrolowania stanu
serca w każdej chwili z dowolnego miejsca na świecie. Każdy
uczestnik programu zostaje wyposażony w aparat EKG, dzięki
któremu może wykonywać badania bez wychodzenia z domu,
a następnie skonsultować je telefonicznie z lekarzami Centrum
Telemedycznego. W sytuacji zagrożenia życia, lekarze wzywają w imieniu Pacjenta karetkę pogotowia publicznej służby
zdrowia.W Ustroniu aparat można otrzymać w Ośrodku Tulipan,
Szpitalna 15.

KROSNY - MOWA CIAŁA

1 października o godz. 19.30 czeka nas ciekawy spektakl najbardziej znanego polskiego mima Ireneusza Krosnego. Odbędzie się on
w sali widowiskowej „Prażakówki”, a bilety kosztują 35 zł. Mało
znany Krosny był w Ustroniu po raz pierwszy prawie 20 lat temu
i występował w salce katechetycznej parafii pw. św. Klemensa
w ramach festiwalu Gaude Fest.
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w regulaminowym czasie trwania wyścigu. Kolejnego dnia w rywalizacji finałowej zajmują drugie miejsce, tracąc do zwycięskiego
zespołu zaledwie trzy sekundy. Z sukcesu cieszą się gimnazjaliści- kierowcy Atomowej Taczki: Filip Fijak i Kamila Chrapek, mechanicy: Szymon Mende, Bartosz Głowacki i oczywiście kibice.
Mowa o wyścigu organizowanym przez fundację Greenpower
Polska na torze w Poznaniu 3 - 4 września. To pierwszy w Polsce
i w tej części Europy wyścig aut o napędzie elektrycznym.
Przygoda uczniów Gimnazjum nr 2 z tego typu pojazdami rozpoczęła się od współpracy z Politechniką Śląską, którą za zgodą
dyrekcji szkoły, zainicjowała nauczycielka Małgorzata Raszka.
Młodzież w czasie zajęć na uczelni przygotowywała się do skonstruowania bolidu. W efekcie w czasie minionych wakacji powstał
pojazd o nazwie Atomowa Taczka uwzględniający określone cechy
konstrukcyjne: osiągnięcie maksymalnie najmniejszego poboru
mocy, zminimalizowanie oporów ruchu oraz zapewnienie bezpieczeństwa kierowcy. Wiele też zależało od inwencji twórców, gdyż
bolid musiał być jak najlżejszy. Oczywiście, jak to zazwyczaj bywa,
w czasie pracy młodzi konstruktorzy napotykali na wiele trudności,
ale dzięki ich dobrej współpracy i zaangażowaniu, a także pomocy
innych osób zamierzony efekt został osiągnięty – bolid wystartował
i to od razu z sukcesem!
Słowa podziękowania kierujemy do Burmistrza Miasta Ustroń
Ireneusza Szarca za objęcie honorowym patronatem budowy
ustrońskiego bolidu. Gorąco dziękujemy też wszystkim, którzy
wspierali naszą inicjatywę i uwierzyli w jej realizację. Dziękujemy
firmom sponsorującym: Laserwood, Gomola Trans, TTD Michalik, Kserograf, Mea Travel, Hilton Jawornik, Anita Król – kiosk
handlowy, Kamsar Invest F.H.P., Tapicerstwo Samochodowe
i Meblowe Mariusz Legierski, P.P.U.H. Józef Kukla, Usługi Spawalnicze F.H.U. Arkadiusz Mende, a także Bronisławowi Brodzie,
Helenie Cebo, Adamowi Chrapkowi, Januszowi Czudkowi, Annie
Handzel, Dorocie i Przemysławowi Fijakom, Marzenie Malinie,
Tomaszowi Mariankowi, Adamowi Podżorskiemu, Łukaszowi
Sitkowi, Dariuszowi Troszokowi.
Jesteśmy przekonani, że wysiłek i zaangażowanie wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji tego niezwykłego projektu będzie nadal przynosił korzyści. Atomową Taczką interesują się nie tylko osoby
związane z branżą motoryzacyjną, ale także dziennikarze poszukujący ciekawych tematów, czego dowodem był wyemitowany ostatnio
w ogólnopolskiej Telewizji Superstacja, a zrealizowany w Ustroniu, krótki reportaż o bolidzie będący dobrą promocją szkoły oraz
naszego miasta.
Obecnie bolid gimnazjalistów „odpoczywa” na korytarzu Gimnazjum nr 2, gdzie codziennie gromadzą się wokół niego uczniowie
zainteresowani wynalazkiem. Być może znajdą się wśród nich
następni konstruktorzy, kierowcy lub mechanicy, ponieważ dyrekcja szkoły planuje kontynuację projektu i ... budowę kolejnej
elektrycznej wyścigówki.

SPORTOWA GÓRA

Tej jesieni na Czantorii odbędą się trzy imprezy biegowe wymagające od uczestników sporej siły, charakteru i hartu ducha! Już
2 października – Barbarian Race (szczegóły poniżej), a następnie
19 listopada – jeden z najtrudniejszych biegów górskich w Polsce
z sumą przewyższeń wynoszącą ponad 5.000 m. Zapisy: www.
beskidzka160naraty.pl. Natomiast w ostatnią sobotę listopada
organizatorzy zapraszają na Finał Ligi Biegów Górskich. Celem
zawodów jest jak najszybsze, czterokrotne dotarcie po niezwykle
stromym zboczu do mety usytuowanej w okolicach górnej stacji kolei linowej na Czantorię. Zapisy: www.gorskamasakra.pl/o-biegu/.

USTROŃ CZEKA NA BARBARZYŃCÓW

2 października nadchodzi wielkimi krokami. To wtedy odbędzie się Barbarian Race Ustroń – ostatnia edycja barbarzyńskich
zmagań w 2016 roku, organizowanych przez Grzegorza Szczechlę
i przyjaciół. Jak zapowiadają organizatorzy, na Czantorii czeka
nas kwintesencja barbarzyństwa. Na 6-kilometrowej trasie o przewyższeniu ponad 600 m umieszczonych zostanie 30 przeszkód,
w tym łączone wodne! Meta i koncert na górnej stacji wyciągu.
Niespodzianki czekają nie tylko na trasie, ale i na imprezie towarzyszącej. Dla zawodników, ale też dla kibiców. Tylko do niedzieli
(25.09) można kupić tańszy pakiet startowy przez internet.
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MISTRZ EUROPY
(cd. ze str. 1)
Mistrzostwach Europy – najstarszych na triumf w FIA ERC w 6. rocznicę zdobycia
świecie rozgrywkach rajdowych. Warto ich pierwszego wspólnego tytułu Rajdopodkreślić, że zespół Kajetanowicza po- wych Mistrzów Polski.
nownie zgarnął pełną pulę w FIA ERC,
Kajetanowicz z Baranem, którzy przez
bowiem także i w tym sezonie LOTOS cały sezon korzystali z Forda Fiesty
Rally Team zapisał na swoje konto zwycię- R5, przygotowanego przez polski odstwo w klasyfikacji zespołowej. Rajdowa dział M-Sportu, przypieczętowali triumf
historia zatoczyła dziś na Łotwie piękne w klasyfikacji generalnej FIA ERC podkoło – Kajto i Jarek sięgnęli bowiem po czas zakończonej na Łotwie 9. rundy

ŚWIEŻA KREW
MKS Ustroń – MKS Zryw Chorzów
24:20 (8:10)
Rogrywki w wojewódzkiej lidze juniorów rozpoczęli piłkarze ręczni MKS
Ustroń. Od lat z Chorzowem toczą zacięte
pojedynki. Tym razem wydawało się, że
pewnie wygraj ą gdy w pierwszej fazie
meczu MKS prowadził 7:3. Po kwadransie
nasza drużyna traci skuteczność, nawet nie
strzela rzutów karnych i pierwsza połowę
przegrywa dwoma bramkami. W drugiej
nasi doprowadzają do remisu, ale Zryw
znowu odskakuje i na 15 minut przed końcem jest 15:18, jednak końcówka w wykonaniu naszej drużyny jest bardzo dobra.
Damian Kurowski, Kamil Kopieczek,
Jakub Kuś – Szymon Gogółka 10, Marek
Cholewa 5, Krzysztof Bielesz 2, Adrian
Miśkiewicz 3, Arkadiusz Czapek, Kacper Matlak, Krzysztof Kotela 1, Marcin
Oświecimski 2, Mateusz Cieślar 1, Szymon Medwid, Nikodem Marszałek, Łukasz
Miklusiak, Jakub Szalbot.
Po meczu trener MKS Piotr Bejnar powiedział: - Jak widać zespól się zmienił.
Ciężko sie było zebrać starszym chłopakom i nie było wiadomo czy wystartujemy.
Zgłosiliśmy, a wszyscy juniorzy młodsi
przeszli do drużyny juniorów. Dwóch
zawodników ubyło. Michał Jopek poszedł
grać do Kuźni Ustroń, nie trenuje Dawid
Jenkner. Mateusz Turoń i Witold Chwastek
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weszli w wiek seniora. Weszła młoda świeża krew. Odbyliśmy tylko 5 treningów, ale
za to w dziewiętnastoosobowym składzie.
Mocno pracujemy, widać motywację.
Z Chorzowem zawsze grało nam się ciężko.
W styczniu z nimi przegraliśmy u siebie.
Teraz udało się wygrać. Pierwsze i ostatnie 15 minut zagraliśmy bardzo dobrze.
W pozostałym czasie szwankowała skuteczność. Końcówka koncertowa wygrana

mistrzostw. Dzięki szybkiej, skutecznej i
co najważniejsze – pewnej jeździe na szutrowych odcinkach Rajdu Lipawy, załoga
LOTOS Rally Team zdobyła 21 punktów.
W całym sezonie Kajetan i Jarek mają
zwycięstwo na 29 ze 103 (28 proc.) odcinków specjalnych, do których wystartowali
w tym sezonie europejskiego czempionatu. W pierwszej trójce załoga LOTOS
Rally Team ukończyła 71 z 103 oesów
(69. proc.).
Zwycięstwo w 9. rundzie FIA ERC
padło łupem łotewskiej załogi Sirmacis/
Simins, jadącej Skodą Fabią R5.
Kajetan Kajetanowicz: - Od wielu lat
każdy z moich dni jest podporządkowany
rajdom samochodowym i przeżyty z myślą
o tym, jak być jeszcze skuteczniejszym i
szybszym. To wszystko nie tylko dlatego,
żeby przeżywać takie chwile jak dziś,
kiedy po raz drugi z rzędu zostajemy
Rajdowymi Mistrzami Europy. Robię to
także, a może przede wszystkim dlatego,
że kocham to, czym się zajmuję. Mocno
wierzę, że bez prawdziwego zaangażowania i oddania nie zdobylibyśmy zaufania
Grupy LOTOS, Cube ITG oraz Driving
Experience. To niesamowite jak wielu
wspaniałych, pomocnych ludzi poznałem
przez te wszystkie lata rajdowej drogi i jak
wiele wartościowych relacji mogłem zbudować. Dziś spełniłem marzenie o obronie
tytułu, ale mam jeszcze jedno. Chciałbym,
żeby Ci wszyscy ludzie - moi rodzice,
bliscy, przyjaciele, partnerzy – zrozumieli
moją wdzięczność, a także poczuli, że to
nasz wspólny tytuł.
9:2. Jestem zadowolony z zaangażowania
i podjętej walki. Teraz kalendarz działa na
nasza korzyść, bo w drugiej kolejce pauzujemy. Możemy wiec spokojnie pracować
i postaramy się dobrze pr5zygotowac do
spotkania z Piekarami, z będzie to chyba
jeszcze trudniejszy mecz. Cieszy dobra
postawa młodych np. bramkarz Jakub
Kuś odbił połowę piłek, Mateusz Cieślar
też dał dobrą zmianę. Wojsław Suchta

TERMINARZ ROZGRYWEK JUNIORÓW MKS USTROŃ

I RUNDA:
1. 16.09 (Piątek 17.30)
2. 24.09 Vacat
3. 30.09 (Piątek 17.30)
4. 05.10 (Środa 19.00)
5. 14.10 (Piątek 17.30)
6. 25.10 (Wtorek 16.30)
7. 28.10 (Piątek 17.30)
II RUNDA:
8. 05.11 (Sobota 9.00)
9. 12.11 Vacat
10. 19.11 (Sobota 9.00)
11. 25.11 (Piątek 17.30)
12. 03.12 (Sobota 10.00)
13. 09.12 (Piątek 17.30)
14. 14.12 (Środa 15.00)

MKS Ustroń - MKS Zryw Chorzów
MKS Ustroń - MKS Olimpia I Piekary Śląskie
MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec – MKS Ustroń
MKS Ustroń – UKS 31 Rokitnica Zabrze
MKS II Olimpia Piekary Śląskie - MKS Ustroń
MKS Ustroń – SPR Pogoń 1945 Zabrze
MKS Zryw Chorzów – MKS Ustroń
MKS Olimpia I Piekary Śląskie – MKS Ustroń
MKS Ustroń - MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec
UKS 31 Rokitnica Zabrze – MKS Ustroń
MKS Ustroń - MKS II Olimpia Piekary Śląskie
SPR Pogoń 1945 Zabrze – MKS Ustroń
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Najbardziej popularna trasa rowerowa w Ustroniu przyciąga rowerzystów, którzy chcą
aktywnie spędzić swój wolny czas.
Fot. A. Jarczyk

KASK I W DROGĘ!

Okres wakacyjny co prawda za nami, jednak jesień to czas, w którym
możemy spodziewać się jeszcze słonecznej pogody. Warto te ciepłe dni
wykorzystać i wybrać się na rowerowe wycieczki.
W Ustroniu mamy cztery wytyczone piękne widoki górskie. Każdemu polecam
ścieżki rowerowe. Każda oznaczona jest taką wyprawę rowerową, dla rekreacji
innym kolorem. – Szlak żółty ma 7,5 km, i lepszego samopoczucia.
szlak zielony jest o długości 19 km, szlak
Dla sprawniejszych kolarzy, lubujących
czarny ma 29 km, a szlak czerwony, bieg- się w typowo górskich trasach, jest zapronący wzdłuż Wisły, ma długość 12 km – ponowanych dziesięć tras.
mówił Maciej Russek z Wydziału Promocji, – W 2005 i 2006 roku zrealizowany został
Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie projekt, w ramach którego powstały tabMiasta. – Ścieżki różnią się stopniami trud- lice informujące o przebiegu tras, mapy,
ności. Najłatwiejsza jest ta wzdłuż Wisły imprezy sportowe oraz okolicznościoi tą rowerzyści szczególnie sobie upodobali. we wydawnictwa. Mój kolega opracoPozostałe są do przebrnięcia dla każdego, wał mapę wytyczającą trasy w Istebnej,
lecz zaleca się wcześniejszy trening – za- ja opracowałem drugą mapę dotyczącą
znaczył Russek.
Ustronia. Teraz opracowuję trzecią mapę,
Postanowiłam wybrać się w 1. niedzie- która będzie odnosiła się do Brennej.
lę września na wycieczkę rowerową tą Zamknie też ona cały region Beskidu Śląnajpopularniejszą trasą. Przebiega ona skiego i w ten sposób każdy kolarz będzie
na odcinku Wisła-Skoczów. Może ją mógł dowiedzieć się o wszystkich trasach
przejechać każdy, bez specjalnego przy- biegnących na górskim terenie – mówił
gotowania kondycyjnego i sprzętowe- Andrzej Nowiński, prezes Stowarzyszenia
go. Usiadłam na mój wysłużony rower Promocji i Rozwoju Ustronia. Wręczył mi
i wytyczyłam sobie trasę z Nierodzimia do też dwie mapy z wytyczonymi szlakami
Polany. Wiem, nie jest to odcinek długi, kolarskimi, które zawierają szczegółojednak w niedzielne popołudnie było na nim we informacje na temat skali trudności
sporo rowerzystów, a w okolicach głów- każdej trasy, kilometry, jakie rowerzysta
nego deptaku nad Wisłą, znajdującego się musi pokonać, jeśli chce przejechać całą
w centrum, ciężko było przejechać. Tłumy ścieżkę, planowany czas jazdy, ewentualne
pieszych oraz osób rozkoszujących się jazdą miejsca, w których trzeba zejść z roweru,
w autkach na pedały robiły swoje. Trzeba przewyższenia oraz dodatkowe atrakcje,
było uważać, żeby do kogoś nie wjechać, które można spotkać w trakcie jazdy. Są
jednak widok tylu ludzi, którzy korzystali to trasy MTB, dla rowerzystów górskich,
z pogodnego dnia i spędzali czas nad Wisłą choć mniej doświadczeni kolarze mogą bez
powodował uśmiech na twarzy. Ten gwar większych problemów przebyć trasy o 2.
wskazywał, że Ustroń tętni życiem. Poza i 3. stopniu trudności.
tym jestem typem człowieka, który lubi – Nie można zrobić wszystkich szlaków
obecność innych, więc widok takich tłumów łatwych albo wszystkich trudnych, bo
mnie nie przeraził. Co prawda zaliczyłam wtedy jakąś grupę rowerzystów pominiemy.
jeden upadek, ale nie był specjalnie bolesny Każdy może sobie wybrać, według swoich
i mogłam rozkoszować się dalszą jazdą. Po możliwości, trasę rowerową – stwierdził
lewej stronie stale słyszałam szum rzeki Nowiński.
oraz dochodzące śmiechy osób opalających
Dla każdego coś dobrego. Jeśli lubicie
się na miejskich plażach. Po prawej stronie jeździć na rowerze to nic nie stoi na przeco jakiś czas widziałam place zabaw dla szkodzie, aby wziąć do ręki mapę z wytydzieci, które tego dnia były zapełnione, czonymi trasami, zapoznać się z informazwłaszcza w centrum, oraz boiska, na któ- cjami dotyczącymi ich przebiegu i wybrać
rych ludzie grali w tenisa, koszykówkę czy dla siebie najbardziej odpowiedni szlak do
siatkówkę. Spotkałam także konie, które przebycia. Nie można jednak zapominać
pasły się w okolicach Polany. A do tego o najważniejszych zasadach bezpieczeń22 września 2016 r.			

stwa, czyli tzw. dekalogu kolarza:
• Przed wyjazdem sprawdź, czy wszystkie
mechanizmy twojego roweru działają poprawnie, wpisz do telefonu numery alarmowe oraz zostaw swoim bliskim wiadomość
o tym, gdzie jedziesz i kiedy planujesz
powrót.
• Wybieraj trasy odpowiadające twoim
umiejętnościom i kondycji. Weź także pod
uwagę stan techniczny roweru i przewidywaną pogodę.
• Zabierz ze sobą odpowiednią ilość napojów oraz wysokokalorycznego jedzenia,
a także apteczkę, zapasową dętkę, pompkę.
• Pamiętaj o oświetleniu roweru w trakcie
jazdy o zmroku i przy złych warunkach
widoczności.
• Pamiętaj o odpowiednim ubiorze (oddychającym i chroniącym od wiatru). W górach pogoda gwałtownie się zmienia (mogą
wystąpić burze, chłód, ulewne deszcze,
a jesienią i wiosną śnieżyce).
• Jedź tak, abyś nie stanowił zagrożenia dla
siebie i innych. Prędkość dostosowuj do
warunków terenowych i pogody. Pomagaj
mniej doświadczonym kolarzom. Bądź dla
innych życzliwy.
• Zawsze zakładaj kask. Urazy głowy stanowią 80% urazów przy uprawianiu kolarstwa
górskiego.
• Nie zatrzymuj się na zakrętach i w poprzek
drogi. Jeśli upadniesz, w miarę możliwości
szybko zwolnij drogę.
• W razie wypadku pomóż poszkodowanym. Pomocy wzywaj jakimkolwiek sygnałem akustycznym lub świetlnym sześć
razy na minutę z jednominutową przerwą.
Wypadek zgłoś na Pogotowiu Ratunkowym
lub GOPR.
• Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego.
Co zrobić, gdy nastanie zima? Niektórzy co prawda lubią jeździć na rowerach
w śniegu, jednak przewidziane są na ten
czas inne atrakcje, jak nartorolki czy biegi
narciarskie.
– W tym roku zrobiliśmy 7. Mistrzostwa
Ustronia w sprintach. Dwie ostatnie edycje
odbyły się na nartorolkach na bulwarze.
Nawet jeżeli śniegu nie ma, można wybraną
trasę naśnieżać. Od stacji benzynowej, znajdującej się w centrum, trasy się rozchodzą:
pierwsza pętla biegnie w kierunku wiaduktu
na Równicę, druga pętla kieruje uczestników zawodów na most wiszący. Łącznie
te pętle mają ponad 3,5 km długości. Atut
to oświetlone trasy, dzięki czemu zawody
mogą odbywać się wieczorami. Z roku na
rok te zawody cieszą się coraz większą
popularnością. Chcemy, żeby w Ustroniu
powstała specjalna trasa, na której uczestnicy będą mogli aktywnie spędzać czas
w zimowe dni – mówił Andrzej Nowiński.
– Na nasze zajęcia przychodzi średnio ok.
40 osób. Musimy ich dzielić na co najmniej
trzy grupy wg stopnia zaawansowania.
Uczymy tych ludzi biegać, chcemy, żeby
ten sport się rozwijał. Te zajęcia są darmowe. Mamy wyspecjalizowanych trenerów,
byłych mistrzów Polski, kadry narodowej
i dwuboju klasycznego, takich jak np. Piotr
Śliwka.
Ustroń gwarantuje aktywne spędzenie czasu przez cały rok. Wystarczą tylko chęci, a nabranie kondycji i świetna zabawa mogą stać
się naszym udziałem. Agnieszka Jarczyk
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Rozpoczyna się modernizacja ul. Nadrzecznej. Skorzystają mieszkańcy, turyści i także właściciele kempingów nad Wisłą.
Fot. M. Niemiec

OSTROŻNY OPTYMIZM
Rozmowa z Pawłem Mitręgą, przewodniczącym
Zarządu Osiedla Zawodzie

Kiedy powstawał kompleks szpitalno-sanatoryjny na Zawodziu, ekipy budujące piramidy i inne obiekty stworzyły
również pewną infrastrukturę, która
przez jakiś czas spełniała swoją funkcję.
Jednak z biegiem czasu niszczała i coraz
bardziej wymagała remontów, o które
od 2014 roku zabiega Zarząd Osiedla
z panem w roli przewodniczącego. Czy
coś się zaczyna zmieniać na Zawodziu?
Wyrażamy ostrożny optymizm w tej
kwestii, trzeba jednak podkreślić, że infrastruktura, o której pani wspomniała, była
bardzo uboga, oprócz dróg i krótkich odcinków chodnika, stanowiła ją jedna, około
300-metrowa ścieżka spacerowa, biegnąca
od Szpitala Reumatologicznego do zjazdu
do sanatorium Złocień.
Czy kwestie własności gruntów nie są
przeszkodą w inwestowaniu?
Są one dość skomplikowane. Rejonowa
Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli, która
była głównym inwestorem nie uregulowała
kwestii własności przed swoim rozwiązaniem. Później, niektóre ośrodki upadały,
grunty przejmował skarb państwa lub komornik. Miasto miało możliwość zakupienia nieruchomości, nawet po niskiej cenie,
ale nie skorzystano z tej okazji. Ułatwiłoby
to wiele spraw, a tak weszli prywatni właściciele i w centrum strefy A działania samorządu są ograniczone. Kiedy wnioskujemy
o podjęcie jakichś działań, miasto umywa
ręce, twierdząc, że nie może inwestować
na nie swoich gruntach. Posunięciem
koniecznym dla rozwoju Zawodzia, było
przejęcie głównych dróg – Szpitalnej
i Sanatoryjnej od Starostwa Powiatowego.
Dzięki temu wreszcie zrealizowany zostanie projekt, który powstał już na początku
działalności Zarządu, czyli w połowie roku
2014. Dotyczy on zagospodarowania terenu
wzdłuż ul. Szpitalnej i obejmuje budowę
tężni solankowej, ścieżki spacerowej, rowerowej, zmianę oświetlenia, ustawienie
koszy na śmieci, ławek, stworzenie siłowni
i zatoczek, przeznaczonych na parkingi.
Końcem listopada powinien być gotowy
projekt budowlany.
To można potraktować jako sukces.
Cieszymy się, że coś zaczyna się dziać,
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jednak proszę wziąć pod uwagę, że mówimy o podstawowej infrastrukturze, bez
jakiej współczesne uzdrowiska nie mogą
funkcjonować. Przyjeżdżają do nas ludzie
z całej Polski, z zagranicy i nie możemy się
wstydzić Zawodzia.
Dla mieszkańców Poniwca, Nierodzimia,
Lipowca dzielnica uzdrowiskowa nie jest
w centrum zainteresowania.
Chcemy uświadomić mieszkańcom Ustronia, że to jest bardzo ważna dzielnica również dla nich. Kiedy zrezygnowano z rozwoju przemysłu w naszym mieście na rzecz
jego funkcji uzdrowiskowo-turystycznej,
Zawodzie stało się głównym pracodawcą.
Do tego trzeba doliczyć wpływy z opłaty
uzdrowiskowej, dawniej klimatycznej.
Każdego roku są to prawie dwa miliony
złotych do budżetu z samej opłaty i drugie
tyle, które dostajemy jako dotację uzdrowiskową z budżetu państwa.
Mówimy o potrzebach kuracjuszy, turystów, a co z mieszkańcami?
Z infrastruktury, która powstanie na Zawodziu będą mogli korzystać mieszkańcy
wszystkich dzielnic, ale nasze działania są
skierowane przede wszystkim do mieszkańców naszej dzielnicy. Zaangażowałem się
w pracę społeczną nie dlatego, że widziałem potrzeby jakiegoś sanatorium, ale
głównie w odpowiedzi na skargi ludzi
żyjących tu na co dzień. Na Zawodziu Dolnym brakuje chodników (np. przy ul. Szpitalnej, Kuźniczej, Liściastej, Źródlanej),
a ruch samochodowy, rowerowy i pieszych,
w tym dzieci, odbywa się na jezdni.
Wspomniał pan o ul. Źródlanej. Kilka
lat temu powstał projekt przebudowy
tej ulicy, z chodnikiem, ścieżkami rowerowymi, ale mieszkańcy się nie zgodzili.
Z tego, co się orientuję, projekt był bardzo
śmiały i być może w tamtych warunkach
wydawał się zrobiony na wyrost. Rzeczywistość zweryfikowała decyzję i wiadomo
już, że remont ul. Źródlanej jest konieczny.
Wzdłuż tej ulicy powstaje wiele nowych
domów, a nie mogą się na niej minąć dwa
samochody. Projekt modernizacji ul. Źródlanej też powinien być końcem roku gotowy.
Jakie jeszcze inwestycje planowane są w
najbliższym czasie w dzielnicy?

Złożyliśmy wniosek o przebudowę ul.
Nadrzecznej. Nasz projekt zakładał m.in.
budowę dużego parkingu na 200 miejsc,
ale z przyczyn prawnych i technicznych
zredukowano tę liczbę do 50. W przyszłości na parkingu ma powstać pawilon
z toaletami, prysznicami i stacją rowerową,
a wzdłuż ul. Nadrzecznej ścieżka spacerowa i rowerowa.
Ul. Szpitalna, Źródlana, Nadrzeczna – to
już trzy duże inwestycje...
Cieszymy się z tego, ale to powinno być
zrobione już 15-20 lat temu. W przypadku
ul. Nadrzecznej, podobnie jak dwóch innych
wymienionych ulic, do starań zainspirowali
nas mieszkańcy, a nie turyści. Proszę sobie
wyobrazić, jaki horror przeżywają właściciele domów przy ul. Nadrzecznej, ale także
Armii Krajowej i Solidarności, w każdy pogodny weekend. Myśląc o parkingu na 200
miejsc, chcieliśmy odciążyć również górne
ulice – Sanatoryjną, Szpitalną, gdzie też jest
problem z zaparkowaniem. Może powrócono by do ścieżek pomiędzy ul. Nadrzeczną
a Sanatoryjną? Budowa parkingu przy ul.
Nadrzecznej w tym roku jest pierwszym etapem modernizacji tej ulicy - takie zapewnienia mamy od panaburmistrza. Niepokoją nas
natomiast sygnały dochodzące z Ratusza, że
ul. Szpitalna będzie robiona etapami, tzn., że
latami? Taki scenariusz byłby fatalny, mając
na uwadze wspomniane wyżej zapóźnienia
infrastruktualne.
Jakie jeszcze pilne sprawy trzeba załatwić na Zawodziu?
Jest ich sporo, a my jesteśmy realistami
i wiemy, że wszystkiego naraz nie da się
zrobić. Najważniejsze, że nasze problemy
zostały zauważone i coś się w sprawie
Zawodzia ruszyło. Zarząd monitoruje
wszystkie działania i po załatwieniu najpilniejszych spraw, będziemy składać kolejne
wnioski. Niepokoi mnie to, że tereny prywatne zarastają i w niektórych miejscach
rośnie las dziewiczy, bez śladów ingerencji
człowieka. Trzeba wymusić na właścicielach dbałość o swoje nieruchomości
i dzięki temu sytuacja w dzielnicy również
się poprawi.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec

W
dawnym

USTRONIU
15 września 1976 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowego budynku Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2, w której
wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, minister oświaty i wychowania
Jerzy Kuberski (pierwszy z prawej obok
przemawiającego), gen. Jerzy Ziętek (drugi
z prawej), wojewoda Jerzy Łabudek. Przed
budynkiem witani byli przez uczniów
i rodziców. Na większym zdjęciu widać
przemówienie dyrektora SP-2 Bogusława
Binka, na mniejszym uczennicę Dwójki
czającą kwiaty panu ministrowi.
Zdjęcia udostępniła Maria Nowak.
22 września 2016 r.

Po naszymu
Spóminki szkolne

Na podziwejmy my sie jak to lato hónym zleciało. Jutro
piyrszy dziyń jesiyni. Dziecka nabrały szwóngu do łuczynio. Łóńskigo roku było wielkucne świynto, bo starucnej
szkole powszechnej, co stoji na placu kole wanielickigo
kościoła, pizło dwiesta sztyrycet roków. Jo chodzowałach
do tej szkoły. Miałach dobre stopnie, bo uczyni mi łatwo
wlazowało do głowiczki.
Dycki miałach zadani i dowałach też odwalić. Najbardziyj pamiyntóm lekcje śpiywu. Gdo szpatnie śpiywoł, jak
to prawióm baranim głosym, to dostoł w pysk od rechtora
i potym już tylko ciyńko śpiywoł. Kiesi od rechtora hnet

B I B L I O T E K A POLECA:

Łukasz Orbitowski „Inna dusza”
Fabuła książki zainspirowana została prawdziwymi wydarzeniami,
które miały miejsce na początku lat
90. ubiegłego wieku w Bydgoszczy.
Młody człowiek, bez motywu, zabił w
bestialski sposób dwoje ludzi. Naturalistyczna opowieść wiernie oddaje
klimat dojrzewania w zmieniającej się
Polsce. „Inna dusza” została nagrodzona „Paszportem Polityki” w 2015 roku.

Paula McLain - „Paryska
żona”
Powieść opisująca burzliwy związek Ernesta Hemingwaya i Hadley
Richardson. Los rzucił ich do magicznego Paryża lat dwudziestych: stolicy
światowej bohemy. To tam, w atmosferze bogactwa i intensywności życia
legendarnego „straconego pokolenia”,
rozkwitała ich miłość. Do chwili, gdy
pojawiła się druga kobieta.

22 września 2016 r.			

zafasowało sie bóncke abo wylizek. W chałupie nie szło
sie do tego prziznać, bo by jeszcze mamulka z tatulkiym
poprawili.
Na pauzie były dyżury i jak gdo kudlił dziełuszki za włosy,
to dostowoł linijkóm po łapie, abo kijym „Fiedióm”, baji
„Blóndynym” po zadku. Dziecka się aspoń nałuczyły moresu i niejedna bóncka od rechtora wyszła na dobre. Nikierzi
tatowie przichodzili dziynkować za takóm wyćwike, jak se
z drzikiym w chałupie ni mogli dać rady.
A pamiyntacie, sztyrycet roków tymu, patnostego września,
było wielki otwarci nowej dwójki. Szkolniki z wszyckich klas
przekludzili się do nowego, widnego budynku z pracowniami
i salóm gimnastycznóm.
Była wielkucno parada. Dziecka sie nie uczyły. Przijechali towarzysze z Biylska, bo kiesi Biylsko było miastem wojewódzkim. Przijechoł też generał Ziyntek ze swojóm krykóm
z Katowic i minister oświaty z Warszawy. Było moc
pieknych przemówiyń i fanzolynio też. Dyrechtor dziynkowoł rodzicóm, że przichodzili pucować okna, korytarze
i skryncać ławki, tablice, szafy. Rechtorzi ni mieli ani feryji,
bo też ciynżko harowali na równi ze wszyckimi. Minister
jak to usłyszoł był straszecznie rod i pozwoł przezacne
gróno do Warszawy do siebie. W przeszumnej jizbie co
sie nazywo gabinet przijmowoł u ministra nauczycieli też
profesor Jan Szczepański, ustróniok- tyn, co teraz pieknie
siedzi se na pómniku, a we zimie borok marznie.
Przeszykowni Nauczyciele winszujymy Wóm wszyckim
na nowy rok szkolny 2016/17 moc zdrowiczka, nerwów ze
żelaza. Żeby dziecka moc nie drzikowały, fajnie sie łuczyły,
miały móndrych tatów, co zdajóm se sprawe, że wyćwika
Hanka i jeszcze Gdosi
zaczyno sie już w chałupie!

Z naszego na polski
hónym – prędko: Skocz hónym do sómsiada, bo sie krowa cieli.
szwóng – rozpęd, chęć
bóncka – kuksaniec: Dostoł bóncke, bo mi wyplynżoł jynzyk.
wylizek – uderzenie w twarz: Jak jóm klepnył po zadku, to mu dała
wylizek.
wyćwika – dyscyplina: Ty chachary ni majóm żodnej wyćwiki.
drzik – urwis: Nejwiynkszy drzik jest z tego nejmłodszego chłapca.
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stadach, liczących nawet kilkaset osobników. Po raz pierwszy miałem
Dzisiejszym artykułem kończę mini-serię tekstów poświęcoprzyjemność obserwować ten gatunek zwiedzając twierdzę św. Jana
nych gatunkom niby obcym (czyli nierodzimym), ale już naszym
w czarnogórskim Kotorze, w asyście „gromadki” co najmniej kilkui na odwrót – jak najbardziej rodzimym, gdyż przez fachowców
dziesięciu tych czarnopiórych ptaków. To naprawdę była przyjemność
zaliczanym do krajowej fauny, ale w sumie obcym, bowiem
– wieszczek jest ptakiem bardzo ruchliwym, zdającym się traktować
w praktyce w Polsce niewidywanym, bądź spotykanym sporadyczsiedzenie gdzieś na skale i chodzenie, czy też skakanie po ziemi jako
nie i na dodatek dawno, dawno temu. Przypomnę, że najpierw (GU
czynności wręcz obraźliwe. To ptak, który prawie nieustannie jest
z 25 sierpnia 2016 r.) przedstawiłem grzybowego dziwoląga – okratw ruchu, nie usiedzi chwili spokojnie; zdaje się być jednocześnie
ka australijskiego, wyglądającego niczym żywcem przeniesiony
i dumny, i zafascynowany swymi lotniczymi umiejętnościami, wyz morskich głębin w beskidzkie lasy czerwonawy głowonóg. Nie
konując z zaskakującą łatwością różnorakie ptasie akrobacje w locie,
znamy wciąż roli, jaką grzyb ten odgrywa w naszym środowisku
a to pikując na złamanie karku w dół, aby w ułamku sekundy poderwać
przyrodniczym – czy może szkodzi naszym roślinom i grzybom,
się wysoko w górę, ścigając się i goa jego obecność przynosi nieponiąc za swymi współtowarzyszami.
wetowane straty w rodzimej florze
A przypomnijmy, że wszystko to
i mykobiocie? Jak na razie gatunek
dzieje się wysoko w górach, gdzie
ten uchodzi za „najpiękniejszego
otwierające się górskie panoramy
grzyba naszych lasów”, o czym co
i przepastne przestrzenie wręcz podrusz informują różnorakie media,
WIESZCZEK
kreślają karkołomność lotniczych
ale co stanie się z tym australijskim
popisów wieszczka. Towarzyskość
przybyszem, jeśli ktoś kiedyś udotego gatunku przejawia się także
wodni, że grzyb ten ma negatywtym, że gromady wieszczków bardzo
ny wpływ na środowisko i zamiast
chętnie przebywają w pobliżu górwzbogacać, niszczy naszą przyroskich schronisk czy górnych stacji
dę? Będziemy wówczas gromkim
wyciągów, a często również wszęgłosem domagać się, aby właściwe
dzie tam, gdzie turyści zatrzymują
służby wypleniły „obcego”? Kosię, aby odpocząć i przekąszając co
lejnym prezentowanym gatunkiem
nieco, popodziwiać górskie krajbył niewielki owad zaliczany do
obrazy. Jak wszystkie krukowate
galasówek, noszący łacińską nazwę
i wieszczek należy do ptaków inteliAndricus caputmedusae (GU z 8
gentnych, więc szybko nauczył się,
września 2016 r.), o którego obeciż tam, gdzie są ludzie, tam musi być
ności świadczą dziwaczne wyrośla
coś do zjedzenia, mnóstwo łatwo
na dębach, przypominające kłębodostępnego pokarmu, którego zdobycie nie wymaga większego
wisko wężokształtnych włosów mitycznej Meduzy. Obecnie takie
wysiłku. I chociaż na naturalne menu wieszczka składają się owady
galasy zobaczyć możemy na dębach rosnących dość daleko na
i mięczaki (ślimaki) oraz owoce i nasiona, to znaczącą pozycję
południe od naszego kraju, ale jak zareagujemy na ich znalezienie
zajmują w jadłospisie resztki naszego pożywienia, wyszukiwane
w Polsce? Czy podniesiemy larum i w imię ochrony „naszych” dębów
w przyrestauracyjnych i przyschroniskowych śmietnikach oraz podbędziemy wszystkimi dostępnymi metodami zwalczać tego wrażego
kradane turystom. Sam w tym roku pałaszowałem drugie śniadanie
„szkodnika”? Tyle, że wedle wszelkich naukowych i uznanych przez
przy schronisku na Piz Boé (Dolomity, na wysokości 3152 m n.p.m.)
naukowców zasad i norm jest to gatunek ze wszech miar rodzimy,
pod czujnym okiem kilkudziesięciu wieszczków. Cały czas miałem
ujęty w specjalistycznych spisach i zestawieniach zwanych uczenie
wrażenie, że wystarczy moment mojej nieuwagi, a z posiłkiem mogę
„Katalogiem Fauny Polski”. I nie jest winą tejże galasówki, że ostatsię pożegnać!
nim razem była w Polsce widziana w latach 30. ubiegłego wieku i to
W Polsce wieszczek jest gatunkiem objętym ochroną ścisłą. Obow postaci kilku ledwie wyrośli. Niechybnie przyjdzie nam zatem być
wiązuje w stosunku do tego czarnopiórego i żółtodziobego ptaka cały
może zwalczać „swojego”, a nie „obcego” – no, a jak tak można?
katalog zakazów – wieszczków nie wolno m.in. zabijać, chwytać,
Dziś czas na kolejny gatunek – jak najbardziej nasz, rodzimy,
niszczyć ich gniazd i jaj, płoszyć, a także fotografować i filmować,
jednak widywany tak sporadycznie i rzadko w granicach Polski, że
a nawet obserwować, jeśli tylko płoszyłoby to ptaki. Wszystko
dla większości laików mogący uchodzić za klasycznego obcego.
to brzmi ze wszech miar racjonalnie i słusznie, jedyny problem
To wieszczek – kruczoczarno ubarwiony przedstawiciel krukowaw tym, że wieszczków w Polsce praktycznie nie ma! Żeby nie być
tych. Bliższymi i dalszymi krewnymi wieszczka są kruk, wrona,
gołosłownym, przytoczę w tym miejscu urywki dwutomowego
gawron, kawka, sójka i sroka – ptaki świetnie nam znane, gdyż za
dzieła pn. „Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany”.
wyjątkiem stroniącego od ludzi kruka, w mniejszym lub większym
Jego autorzy (Ludwik Tomiałojć i Tadeusz Stawarczyk) stwierdzają,
stopniu chętnie przebywające w naszym sąsiedztwie (i to nawet
że wieszczek był dawniej gatunkiem lęgowym, a obecnie zalatuje
w centrach miast, jak w przypadku mocno zsynantropizowanej
w granice naszego kraju wyjątkowo – widziano go raptem jakieś…
kawki). Wieszczek także nie boi się ludzi, wydaje się być ptakiem
5 razy (!): W czerwcu 1850 nad Morskim Okiem oraz po stronie
mało płochliwym, łatwym do obserwowania, gdyż często sam
słowackiej Tatr na Rohaczu widziano niewielkie kolonie lęgowe
się pośród ludzi dosłownie wpycha i wlatuje. Za swe siedlisko,
[wieszczka] (…) W 20. w. widziano w Tatrach wieszczka z bliskiej
a w zasadzie miejsce do zakładania gniazd i wyprowadzania lęodległości dwukrotnie: 20.04.58 w Dolinie Białej Wody oraz 6.01.91
gów, czyli wychowania potomstwa, gatunek ten „przyjął” góry i to
w Dolinie Białego. I to by było na tyle!
w dodatku wysokie. Gniazda wieszczek buduje na półkach skalnych
I jak takiego wieszczka traktować? Nasz ci on, czy nie nasz?
i w szczelinach stromych, niedostępnych turni, zazwyczaj powyżej
Może to gatunek-emigrant, który dawno, dawno temu wyemigrował
1500-1800 m n.p.m., sięgając nawet wysokości 3000 m w Alpach
z Polski w poszukiwaniu lepszego życia, a jedynie raz na kilkadziesiąt
i imponujących 4000 m na przykład w górach Afryki. Gatunek ten
lat wpada do nas sprawdzić, czy warto już powrócić (a jak widać nie
występuje na południu Europy (od gór Półwyspu Iberyjskiego z Piwarto)? A może ten dziewiętnastowieczny epizod lęgowy dotyczył
renejami, poprzez góry Korsyki, Alpy i Apeniny, aż po Półwysep
grupki ptasich imigrantów, uchodźców z południowych krain, na
Bałkański), w północno-zachodniej Afryce (Atlas) oraz w górach od
polskich ziemiach próbujących znaleźć swój raj na ziemi? Zapewne
Azji Mniejszej po Azję Środkową (m.in. Iran, Afganistan, Himalaraju wieszczki nie znalazły i chyba nieskoro im do kolejnej próby
je, środkowe Chiny). Jest przy tym ptakiem średniej wielkości: waży
osiedlenia, bo nastroje mamy w Polsce niezbyt dla imigrantów przyzaledwie ćwierć kilograma, ma 36-40 cm długości ciała i skrzydła
chylne? Owszem, ochronę prawną tego gatunku zadekretowaliśmy,
o rozpiętości 65-75 cm. Tak samice, jak i samce mają całkowicie
ale jakoś żaden wieszczek nie chce na własnej skórze (piórach?)
czarne upierzenie, z metalicznym połyskiem zwłaszcza na skrzydsprawdzić, czy będzie to ochrona skuteczna.
łach, a jedynymi kolorowymi akcentami jest krótki, jaskrawożółty
Może warto na przykładzie wieszczka, okratka australijskiego
dziób i czerwone nogi. Młode ptaki mają bardziej matową czerń
i owadziej „głowy Meduzy” przemyśleć sobie kwestie „naszych”
piór, ciemne nogi i takąż końcówkę dzioba.
i „obcych”, rodzimych i imigrantów – nie wszystko jest tak proste, jak
Wieszczek jest bardzo towarzyski i to w podwójnym znaczeniu
się wydaje, nieprawdaż?
Tekst i foto: Aleksander Dorda
tego słowa. Często gniazduje w koloniach i trzyma się w dużych
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Za chwilę bramkę strzeli T. Czyż.

Fot. W. Suchta

SIEDMIU STRZELCÓW
KS Kuźnia Ustroń - RKS Cukrownik Chybie 7:2 (4:0)

Przed rokiem jesienią Cukrownik wygrał u siebie z Kuźnią 3:0. Na wiosnę
w Ustroniu było 1:1. Ostatnie dwa mecze Cukrownik wysoko wygrywa.
Przed tygodniem 4:0 u siebie z Koszarawą i dwa tygodnie temu 2:5 w
Zebrzydowicach. Kibice spodziewali się zaciętego pojedynku w Ustroniu.
Było nieco inaczej, bo choć Cukrownik miał momenty przewagi, utrzymywał
się przy piłce, to bramki strzelała Kuźnia
Sobota była deszczowa, ale podczas
meczu Kuźni nie padało. Festiwal strzelecki Kuźnia rozpoczyna w 6 min., gdy to
po rzucie wolnym bramkę głową strzela
Damian Ścibor. W 22 min. podwyższa
Mieczysław Sikora. Piorunująca jest końcówka pierwszej połowy, gdy to Kuźnia
w 43 i 44 min. zdobywa kolejne bramki.
Najpierw na pozycję sam na sam z bramkarzem wychodzi Tomasz Czyż, a po
minucie celnie strzela Marek Szymala.
Po przerwie goście zdobywają bramkę

w 53 min., natomiast kolejne gole Kuźnia zdobywa w końcówce meczu. W 83
min. Krystian Strach, a w 85 min. po
indywidualnej akcji Michał Pietraczyk.
Drugą bramkę Cukrownik zdobywa w 89
min, a w doliczonym czasie gry pięknym
strzałem głową pod poprzeczkę popisuje
się Adrian Sikora. Co ciekawe, to każdą
bramkę dla Kuźni zdobywał inny zawodnik. Rzadko się zdarza, by w jednym
spotkaniu siedmiu zawodników z jednej
drużyny wpisywało się na listę strzelców.

PRZEGRANA Z LIDEREM
TS 1909 Piast Cieszyn - KS Nierodzim - 6:2 (3:2)
Nierodzim spadł na 4. pozycję w tabeli
po meczu z zajmującą pierwsze miejsce
drużyną TS 1909 Piast Cieszyn. Nasi
piłkarze stoczyli ten trudny pojedynek na
wyjeździe w deszczowe sobotnie popołudnie. Dzielnie walczyli w pierwszej części
spotkania, nie rezygnując z rywalizacji,
gdy w 11. min. pierwszy raz bramkarz
Tomasz Siekierka wyciągał piłkę z siatki.
Nie poddali się cztery minuty później po
stracie drugiego gola, ani tym bardziej,
gdy w 16. min. po błędzie obrony, gola
22 września 2016 r.			

kontaktowego zdobywa Mariusz Przybyła. W 32. min napastnik Piasta podnosi
wynik na 3:1, ale na dwie minuty przed
końcem pierwszej połowy, dzięki efektownemu strzałowi z ponad 40. metrów
Patryka Fatalskiego, do szatni zespół
z Nierodzimia schodzi w umiarkowanie optymistycznych nastrojach. Niestety druga połowa to festiwal bramek
cieszyńskiego klubu, a padają one
w 66., 76. i 87. minucie. Ostatecznie mecz
o mistrzostwo klasy B podokręgu Skoczów

Po meczu powiedzieli:
Trener Cukrownika Andrzej Myśliwiec:
- Jak się traci bramki w ten sposób, to trudno myśleć o zwycięstwie. Moi zawodnicy
chyba za dobrze się poczuli po dwóch
ostatnich zwycięstwach i może myśleli, że
samo będzie się kulać, przy najmniejszym
wysiłku ze swojej strony. To się srogo
zemściło. Ofensywa zespołu z Ustronia
jest bardzo dobra i wykorzystali wszystkie
nasze potknięcia. Z siedmiu bramek pięć
padło po naszych kardynalnych błędach
i na tym zakończę swój komentarz do
tego meczu.
Trener Kuźni Mateusz Żebrowski: - Na
pewno nie był to tak łatwy mecz jakby
można przypuszczać po wyniku. Drużyna
gości bardzo ciekawie prezentowała się
w ofensywie i na pewno jest to zespół
niebezpieczny dysponujący groźnym atakiem, grający piłkę kombinacyjną. Szczególnie w pierwszej połowie nieźle się
prezentowali. W pierwszej połowie wynik
lepszy niż gra z naszej strony. W sumie
wykorzystaliśmy nasze atuty, a na pewno
pomogła bramka strzelona po stałym fragmencie gry na samym początku. Cieszy to,
że zdobywamy dużo bramek. Straciliśmy
dwie bramki, ale nie mam pretensji do
drużyny, że prowadząc wysoko pojawił
się moment dekoncentracji. Jeżeli chodzi
o płynność gry, to w tym meczu w drugiej
połowie mieliśmy przestoje, ale wynik
jest satysfakcjonujący. Wojsław Suchta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Wisła		
KS Kuźnia 		
Bestwina		
Żywiec		
Czechowice		
Wilkowice		
Chybie		
Koszarawa		
Dankowice		
Drogomyśl		
Węg. Górka		
Zebrzydowice		
Pruchna		
Pietrzykowice		
Cisiec		
Leśna		

21
18
14
14
13
12
10
10
10
8
8
5
5
4
4
2

34:6		
27:4		
17:7		
15:7		
12:9		
10:12		
16:16		
10:12		
12:17		
9:12		
13:23		
9:14		
2:11		
8:19		
6:19		
3:15

kończy się dla Nierodzimia przegraną 2:6.
Przypomnijmy, że Piast jest liderem tabeli
i jako jedyny zespół, nie przegrał jeszcze
żadnego spotkania.
(mn)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cieszyn		 15
Kończyce Wielkie		 12
Istebna		 9
KS Nierodzim		 9
Pierściec		 9
Zabłocie		 9
Iskrzyczyn		 7
Hażlach		 7
Rudnik		 6
Golasowice		 3
Górki Wielkie		 3
Brzezówka		 0

31:6		
12:5		
14:10		
10:10
9:11		
11:15		
11:4		
7:9		
7:12		
4:9		
6:15		
3:19		

Gazeta Ustrońska 17

www.ustron.pl

22 IX 17.00
			
24 IX 16.00
			
24 IX 17.00
			
			
30 IX 17.00
			
		
1 X 8.00
			
1X
19.30
			

Zebranie mieszkańców Ustronia Górnego, Szkoła
Podstawowa nr 1
Mecz piłki nożnej KS Nierodzim - LKS Spójnia
Górki Wielkie, stadion w Nierodzimu
Spotkania z Markiem Rembierzem adiunktem
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie - wykład
„O nadziei”, Muzeum Marii Skalickiej
Promocja tomiku wierszy Andrzeja Macury pt.
„Lustro czasu”, ilustrowanej twórczością plastyczną Barbary Kozieł-Gawrońskiej, Muzeum Ustrońskie
Sprzątanie Polany w ramach Sprzątania Świata,
SP-3
„Krosny – Mowa ciała”, występ Ireneusza Krosnego,
MDK „Prażakówka”

dziesięć lat temu
Urok szczypiorniaka.

Fot. W. Suchta

www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY
USTROŃ tel. (33)854-53-98.
KOMANDOR-Cieszyn, ul. Stawowa
27 – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi i nie
tylko… Zamów bezpłatny pomiar.
RATY 0%. 728-340-518, 33-85422-57. www.komandor.pl
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul. Rynek 3,
tel. (33) 444-60-40.
Drewno kominkowe. (33) 85447-10.
Podłogi, drzwi, rolety, boazerie,
korek, karnisze. "MARKO" ul. Cieszyńska (pod apteką).
Brukarstwo, ogrodzenia, zlecenia
nietypowe. 534-850-919.
Wynajmę mieszkanie 55m2 w Ustroniu Nierodzimiu. 799-49-38-75,
799-227-252.
Sprzedam mieszkanie 50,26 m – os.
Manhatan, blok 3, piętro 2. Cena
180 000 do negocjacji. 606-125-425.
2

Przeprowadzki + ekipa. Usługi
transportowe. 601-47-81-08.
Strojenie fortepianów. 502-105-972.

Potrzebna opiekunka do dzieci
(6,4lata) do Szwajcarii. (33) 85424-91 po godz. 19, 534-168-242.
Sprzedam skode 120L, przebieg
55.000km, od początku ten sam
właściciel, 781-427-924, 605-623109.
Wyprzedaż okna białe PCV. Zestaw balkonowy Orzech. Drzwi
zewnętrzne-wewnętrzne. Ościeżnice. 500-116-125.
Sprzedam mieszkanie w Ustroniu
49m2. Garaż 16m2. 728-185-366.
Sprzedam dom jednorodzinny,
szeregowy w centrum Ustronia.
Cena do uzgodnienia. 608-279-688.
Firma budowlana zatrudni młode
osoby do przyuczenia przy suchej
zabudowie, glazurnictwie. 60127-55-87.
Wynajmę mieszkanie. 515-286714.
Wynajmę lub sprzedam lokal o
pow. 50m2 w Ustroniu ul. 9 Listopada 3. 509-795-697 w godz
9.00-16.00.
Do pracy w bufecie i kuchni zaprasza Zbójnicka Chata Ustroń Równica. Kontakt: osobiście, telefonicznie
513-190-945, e-mail: ustron@
zbojnicka.chata.com.pl

22-23.09		 Na Szlaku				ul. 3 Maja 46 			 tel. 854-14-73
24-25.09		 Rumiankowa				ul. Skoczowska 76		 tel. 300-30-40
26-27.09		 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
28-29.09		 Na Zawodziu				ul. Sanatoryjna 7 		 tel. 854-46-58
30.9-1.10 Elba				ul. Cieszyńska 2		 tel. 854-21-02
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście.
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W zeszły czwartek w Sanatorium Uzdrowiskowym „Równica”,
w piramidach „Malwa”, „Muflon” i Szpitalu Reumatologicznym
doszło do zbiorowej infekcji wirusowej przewodu pokarmowego. Pacjenci skarżyli się na bóle brzucha, nudności, wymioty
i biegunkę. Jak powiedział prezes uzdrowiska Karol Grzybowski,
na ponad dwa tysiące kuracjuszy zachorowało około stu. – Nie
ma żadnych przeciwwskazań, aby ci, którzy mają zaplanowany
pobyt, pozostali. Wirusa już nie ma i nie ma żadnego zagrożenia
– uspokaja prezes. (...) W wielu mediach podawane były informacje, że w całym Ustroniu został zauważony wzrost zachorowań.
Tym informacjom jednoznacznie zaprzecza Walter Piątek, lekarz
przychodni na ul. Mickiewicza.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Od 18 września na ul. A. Brody obowiązuje zakaz zatrzymywania się. W dni targowe do dyspozycji kierowców są bezpłatne
parkingi przy ul. M. Konopnickiej, wzdłuż ul. Ks. Kojzara, obok
budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. W poniedziałek i piątek
nie musimy też płacić za parking przy hotelu „Równica”, ale
tylko w godz. od 7.00 do 10.30. (...) W poniedziałek kierowcy
tradycyjnie chcieli się zatrzymać przy ul. Brody, ale pouczeni
odjeżdżali na wskazane miejsce.
W środę, 13 września, odbyło się zebranie mieszkańców Nierodzimia. (...) Na sali byli mieszkańcy, będący najbliższymi sąsiadami firmy Euros. Jeden z nich wyrażał wielkie niezadowolenie,
że tak wysoki obiekt jak halę przedsiębiorstwa, postawiono bez
powiadomienia o tym sąsiadów. Wyraził opinię, że należałoby
przerwać produkcję, dokończyć halę z wszystkimi zabezpieczeniami i potem wznowić pracę. Mówił o szlifowaniu skrzydeł
w nocy, uciążliwym hałasie i pyle unoszącym się w powietrzu.
Przedstawiciel firmy Euros zapewniał, że wszystko się zmieni po
wybudowaniu hali. Wielkość hali nie świadczy o tym, że zostanie
zwiększona produkcja. Ma zapewnić jak najlepszą wentylację
i ochronę środowiska.
Ania Szwarc, Karolina Gębala, Marzena Błanik, Ania Sikora,
Daria Sztwiertnia i Martynka Żyła z Dziecięcej Estrady Regionalnej „Równica” wzięły udział w castingu zorganizowanym
przez telewizję TVN. – Do pani Reni Ciszewskiej zadzwoniła pani
Agata Domagała z Warszawy i powiedziała, że jest jej potrzebne
jedno dziecko do serialu pod tytułem „Hela w opałach”. Pojechałyśmy w piątkę, a że dobrze nam poszło, wybrane zostały dwie
osoby – relacjonują dziewczynki. Serial rusza w TVN we wrześniu.
(...) Na nagranie wchodziło się grupkami i w ciągu kilku minut
trzeba było zaprezentować swoje umiejętności. Mieszkanki Ustronia wystąpiły z piosenką specjalnie przygotowaną na tę okazję.
R. Ciszewska przetworzyła na gwarę jeden z utworów Edyty Górniak.
Ustroniaczki podbiły serca twórców telewizyjnych. Wybrała: (mn)
22 września 2016 r.

FELIETON

Tak sobie myślę

Korespondencja
Kiedyś popularna była piosenka Skaldów o tym, że ludzie listy piszą, a listonosz
jedzie i te listy rozwozi do adresatów. Te
listy bywały głównym sposobem komunikacji ze znajomymi, krewnymi i innymi
osobami, z którymi coś nas łączyło. I na te
listy się czekało, szczególnie wtedy, gdy
przez dłuższy czas nie przychodziły od
kogoś bliskiego i kochanego. Listonosz
był osobą szczególnie oczekiwaną. I to nie
tylko ze względu na listy, ale także na inne
przesyłki, które przynosił, jak na przykład
przelewy z comiesięczną emeryturą…
To jednak się zmieniło. Co prawda listonosze dalej rozwożą pocztę, ale coraz
mniej w niej przesyłek, na które odbiorcy
czekają z utęsknieniem. Listy przestały
być podstawową formą kontaktów między
ludźmi mieszkającymi z dala od siebie. Zastąpiły je skutecznie kontakty telefoniczne
i internetowe. Są one skuteczniejsze od
tradycyjnych listów, bo są rozmową na
odległość, przynoszącą natychmiast oczekiwane wiadomości i dającą możliwość

KSIĄŻKA DO KRZYŻÓWKI
OD WYDAWNICTWA
KOINONIA

Czy chcesz, by twoje życie zmieniło
świat? W książce „Możesz więcej” Jim
Cymbala pomoże ci odkryć, jak możesz
sięgnąć po życie, które zaplanował dla
ciebie Bóg – głęboki pokój, prawdziwą
radość i wyraźne poczucie celu. Więcej
na stronie: www.koinonia.org.pl

natychmiastowej odpowiedzi. I tak ludzie niemal zupełnie przestają pisać listy.
A i przekazy pieniężne przesyłane są zazwyczaj bezpośrednio na konto bankowe
adresatów. I tak skończyło się czekanie
na listonosza i listonosz przestał być niecierpliwie oczekiwany w naszych domach.
Nie znaczy to jednak, że listonosze przestali roznosić pocztę. Tylko jej zawartość
się zmieniła. I to na niekorzyść. Jako że
w naszych skrzynkach pocztowych znajdujemy zwykle rozmaite reklamy, które
często lądują zaraz w pojemniku na śmieci.
Do tego dochodzą nie lubiane przez nas
rachunki, które koniecznie musimy zapłacić, a także pisma urzędowe, które rzadko
przynoszą nam coś miłego.
W efekcie przestajemy czekać na pocztę,
a zdarza się też, że przestajemy zaglądać
codziennie do naszej skrzynki na listy.
Czasem ma to ten skutek, że wiele przesyłek odbieramy z opóźnieniem i okazuje
się, że minął już termin płatności czy spotkania, w którym mieliśmy wziąć udział.
Fakt, że ludzie przestali listy pisać, rekompensują nam rozmowy telefoniczne
i listy mailowe. Inna rzecz, że w tych
listach mamy sporo rzeczy dla nas nieistotnych i nieinteresujących, ale także takich,
których wolelibyśmy nie otrzymywać, jak
rachunki do zapłacenia, przypomnienia
o zaległych wpłatach. Do tego otrzymujemy często propozycje zaciągnięcia
pożyczki bankowej, kuszące oferty rozmaitych zakupów rzeczy nam potrzebnych
i niepotrzebnych. Trzeba wiec sporej
odporności, aby nie ulec pokusie skorzystania z tych ofert. Szczególnie, gdy
chodzi o zakup czegoś, co chcielibyśmy
mieć, a na co, przynajmniej w tej chwili,
nas nie stać. Bo reklamodawcy nas kuszą
twierdząc, że nie musimy rezygnować
z tego na co mamy ochotę, a jeżeli nie
mamy pieniędzy, to wystarczy wziąć po-

życzkę na korzystnych warunkach. Banki
nawet już obliczyły, jaka jest moja zdolność kredytowa i ile mogą mi pożyczyć.
Sprawa zdaje się być prosta; jeśli nie ma
się pieniędzy, to można je sobie pożyczyć.
Kłopot jednak polega na tym, że pożyczki
trzeba spłacać, a im wyższa jest ta pożyczka, tym dłużej trwa jej spłacanie i większe
są dodatkowe koszty z nią związane. I okazuje się, że coraz większą część naszych
dochodów zabierają nam banki.
Bywa więc, że otrzymywana przez
nas korespondencja okazuje się dla nas
niebezpieczna, gdy ulegamy zawartych
w niej propozycjom. I tylko przy okazji
dorocznych Świąt nieco zmienia się zawartość naszych skrzynek pocztowych,
bo wciąż jeszcze są tacy, którzy wysyłają
tradycyjne kartki z życzeniami świątecznymi. I taka korespondencja jest dla nas
przyjemna i bezpieczna. I obyśmy takiej
korespondencji otrzymywali jak najwięcej.
Jerzy Bór
38/2016/4/R

Lato 2017 już w sprzedaży!
Najwyższe rabaty!
Zapraszamy do biura lub na kontakt telefoniczny
i emailowy w celu zapoznania się z ofertą!

Przedłużenie lata do końca października!

- słoneczne plaże czekają

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

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

POZIOMO: 1) tkanina ze złotą nitką, 8) atrybuty
uczestników ustrońskiego rajdu rodzinnego, 9) deptak
nad Wisłą, 10) naręcze kwiatów, 12) ścinano na nim
głowy, 14) policyjny podczas zadymy, 15) imię żeńskie, 16) przedmioty, 19) zżera łodygi ziemniaków,
22) potrawa z drobiu, 23) na głowie panny, 24) rodzaj
przedpłaty.
PIONOWO: 2) maszyna do szlifowania lodu, 3) polski
taniec ludowy, 4) zgrzyta w maszynie, 5) dochodzi
z chlewika, 6) imię męskie, 7) ptak czczony w Egipcie,
11) mroczny teren, 13) uderza do panny, 17) dosłowne
przytoczenie wypowiedzi, 18) potwór śnieżny, 20) imię
żeńskie, 21) aplikacja do smartfona.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 30 września.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 36

JESIEŃ BLISKO

Nagrodę w wys. 50 zł i książkę Wydawnictwa
Koinonia otrzymuje: Stanisław Kozik z Ustronia
ul. Daszyńskiego. Zapraszamy do redakcji.
22 września 2016 r.			

Gazeta Ustrońska 19

Podbieg na Równicę. 					

Fot. W. Suchta

PIERWSZY BIEG ROKITY

W sobotę17 września odbył się „I Bieg
Rokity po Diabelskiej Równicy” zorganizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnie
dla Ustronia”. Startowano sprzed Karczmy
Góralskiej na Bulwarach nad Wisłą a następnie trasa wiodła czerwonym szlakiem
na szczyt Równicy, do przełęczy Beskidek,
na Palenicę po czym zbieg trasą rowerową
do Jaszowca, następnie obok Leśnika na
Skalicę i bulwarami nad Wisłą do mety
w miejscu startu. W sumie do przebiegnięcia 14 km z sumą przewyższeń 697 m.
Na starcie stanęła rekordowa liczba
biegaczek i biegaczy – 158. W biegach
górskich to bardzo dużo.
- Był to pierwszy bieg i 50 uczestników
to już byłby sukces – mówi organizatorka
i szefowa Biegu Rokity Anna Sikora. –
Pomogła reklama, także wśród znajomych,
wspólne treningi, by poznać trasę. Na
pewno przyciągały nagrody, bo dopisali sponsorzy. Mieliśmy sponsorowane
wszystkie koszulki dla zawodników tzw.
techniczne, kosztujące w sklepie około 60
zł, i one znalazły się w pakiecie startowym.
W sumie zapisało się 250 osób, a opłatę
startową wniosło 168. Dużo znajomych
z innych biegów, sporo ze Śląska, ale też
z Płońska, Otwocka.
Przygotowania trwały praktycznie od
kwietnia. Pomysł był A. Sikory i Barbary
Kajstury. Potem dołączyła Monika Linert,
członkowie Stowarzyszenia „Wspólnie
dla Ustronia”. Najpierw dobieranie daty,
czyokolicy nie było imprez konkurencyjnych. Z czasem w przygotowaniach
uczestniczyło 30 osób – wolontariuszy.
Wśród mężczyzn najszybciej trasę pokonał Tomasz Gawroński w czasie 1
godz. 5 min. 44 sek. Drugi na mecie był
ambasador tego biegu Paweł Góralczyk,
który powiedział:

- Dwa miesiące temu po biegu na Pilsko
spotkałem organizatorki Biegu Rokity.
Schodziliśmy razem w dół, rozmawialiśmy o biegach górskich i wtedy powstał
pomysł, bym został ambasadorem Biegu
Rokity. Potem był jeszcze pomysł oficjalnego treningu. Dzień przed biegiem
z organizatorami przez pięć godzin znaczyliśmy trasę do godz. 19, potem trochę
mało czasu na regenerację. Sam bieg był
dla mnie wielką niewiadomą, bo miesiąc
temu miałem kontuzję wiązadła i nie wiedziałem jak będzie pracować po czterech
tygodniach leczenia. Pobiegłem spokojnie, potem przyspieszałem i do połowy
trasy rywalizowałem ze zwycięzcą, potem
były zbiegi i musiałem zwolnić. Jako ambasador biegu skupiłem się na reklamie
i przeprowadzeniu oficjalnego treningu.
Wśród kobiet najszybsza była Anna

Po biegu korzystano z masażu.

Kącka (1.18,14). W swej kategorii wiekowej zwyciężyła Grażyna Madzia
z Ustronia, która na mecie powiedziała:
- Biegło się bardzo dobrze. Przed tygodniem ze względu na upał bieg na Czantorie był okropny. Biegłam tą trasą pierwszy
raz i jest super, ale raczej dla młodych.
Starsi lepiej niech spacerują, ale ja jestem
zadowolona
Zawodnicy poza koszulką otrzymywali
na mecie medale, była grochówka. W
pakiecie ponadto owoce, woda na trasie,
kolagen, powerade i ciastka. Opłata startowa 40 zł.
- Organizacyjnie wypadło świetnie – mówi
A. Sikora. – Wszyscy wiedzieli co mają
robić, a co najważniejsze nikomu nic się
nie stało, a trasa była śliska i pierońsko
wymagająca, jak to rokita. Nikt też trasy
nie pomylił. Wszystko się udało, choć
na zakończenie dekorację popsuł deszcz.
Postawiliśmy sobie wysoko porzeczkę
i za rok trzeba się sprężyć. W przygotowaniu tego biegu pomogły mi starty
w innych biegach górskich. Ktoś nie znający tego od podszewki miałby kłopoty.
Wiem na co zawodnicy zwracają uwagę.
Np. punkt z wodą okazał się bardzo potrzebny, a najważniejsza jest otoczka i to,
by zawodnicy czuli się bezpiecznie.
Wyniki:
Kobiety18-29 lat: 1. Anna Kącka, 2. Hanna Ciengiel, 3. Daria Stachnowska, 30-39
lat: 1. Orkwiszewska Ola, 2. Karina Heller,
3. Małgorzata Kuso, K3 (kobiety 40-49
lat): 1. Maria Migacz, 2. Gabriela Struk,
3. Ilona Franke, 50 lat i więcej: 1. Grażyna
Madzia, 2. Anna Bugajewska.
Mężczyźni 18-29 lat: 1. Tomasz Gawrońswki, 2. Paweł Góralczyk, 3. Krzysztof Studnicki, 30-39 lat: 1. Tyberiusz
Mikołajczyk, 2. Karol Kania, 3. Mateusz
Kaźmierczak, 40-49 lat: 1. Dominik Kobryń, 2. Dariusz Lasek, 3. Krzysztof Kokot, 50-59 lat: 1. Mirosław Górny, 2. Józef
Worobiec, 3. Janusz Czapiewski. Najlepsi
z Ustronia to Maria Migacz i Krzysztof
Studnicki.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta

Tygodnik miejski. Redaguje Zespół. Redaktor naczelny: Wojsław Suchta. Komisja programowa GU: przewodniczący
Piotr Nowak, zastępca Roman Siwiec, sekretarz Stanisław Malina. Adres redakcji: 43-450 Ustroń, Rynek 4 (budynek
biblioteki), na półpiętrze. Tel. 33 854-34-67, e-mail: gazeta@ustron.pl Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania,
dokonywania skrótów i zmiany tytułów w nadsyłanych materiałach. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia
przyjmujemy w siedzibie redakcji, w dni powszednie, w godz. 7.30-15.30. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
ogłoszeń i reklam. Skład: Gazeta Ustrońska; Druk: EURODRUK-offset, ul. Daszyńskiego 64, 43-450 Ustroń, tel. 33 854-26-02.
Indeks nr 359912. Numer zamknięto 19.09.2016 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 26.09.2016 r.

20 Gazeta Ustrońska

22 września 2016 r.

