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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

Czy przed nami pierwsze wiosenne burze i tęcze? Długoterminowe prognozy pogody po-
dają, że w Ustroniu podczas majówki będzie ciepło, ale z opadami. Od soboty 28 kwietnia 
do czwartku 3 maja ma być ponad 20 stopni Celsjusza, ale od wtorku 1 maja zapowiadany 
jest deszcz. Niektóre serwisy zapowiadają deszcze od 1 do 5 maja, inne tylko 1 i 3 maja, 
jeszcze inne od 1 do 3 maja. Święto Konstytucji prawdopodobnie zakończą burze. Według 
informacji dostępnych w momencie zamykania numeru, opady nie będą intensywne, więc 
nie powinny przeszkodzić nam w uczestniczeniu w licznych imprezach na terenie miasta 
(szczegóły wewnątrz). Na koncert do amfiteatru czy na rynku warto zabrać ciepły sweter, 
a nawet kurtkę, bo wieczory i noce będą chłodne - około 10oC.                  Fot. M. Niemiec

NASZE SYMBOLE

(cd. na str. 2)

Znaki reprezentacyjne symbolizujące miasto zostały zaprojektowane w Instytucie 
Heraldyczno-Weksylologicznym w Górkach Wielkich i uprawomocnione uchwałą 
Rady Miasta Ustronia z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, 
baneru, znaku graficznego – logo, pieczęci i hejnału Miasta Ustroń oraz zasad ich 
używania. Nieodłączną częścią tej uchwały są załączniki z symbolami, w których 
zawarto dokładny opis ich kształtu, proporcji, kolorów. Załącznik nr 7 zawiera zasady 
używania herbu, flagi, baneru, logo, pieczęci i hejnału Miasta Ustroń. Dowiadujemy 
się z niego, że stanowią własność Miasta, a ich używanie nie może być sprzeczne  
z prawem i porządkiem publicznym lub godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes 
Miasta oraz że mogą one być używane tylko zgodnie z odpowiednimi załącznikami do 
uchwały. Dalej czytamy:   

Wszyscy wiemy, jak wygląda flaga narodowa, ale czy znamy barwy, kształt i wygląd 
flagi Ustronia? A herb naszego miasta? Hymn czy wreszcie logo? Potraktowaliśmy 
Dzień Flagi Rzeczpospolitej i następujące po nim święto narodowe jako pretekst 
do przedstawienia symboli naszej małej ojczyzny – Ustronia. 

2 maja przypada Dzień Flagi Rzeczpospoli-
tej ustanowiony w 2004 roku ustawą Sejmu 
RP. Jest to święto państwowe, ale nie dzień 
wolny od pracy. 

Wybór daty nie był przypadkowy. Właśnie 
2 maja 1945 roku, w czasie bitwy o Berlin, 
polscy żołnierze zawiesili biało-czerwoną 
flagę na berlińskiej Kolumnie Zwycięstwa. 
W PRL 2 maja też upływał pod sztandara-
mi, gdyż trzeba było je wszystkie zdjąć po 
obchodach 1 maja, żeby nie dekorowały 
miast i wsi w dniu 3 maja. Od 2002 roku 
2 maja obchodzimy również Dzień Polonii 
i Polaków za Granicą. 

Wewnątrz numeru czytelnicy znajdą jed-
nak nie flagę narodową, gdyż taką można 
kupić bez trudu, a flagę naszego miasta. 
W przeddzień święta flagi warto poznać 
również tę lokalną.  

USTROŃSKA MAJÓWKA 2018 
- program                     str. 5

Druga odsłona ofert szkol-
nych dla gimnazjalistów 
                       str. 8 i 9

Zdjęcie zbiorowe uczniów  
i nauczycieli Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Ustroniu 
                            str. 10 i 11

Wewnątrz wzór wniosku 
o realizację projektu w ra-
mach Budżetu Obywatelskie-
go 2019. Trzeci już budżet 
to 360 tys. zł do podziału 
na 9 osiedli, czyli 40 tys. zł 
do wykorzystania w najbliż-
szej okolicy. Wystarczy zło-
żyć wniosek, zebrać podpisy 
i zagłosować. 

Jedyny w powiecie profe-
sjonalny ośrodek wsparcia 
dziennego dla dzieci działa  
w Ustroniu. W nowej siedzi-
bie prowadzi go Stowarzy-
szenie „Można Inaczej”.       
                   Więcej na str. 13

ZRÓB TO SAM
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przechadzkę w parku Pokoju 
koło Muzeum Śląska Cieszyń-
skiego. Przewodnikiem był Ma-
riusz Makowski. 

Hotel „Pod Brunatnym Jele-
niem”, wybudowany w Cieszy-
nie w 1912 roku, od kilkunastu 
lat nie pełni swojej funkcji.  
Właścicielem zabytkowego 
obiektu jest zagraniczna spółka, 
która urządziła tu apartamenty. 
Parter zajmują dwa banki.

Od początku maja do końca 
sierpnia wyłączony zostanie  
z ruchu most Przyjaźni w Cie-
szynie (ten koło zamku). Ma 
to związek z remontami ulic 
na terenie Czeskiego Cieszyna. 
               (nik)
 

Tajner, Jan Szturc i Jan Ka-
wulok. 

21 kwietnia zmarł redaktor Ta-
deusz Kopoczek. Przeżył 87 lat. 
Był znanym dziennikarzem i fo-
toreporterem, związanym głów-
nie z „Głosem Ziemi Cieszyń-
skiej”. Utrwalił setki wydarzeń 
na Śląsku Cieszyńskim. Jego 
fotografie prezentowano na wy-
stawach, również w Ustroniu. 
Ostatnia odbyła się pięć lat temu  
w Muzeum Śląska Cieszyńskie-
go. 

45 lat temu wprowadzo-
no zmiany administracyjne  
w miastach i gminach (tzw. 
gierkowska reforma). W ten 
sposób Pastwiska, Boguszowi-

Trwa remont ulicy Górny Bór 
w Skoczowie. Powstaje rondo 
przy pomniku. Roboty dro-
gowe oznaczają utrudnienia  
w ruchu. Zamknięte całkowicie 
jest skrzyżowanie ulic: Mickie-
wicza, Targowa i Górny Bór. 

Aleja Gwiazd Sportu w Wiśle 
ulokowana na głównym depta-
ku w centrum miasta ma kilka 
pamiątkowych tablic. Odsła-
niali je dotąd Adam Małysz, 
Janusz Rokicki, Apoloniusz 

ce, Kalembice, Krasna i Mar-
klowice stały się dzielnicami 
Cieszyna.

W Uliczce Cieszyńskich 
Kobiet na Wzgórzu Zamko-
wym odsłonięto dwie kolejne 
symboliczne lampy-pomniki. 
Upamiętniają one Dorotę 
Kłuszyńską i Marię Sojkową 
- członkinie Rady Narodo-
wej Księstwa Cieszyńskiego.  
W gremium zasiadała też Zofia 
Kirkor-Kiedroniowa, która już 
ma swoją lampę na tej uliczce. 

W minioną niedzielę odbył 
się tradycyjny spacer Szla-
kiem Cieszyńskich Magnolii. 
Uczestnicy wyruszyli z placu 
Kościelnego, by zakończyć 

to i owo
z 

okolicy

*  *  *  

*  *  *  *  *  *
*  *  *

*  *  *
*  *  *

*  *  *

§ 4
Prawo do używania herbu, flagi, baneru, logo, pieczęci  

i hejnału Miasta Ustroń przysługuje: a) Burmistrzowi Miasta 
Ustroń, b) Radzie Miasta Ustroń, c) Urzędowi Miasta Ustroń, 
d) jednostkom organizacyjnym Miasta Ustroń.

§ 5
1. Każdy ma prawo używać flagi i baneru Miasta Ustroń  

w szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, 
świąt lub innych wydarzeń z uwzględnieniem zasad określonych 
w §2 ust. 2.

2. Herbu i logo mogą używać także inne osoby i jednostki 
organizacyjne niż określone w §4 po uzyskaniu pisemnej zgody 
Burmistrza Miasta.  

§ 6
Pieczęci z napisem Miasto Ustroń może używać Burmistrz Mia-

sta i Rada Miasta na dokumentach, pismach okolicznościowych 
bądź posiadających szczególną ważność.

§ 7
1. Hejnał odtwarzany jest publicznie z budynku Urzędu Miasta 

o godzinie 12.
2. Hejnał może być wykonywany lub odtwarzany również 

podczas uroczystości miejskich i państwowych z udziałem władz 

Miasta Ustroń oraz podczas innych ważnych wydarzeń związa-
nych z życiem Miasta Ustroń.

3. Inne niż określone w ust. 1 i 2 wykonywanie lub odtwarzanie 
hejnału wymaga uzyskania pisemnej zgody Burmistrza Miasta.  

Flaga, baner, pieczęć i hymn uchwalone powyższym aktem 
prawnym są na ten moment obowiązujące, także ustanowiony 
tą uchwałą stary-nowy herb. 

Pierwszy herb Ustronia pojawił się na początku XVIII w., kiedy 
to w 1702 r. do użytku weszła pieczęć gminna, na której widać 
ujęty z boku pług oraz legendę: USTRON ANNO 1702. Pod 
koniec XVIII w. na większej pieczęci obok pługa narysowano 
słońce, w XIX w. w herbie pojawiły się dodatkowe narzędzia 
rolnicze – sierp, kosa, grabie, a także dwa skrzyżowane ręcz-
ne młoty hutnicze, gdyż Ustroń stał się ośrodkiem hutnictwa  
i kuźnictwa. W okresie międzywojennym i podczas okupacji 
hitlerowskiej Ustroń nie używał żadnego herbu. Kiedy uzyskał 
prawa miejskie w 1957 r., nie ustanowiono herbu. W 1961 
r. Komitet Upiększania Miasta Ustronia wydał pocztówkę 
z barwnym herbem autorstwa zmarłego w tym roku Bogusława 
Heczki, na którym widać między dwiema górami słońce, poniżej 
pola uprawne, rzekę i dwa świerki, na dole, na zaoranej ziemi 
pług, a pod nim młotki górnicze. Herb ten był używany, lecz 
jego status był nieoficjalny.

Pierwszy oficjalny herb wprowadzono na mocy uchwały 
Miejskiej Rady Narodowej z dnia 30 marca 1977 roku. Autorem 
projektu był ustroński artysta Karol Kubala, a herb przedsta-
wiał góry, słońce, świerk i zarys piramidy z Zawodzia. Herb 
ten został zakwestionowany przez heraldyków, bo miał nie-

(cd. ze str. 1)

NASZE SYMBOLE

Hejnał Ustronia.

Pieczęć Ustronia. (dok. na str. 10)
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NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI:
Agnieszka Małysz z Ustronia i Rafał Siemienik z Ustronia

Dorota Heczko z Ustronia i Artur Bujok z Wisły

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

17/2018/1/R

STRAŻ MIEJSKA

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  
  33 856-38-10  
  33 854-34-13 
Straż Pożarna Polana
  33 854-59-98
Wodociągi  33 854-34-96
  33 854-22-44
Przedsiębiorstwo 
Komunalne  33 854-35-00 
Straż Miejska 33 854-34-83  
  604-558-321
Pogotowie Energetyczne 
  991
  33 857-26-00
Pogotowie Gazowe 
  992
PGNiG 32 391-23-03
Kominiarz 33 854-37-59
  602-777-897
Urząd Miasta     33 857-93-00

KRONIKA MIEJSKA

17/2018/2/R

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Joanna Małysz lat 73   ul. Krzywaniec
Marek Podżorski  lat 59   ul. Wiślańska

16 IV 2018 r.
Kontrola osób handlujących 
na targowisku miejskim pod 
kątem przestrzegania regula-

minu targowiska oraz kontrola 
pojazdów pod kątem prawid-
łowego parkowania na terenie 
targowiska.
17 IV 2018 r.
Straż miejska w dalszym ciągu 
prowadzi kontrole w rejonie 
placówek szkolnych. Kontrole 
te obejmują także parki miej-
skie i place zabaw.
19 IV 2018 r.
Interweniowano w sprawie 
potrąconego i padniętego 
borsuka na ul. Katowickiej. 
Zwierzę zostało zabrane do 
utylizacji. 
19 IV 2018 r.
Mandatem w wysokości 100 
zł ukarano właściciela jednej  
z nieruchomości przy ul. Bara-
nowej. Powodem było niepo-
siadanie rachunków potwier-
dzających wywóz nieczystości 
ciekłych z posesji.
21 IV 2018 r.
Zabezpieczano imprezę spor-
tową odbywającą się na tere-
nie miasta – kolarski wyścig  
o Puchar Równicy.
22 IV 2018 r.
Interweniowano w sprawie 
dwóch bezpańskich psów, 
które biegały w parku przy 
amfiteatrze. Zwierzęta zosta-
ły zabrane do cieszyńskiego 
schroniska.                      (aj)

17/2018/3/R

Szachy rozwiązanie z GU nr 16: H e7

*   *   *

*   *   *
26 kwietnia o godz. 14 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miasta 

Ustroń kadencji 2014-2018. Obrady można śledzić na żywo na 
stronie: www.radamiasta.ustron.pl. Tam też znajdziemy linki do 
nagrań z poprzednich sesji. 

KWIETNIOWA SESJA

*   *   *

Instytut Śląska Cieszyńskiego zaprasza na obchody Dnia Flagi 
RP, które odbędą się w środę, 2 maja 2018 r. o godz. 14:00 na 
płycie ustrońskiego rynku. W trakcie wydarzenia przemówienie 
wygłosi Prezes Instytutu Christian Jaworski, a przy stoisku roz-
dawane będą biało-czerwone flagi i chorągiewki. Patronat nad 
wydarzeniem objął poseł na Sejm RP Mirosław Suchoń.

W dniach 1-3 maja wstęp na 

KORTY TENISOWE 
przy Alei Legionów będzie bezpłatny. 

Wszyscy, którzy będą chcieli z nich korzystać, proszeni są 
o wcześniejsze ustalenie godzin z gospodarzem obiektu 
pod nr. tel. 519-393-372.

17/2018/4/R

DZIEŃ FLAGI RP W USTRONIU

Muzeum Ustrońskie oraz Stowarzyszenie Historyczno-Re-
konstrukcyjne Barwa i Broń - Schron 45 zapraszają na ciekawe 
spotkanie pn. „Rekonstrukcje historyczne - czyli o tym, jak 
ożywić historię”, które odbędzie się w Muzeum Ustrońskim  
w piątek, 27 kwietnia o godz. 17.00. 

W programie opowieść ustroniaka Mirosława Gaury na temat 
zabawnych i dramatycznych przygód podczas rekonstrukcji hi-
storycznych oraz projekcja fragmentów filmów z rekonstrukcji.

REKONSTRUKCJE HISTORYCZNE 
„OD KUCHNI”

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły informuje, że 
2 maja (środa) będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy!

BIBLIOTEKA NIECZYNNA

*   *   *

Kolejny numer naszej „Gazety Ustrońskiej” 
ukaże się 10 maja. 

7/2018/1/N

 Panu Andrzejowi Siemińskiemu
Wyrazy szczerego współczucia z powodu 

śmierci ojca

śp. Antoniego Siemińskiego
składają 

Burmistrz oraz pracownicy 
Urzędu Miasta Ustroń

17/2018/1/N

*   *   *
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na, że pewne nawyki, kultura osobista  
i wiedza pozwalają dzieciom i młodzie-
ży bezpiecznie jeździć na rowerach,  
a w przyszłości zostać dobrymi kie-
rowcami samochodów. Moi uczniowie 
zdobywali wiele wartościowych nagród,  
a wszyscy zawodnicy zdawali egzaminy 
na prawo jazdy w pierwszym terminie. 
Niektórzy zostali kierowcami rajdowymi.

W ramach techniki w klasach 4 przy-
gotowuję uczniów na kartę rowerową. 
Traktuję to zadanie poważnie, bo uczeń 
po skończeniu 10 lat i otrzymaniu karty 
rowerowej może wyjechać samodzielnie 
na drogę, dlatego tak ważne jest dobre 
przygotowanie. Proszę też rodziców, aby 
na pierwszą jazdę po drogach publicznych 
pojechali ze swoimi pociechami. 

Gdybym miała mówić o największych 
sukcesach, to wymieniłabym 10. miejsce 
w Turnieju Ogólnopolskim w Między-
zdrojach oraz 9. miejsce w Sopocie. 

LIDERZY BRD W POWIECIE

17/2018/5/R

Właśnie w Nierodzimiu odbył się tego-
roczny finał powiatowy 41. Ogólnopol-
skiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego. Wcześniej w każdej z gmin 
przeprowadzono eliminacje, a zwycięskie 
drużyny rywalizowały w Ustroniu o tytuł 
najlepszej w Cieszyńskiem. Tradycyjnie 
uczestnicy musieli wykazać się wiedzą 
teoretyczną o przepisach, następnie za-
prezentować umiejętności w udzielaniu 
pierwszej pomocy i udowodnić perfek-
cyjne opanowanie roweru w miasteczku 
ruchu i na torze przeszkód. W kategorii 
szkół podstawowych najlepsi okaza-

li się gospodarze, czyli drużyna SP-6  
w składzie: Wiktoria Majchrowska, Patry-
cja Sosna, Karol Gierczok, Dawid Mika 
pod dowództwem nauczyciela Rajmunda 
Raszyka. W tyle zostały szkoły z Kończyc 
Wielkich, Wisły, Skoczowa, Zebrzydo-
wic i Drogomyśla. W starszej kategorii 
zwyciężyło Gimnazjum nr 2, czyli trio: 
Marta Marianek, Paweł Porębski, Daniel 
Troszok pod kierownictwem nauczycielki 
Doroty Werszner-Krzywoń. Ustroniacy 
wyprzedzili kolegów z Kończyc Wiel-
kich, Wisły, Dębowca i Istebnej. Przed 
naszymi drużynami turnieje okręgowe. 

W sobotnie przedpołudnie w Nierodzi-
miu czuć było sportową rywalizację, ale  
i dobrą zabawę. Miłym akcentem podczas 
turnieju było uhonorowanie Ewy Grusz-
czyk, nauczycielki i byłej dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 2, która przez ponad 20 lat 
prowadziła zajęcia BRD i organizowała  
w naszym mieście turnieje różnych 
szczebli. W czasie Powiatowego Tur-
nieju BRD dziękowano Ewie Gruszczyk 
za osobiste zaangażowanie i włożony 
wkład pracy, czynny udział oraz wspie-
ranie działań, zamierzeń i celów zwią-
zanych z propagowaniem pozytywnych 
wzorców zachowań i bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym. Policjanci z Wydziału 
Ruchu Drogowego w Cieszynie pamiąt-
kowym pucharem podziękowali nauczy-
cielce za wieloletnią pomoc w organizacji 

turniejów, od Fundacji na Rzecz BRD 
w Bielsku-Białej Ewa Gruszczyk otrzy-
mała wyróżnienie. 

Poprosiliśmy Ewę Gruszczyk o garść 
wspomnień ze swojej działalności na 
niwie BRD. Oto, co powiedziała: 

– Zajęcia BRD prowadzę w SP-2 już 
od 23 lat. Pierwszą drużynę w szkole 
założył mój mąż, Zbigniew Gruszczyk,  
a kiedy został dyrektorem SP-2, przekazał 
mi przygotowanie drużyn i organizację 
turniejów: miejsko-gminnych, regional-
nych, powiatowych, wojewódzkich oraz 
w 2012 roku ogólnopolskich.

Wprawdzie moje drużyny mają na 
swoim koncie wiele sukcesów, ale dla 
mnie zawsze najważniejsze było bez-
pieczeństwo uczniów uczestniczących 
w ruchu drogowym. Jestem przekona-

Z jakich aktywności znani są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6? M.in. z sza-
chów, tenisa stołowego, z turystycznych wypraw, a ostatnio także z osiągnięć  
w konkursach i turniejach BRD. Podczas ostatniego turnieju „Szóstka” sprawdziła się 
organizacyjnie, a dodatkowo jej reprezentanci wygrali w kategorii podstawówek. 

Zwycięska drużyna z SP-6. Zespół G-2 - triumfatorzy wśród gimnazjów. Za zaangażowanie dziękowano E. Gruszczyk.

była możliwość zorganizowania Ogólno-
polskiego Turnieju BRD wspólnie z Kra-
jową Radą na Rzecz BRD w Warszawie, 
policjantami Wydziału Ruchu Drogowego 
w Cieszynie, Polskim Związkiem Moto-
rowym w Katowicach, Urzędem Miasta  
w Ustroniu. Ucieszyłam się też, gdy zosta-
łam zaproszona do Warszawy na promocję 
wydawnictwa pt. „40 lat ogólnopolskich 
turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym (1977-2017)”. Odbyła się tam uro-
czystość z okazji 50 lat turniejów BRD, 
ale niestety nie mogłam w niej uczestni-
czyć. Tym bardziej było mi miło, gdy do-
wiedziałam się, że przedstawiciel PZMot 
odebrał dla mnie album, i byłam wzruszo-
na, gdy wręczył mi go podczas turnieju 
w Nierodzimiu.            Monika Niemiec
                    Foto: Krzysztof Marciniuk
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O Ustrońskiej Majówce mówi 
burmistrz Ireneusz Szarzec.

W Ustroniu sezon imprez zaczyna się 
bardzo wcześnie, gdy tylko aura na to 
pozwoli. Już wiosną zapraszamy turystów 
do przyjazdu, a programem ustrońskiej 
Majówki chcemy zachęcić ich, by zostali 
na dłużej, skorzystali z noclegów i bogatej 
oferty kulturalnej, sportowej czy rekre-
acyjnej, jaką dla nich przygotowaliśmy. 
Jest ona tak samo adresowana do naszych 
mieszkańców, którzy w najbliższym czasie 
będą mieli okazję uczestniczyć w koncer-
tach, zawodach i innych wydarzeniach. 

Korzystny układ kalendarza sprawia, że 
tegoroczna majówka jest wyjątkowo długa. 
Niektórzy z nas, korzystając tylko z trzech 
dni urlopu, organizują sobie dziewięcio-
dniowy wypoczynek i dlatego Ustrońska 
Majówka rozpocznie się już w kwietniu,  
a skończy 6 maja. W tym czasie nasze 
miasto będzie tętnić życiem, a imprezy 
odbywać się będą na rynku, w amfiteatrze, 
ale też w Lipowcu czy na Czantorii. 

Oczywiście w programie jest też uro-
czystość patriotyczna z okazji Święta 
Narodowego Trzeciego Maja, która jest 
okazją do spotkania się mieszkańców 
pod Pomnikiem Pamięci Narodowej przy 
rynku, do czego serdecznie zachęcam. 
Po oficjalnych obchodach będzie koncert 
orkiestry i część rozrywkowa na rynku. 
Obchodzony będzie również Dzień Flagi 
Rzeczpospolitej Polskiej, przypadający 
na 2 maja. 

Choć z pewnością wielu z nas będzie 
chciało wykorzystać wolny czas na pracę 
w domu i w ogrodzie, liczę na to, a na 
pewno również organizatorzy, że ustro-
niacy wezmą udział w imprezach i przy 
okazji pospacerują i będą mieli okazję 
zobaczyć, że my również postaraliśmy się 
jak najlepiej przygotować miasto na długi 
weekend majowy. Zakończyły się już pra-
wie pozimowe prace - uzupełnianie ubyt-
ków w nawierzchni, oczyszczanie dróg, 
odnawianie oznakowania poziomego. Na 
klombach pojawiły się kwiaty, choć na 
niektórych terenach zielonych trwają pra-
ce, bo realizowany jest duży program ich 
modernizacji pod nazwą Zielony Ustroń. 

Można jednak śmiało uznać, że jesteśmy 
już przygotowani do sezonu, a jaką popu-
larnością cieszy się nasze miasto można 
było zaobserwować podczas ostatnich 
dwóch weekendów, kiedy to wysokie 
temperatury i słońce wypełniły nasze 
tereny zielone, rekreacyjne turystami  
i mieszkańcami. Pogoda jest jednym  
z najważniejszych warunków udanego wy-
poczynku i dobrej zabawy podczas imprez 
plenerowych, mam nadzieję, że dopisze 
również podczas Ustrońskiej Majówki  
i pozwoli nam atrakcyjnie spędzić tych kil-
ka wolnych, odświętnych dni. Spisała: (mn) 

Zdaniem 
Burmistrza
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PARAGRAF ARYJSKI
Bezpośrednio po Olimpiadzie Szachowej z 1935 r. w Warsza-

wie odbył się kongres Międzynarodowego Związku Szachowego 
(FIDE). Zaznaczano, że do związku należą prawie wszystkie kraje 
cywilizowane, za wyjątkiem Sowietów i Niemiec. 

Niemcy zostali wykluczeni z FIDE za tzw. paragraf aryjski.  
W 1931 r. powołano Wielkoniemiecki Związek Szachowy,  
a członkami mogli być wyłącznie osobnicy pochodzenia aryjskiego 
niezależnie od tego, czy umieli grać w szachy. Wybitny szachista 
pochodzenia żydowskiego, ale czujący się zasymilowanym Niem-
cem, Siegbert Tarrasch, w swym czasopiśmie szachowym wywo-
dził, że paragraf aryjski powinien być dotrzymany. Tymczasem 
Niemiec Heinrich Ranneforth, wydawca Kalendarza Szachowego, 
napisał, że:

Żydowscy członkowie zawsze byli licznie reprezentowani w nie-
mieckich klubach szachowych, z ich grona wyszli wybitni mistrzowie 
międzynarodowi, którzy w przeszłości rozsławiali imię szachów 
niemieckich na świecie. 

Niemcy przed kongresem FIDE w Warszawie sugerowali, że 
odstąpią od paragrafu aryjskiego. Nie zostali jednak dopuszczeni do 
startu. Ale już na nieuznawanej oficjalnie Olimpiadzie Szachowej 
w Monachium w 1936 r. grali Żydzi, m.in. Polskę reprezentowali 
Akiba Rubinstein i Ksawery Tartakower. 

W 1939 r. VIII Olimpiada Szachowa odbyła się w Buenos Aires,  
a nasi niestety zajęli drugie miejsce, za Niemcami. Była to specy-
ficzna olimpiada, gdyż odbywała się na przełomie sierpnia i wrześ-
nia. 27 lipca europejskie ekipy wypływają z Antwerpii do Buenos 
Aires. Obok reprezentacji III Rzeszy płyną szachiści z żydowskiej 
Palestyny, jest drużyna protektoratu Czech i Moraw. Pokład statku 
opuszczają w Argentynie 21 sierpnia, a w tych samych dniach przy-
płynął tam liniowcem „Chrobry” Witold Gombrowicz. Olimpiada 
rozpoczyna się kłótnią Czechów z Niemcami, którzy żądają, by Cze-
si występowali pod flagą Protektoratu ze swastyką. Organizatorzy 
popierają Czechów i występują oni pod swą flagą narodową. Gdy 
1 września wybucha wojna i wiadomość ta dociera do Argentyny, 
do kraju od razu wracają Anglicy. Organizatorzy nie chcąc dopuścić 
do przerwania turnieju proponują, by mecze Niemców z Polską  
i Francją nie odbyły się, a wynikiem byłby remis. Gry z Niemcami 
odmówili Żydzi z Palestyny. Po turnieju wielu szachistów pozostało 
w Argentynie, w tym niektórzy reprezentanci III Rzeszy. 

W drużynie szachowej Polski w latach 1928-39 występowało 
12 szachistów, w tym 9 pochodzenia żydowskiego. W czasie II 
wojny światowej zginęli Izaak Apel i Henryk Friedman, którzy 
przebywali na terenie ZSRR, a prawdopodobnie zostali zamor-
dowani po 1941 r. przez Niemców. Dawid Przepiórka, twórca 
Polskiego Związku Szachowego, został rozstrzelany w Palmirach 
w 1940 r. Inni rozjechali się po świecie, od Malagi po Buenos 
Aires i Australię. W kraju zamieszkał po wojnie Makarczycki,  
w Izraelu Chwojnik i Blass.

Różnie potoczyło się życie uczestników olimpiady w Buenos 
Aires. Ksawery Tartakower wrócił do Francji, służył w Legii Cu-
dzoziemskiej, a następnie w wojsku Charlesa de'Gaulle'a, przyjął 
obywatelstwo francuskie. Mieczysław Najdorf pozostał w Argenty-
nie, gdzie jako biznesmen w branży ubezpieczeniowej stał się jed-
nym z bogatszych ludzi w tym kraju. W Olimpiadach Szachowych 
reprezentował Argentynę, która dzięki niemu trzykrotnie zdobyła 
srebrny medal. Paulin Frydman także został w Argentynie, prowa-
dził salon szachowy, w którym grywał z Gombrowiczem. Teodor 
Regedziński wrócił do Łodzi, a że miał przodków niemieckich, 
podpisał volkslistę i grał w niemieckich turniejach. Wcielony do 
Wermachtu dostał się do niewoli na froncie wschodnim. Do kraju 

7.05.2018 Poniedziałek 

Lipowiec      13.00 P. Tomaszko, ul. Lipowska 41
  13.30 – 13.45 „ Bernadka” – most nad potokiem
  14.15 – 14.30 P. Heller, ul. Nowociny 1
  14.50 – 15.40 Sklep Spożywczy, ul. Lipowska 124
Jelenica 11.30 Pod wiaduktem – ul. Jelenica      
  12.00 P. Cieślar –„U Jonka na Kępie”
Goje   11.15 – 11.30 P. Hławiczka, ul. Brody 85
Zawodzie 11.45 – 12.00 P. Puzoń, ul. Szpitalna
Hermanice  13.00 P. Gajdacz, ul. Katowicka 151
  13.30 – 14.00 P. Sikora, ul. Skoczowska 6 
  14.30 – 15.15 Parking obok sklepu EUROSPAR 

8.05.2018      Wtorek

Nierodzim 15.00 – 16.00  Przychodnia Weterynaryjna 
  w Nierodzimiu, ul. Potokowa                                                     
Centrum 9.00 – 11.00  Przychodnia Weterynaryjna
  15.00 – 17.00 ul. Grażyńskiego 5 i Gabinet 
  Weterynaryjny, osiedle Centrum 3

9.05.2018   Środa 

Poniwiec    15.30 – 16.00 P. Cichy, ul. Akacjowa 60     
Polana  11.15 – 11.30 Obok Motelu       
Jaszowiec 11.40 – 12.00 P. Szkaradnik, ul. Wczasowa 14  
Równica 12.20 P. Pasterny
Polana  12.50 P. Śliwka, ul. Polańska 32
Dobka  13.30 Sklep Spożywczy
  14.15 Dobka Ślepa PKS    
Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11.03.2004 /Dz. U. 04.69.625 z póź-
niejszymi zmianami/szczepieniu podlegają psy w terminie 30 dni od 
ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a  następnie nie rzadziej niż 
co 12 miesięcy od daty ostatniego szczepienia!!!
Cena szczepienia wynosi 30 zł. Istnieje możliwość  jednoczesnego 
zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie oraz innym chorobom 
zakaźnym: nosówce, parwowirozie, zapaleniu wątroby, leptospirozie 
i kaszlowi kenelowemu w cenie 80 zł. 

SZCZEPIENIE PSÓW 
PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

7-9 MAJA 2018 r.

Rusza druga edycja konkursu kulinarnego EspritChef Junior. 
Organizatorem przedsięwzięcia jest Akademia Esprit. Jak pokazała 
pierwsza edycja - konkurs EspritChef Junior cieszył się dużym 
powodzeniem i stał się szansą dla tych dzieci, które lubią i chcą 
spełniać się w dziedzinie gastronomii. 

Wyzwanie i tym razem skierowane jest do dzieci w wieku od  
8 do 14 lat - uczniów ustrońskich szkół podstawowych. Jego celem 
jest kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o sztuce 
kulinarnej oraz doskonalenie umiejętności kulinarnych, rozbudza-
nie inicjatywy, pomysłowości i kreatywności dzieci i młodzieży. 

Uczniowie, chcący wziąć udział w konkursie EspritChef Junior 
,powinni wypełnić kartę zgłoszenia oraz oświadczenie o wyraże-
niu zgody na uczestnictwo w konkursie i oba te podpisane przez 
rodziców dokumenty dostarczyć do Akademii Esprit. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 27.04.2018. Pierwszy etap konkursu odbę-
dzie się 7.05.2018, warsztaty dla zakwalifikowanych do finału 
uczestników 17-18.05.2018 w siedzibie RM Gastro, natomiast 
finał - 30.05.2018 podczas uroczystości Dnia Dziecka organizo-
wanych przez UM Ustroń, KS Kuźnia Ustroń i Akademię Esprit. 
Wydarzenie będzie miało charakter medialny, stworzy okazję do 
zaprezentowania dziecięcych pasji i talentów kulinarnych.

ESPRITCHEF JUNIOR

MECZ  STULECIA
17/2018/6/R

który odbędzie się w Ustroniu w ramach projektu 
                                                               www.sakk.pl

 Kurs obejmuje 120 godzin zajęć i skierowany jest do 
osób pracujących, które ukończyły 25. rok życia. 

Zapisy pod numerem telefonu: 691 667 729.

Zapraszamy na 
BEZPŁATNY kurs JĘZYKA ANGIELSKIEGO, 

17/2018/7/R
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wraca w 1946 r. i otrzymuje wyrok 4 lat obozu za kolaborację. 
Franciszek Sulik pozostaje w Argentynie, ale po czasie przez USA 
trafia do II korpusu generała Andersa. Po wojnie przenosi się do 
Australii, najpierw pracuje fizycznie, a po odpowiednich kursach 
przy satelitach amerykańskich.

SPASSKI - FISCHER
Przed II wojną światową szachiści Kraju Rad nie uczestniczyli  

w Olimpiadach Szachowych. Ale jak zaczęli uczestniczyć, to od 
roku 1952 do 1974 zdobywali złote medale. Olimpiady odbywały się 
już regularnie co dwa lata i w 1976 r. organizację przyznano Hajfie,  
a że ZSRR nie uznawał państwa Izrael, zbojkotował Olimpiadę, 
co pokornie uczyniły także wszystkie kraje demokracji ludowej.  
W 1978 r. wygrywają Węgrzy, a potem znowu od 1980 r. do 1990 r. 
ZSRR, następnie od 1992-2002 Rosja. Potem w latach 2004-2012 
wygrywa trzy razy Armenia i dwa razy Ukraina, w 2014 r. Chiny, 
natomiast w 2016 r. USA. 

W 1972 r. cały świat pasjonował się pojedynkiem w Rejkiawiku 
o tytuł mistrza świata pomiędzy reprezentującym ZSRR mistrzem 
Borysem Spasskim i pretendentem Robertem Fischerem z USA.  
W Polsce zawodnicy z ZSRR w żadnej dyscyplinie sportu nie mogli 
liczyć na przychylność. Zdecydowana większość Polaków uważa-
ła, że ich zwycięstwa nigdy nie do końca są uczciwe. Oczywiście 
w szachowym pojedynku stulecia, bo tak ochrzczono ten mecz, 
kibicowano Fischerowi. Z innych pozycji opisywano mecz i jego 
kuluary w prasie. 7 lipca 1972 r. w Trybunie Robotniczej w artykule 
pod tytułem „Żenujący gambit pretendenta” napisano, że Fischer 
nie byłby jednak sobą, gdyby... nie próbował, już po raz niewia-
domo który, wycisnąć jak najwięcej pieniędzy od organizatorów. 
Określano go mianem „amerykańska primadonna”, nie zabrakło też 
krytycznych ocen mistrzów z ZSRR i CSSR, co dodatkowo budziło 
wątpliwości i wzmagało poparcie w naszym kraju dla Fischera. Gdy 
następnego dnia w Magazynie Niedzielnym Trybuny Robotniczej 
ukazuje się kolejny artykuł pod tytułem „Kapryśny pretendent 
przeprosił mistrza świata”, nikt w to nie wierzył. Mecz rozpoczęto 
11 lipca, o czym TR pisała: 

Mistrz świata Spasski zjawił się na 20 minut przed rozpoczęciem 
meczu, gorąco witany przez 3-tysięczną publiczność. O godz. 17 
główny arbiter Lothar Schmid (NRF) włączył zegar i grający białymi 
Spasski wykonał pierwszy ruch. Fischera w tym momencie nie było 
na sali. I tym razem nie potrafił zdobyć się na punktualność. Przybył 
dopiero po 7 minutach, uścisnął dłoń przeciwnika i przystąpił do gry. 

Dla większości kibiców były to oczywiście komunistyczne 
brednie. Pierwszą partię wygrywa Spasski, do drugiej Fischer nie 
przystępuje, bo przeszkadzają mu kamery i wtedy władze ZSRR 
polecają Spasskiemu przerwać mecz, gdyż w tej sytuacji wygrałby 
walkowerem. Spasski nie stosuje się do poleceń, gra dalej i cały 
pojedynek przegrywa, a my byliśmy w euforii, że w końcu ktoś 
dokopał ruskiemu szachiście.

Po latach czytając o tym meczu stulecia, trzeba jednak przyznać, 
że to Bobby Fischer zachowywał się skandalicznie. Faktycznie 
podwyższał, mimo podpisanych umów, żądania finansowe. Dopiero 
osobista interwencja sekretarza stanu USA Henrego Kissingera 
skłoniła go do przystąpienia do meczu. Potem przeszkadzały mu 
kamery i publiczność, ale wygrał na szachownicy zaskakując swymi 
rozwiązaniami Spasskiego. Potem już Fischer, jako mistrz świata 
nie rozegrał oficjalnego meczu, nie licząc komercyjnego spotkania 
po 20 latach ze Spasskim w Belgradzie, mimo embarga USA, za 
co groziło mu więzienie. Mający do niego sentyment Islandczycy 
dali mu obywatelstwo i tym sposobem uniknął kary.

Mimo wcześniejszych artykułów, gdy zwycięstwo Fischera sta-
wało się coraz bardziej prawdopodobne, nasze gazety ograniczały 
się co kilka dni do krótkich informacji o wyniku. O zwycięstwie 
amerykańskiego szachisty poinformowano w Trybunie Robotniczej 
notatką w dolnym prawym rogu strony. Notatka składała się z dwóch 
zdań. Pierwsze dotyczyło wygranej, drugie wyniku 12,5:8,5.

Polska po II wojnie światowej nie miała drużyny szachowej 
porównywalnej z tą przedwojenną. Na Olimpiadach Szachowych 
zajmowaliśmy głównie miejsca w drugiej dziesiątce, poza przeło-
mem lat 70. i 80., gdy udało się zająć dwa razy 7. miejsce i raz 8. 
Po przemianach w 1989 r. szachy nie były dyscypliną znajdującą się 
w kręgu zainteresowania rządzących. W 1990 r. przestał ukazywać 
się miesięcznik „Szachy”. Doszło do tego, że na Olimpiadzie Sza-
chowej w 1996 r. zajęliśmy 36. miejsce. Szczęśliwie powracamy 
do czołówki i w 2016 r. było to już miejsce 7. Światełko w tunelu?                

                                                                             Wojsław Suchta

W sobotę, 21 kwietnia zmarł Tadeusz Kopoczek, powszechnie 
znany długoletni redaktor i fotograf „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, 
gdzie przepracował ponad pół wieku, ale także twórca Cieszyń-
skiego Klubu Hobbystów, założyciel Ochotniczej Grupy do Pene-
trowania Lochów i Podziemi Cieszyńskich, członek Macierzy Zie-
mi Cieszyńskiej, wieloletni redaktor „Kalendarza Cieszyńskiego”. 
Był też autorem licznych publikacji, jak m.in.  „Humoreski znad 
Olzy, czyli to się musi w głowie zmieścić”, „Dowcipy sprośne, ale 
ujęte w cugle”, „Rodzinna opowieść”, „Z zakamarków pamięci”, 
„Rodzinne korzenie, drogi i dramaty”,  „Ostatni strzał”, „U nas  
w latach grozy 1939-1945”, „U nas w latach 1945-1975”, „Jak to 
u nas drzewiej bywało...”, „Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego”  
i „Na szlaku harcerskiego działania”.

Kopoczek fotografował przez całe życie. Jego zdjęcia bardzo 
dobre technicznie, są znakomitym dokumentem, ukazującym nie 
tylko Cieszyn z dawnych lat, lecz również nasze miasto wiele 
mu zawdzięcza. To przecież on dokumentował w latach 60.  
i 70. wszystkie ważniejsze inwestycje realizowane w tym czasie  
w Ustroniu i ich uroczyste otwarcia, jak: szkoły podstawowe, 
Śląski Szpital Reumatologiczny, domy wczasowe w Jaszowcu 
oraz tamtejszy dom kultury, 200-lecie Kuźni w Ustroniu, amfiteatr 
i wiele, wiele innych uroczystości, ludzi,  budynków, istniejących 
już tylko na jego cennych fotografiach, niejednokrotnie wykorzy-
stywanych w naszych wydawnictwach historycznych. 

Dzięki długoletniej przyjaźni redaktora z rodziną nieodżało-
wanej pamięci znakomitego malarza Bogusia Heczko, ten cenny 
zbiór, zawierający ponad 500 fotografii, został przekazany Galerii 
„Na Gojach”.  

Ceremonia pogrzebowa śp. Tadeusza Kopoczka odbędzie się  
26 kwietnia o godz. 14:00 z domu pogrzebowego Cmentarza 
Komunalnego w Cieszynie.                                                   (LS)

ODSZEDŁ REDAKTOR

Elżbieta i Andrzej Georgowie zapraszają na Spotkania Histo-
ryczne, które będą się odbywać cyklicznie w Czytelni Katolickiej 
przy parafii św. Klemensa. W poniedziałek 30 kwietnia o godz. 
19 rozpocznie się pierwsze ze spotkań pt.: „Gotyckie malowidła 
w kościele św. Jerzego w Cieszynie. Namalowana na podłuczu 
w pierwszych latach XVI w. postać św. Klemensa, co może 
oznaczać?”.

ŚLADAMI CYRYLA I METODEGO

OBCHODY ŚWIĘTA PRACY
Koło Miejskie Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Ustroniu 

zaprasza członków i sympatyków SLD na uroczystość składania 
kwiatów przy Pomniku Pamięci Narodowej obok Urzędu Miasta, 
która odbędzie się 1 maja o godz. 12. W spotkaniu weźmie udział 
Artur Siąkała, wiceprezes Rady Wojewódzkiej SLD w Katowicach 
i przewodniczący Rady Powiatu SLD w Cieszynie.      

                            Zarząd Koła Miejskiego SLD w Ustroniu



8   Gazeta Ustrońska                                                                                              26 kwietnia 2018 r. 

GDZIE PO GIMNAZJUM?

Cieszyn, ul. Sienkiewicza 2, tel.: (33) 852 12 37 
email: lote@tecieszyn.pl 
www.lote.tecieszyn.pl

Klasy szkoły znajdują się pod wieloma patronatami: Instytut 
Fizyki UŚ i Instytut Elektroniki Politechniki Śląskiej patronuje 
klasom matematyczno-fizycznym z rozszerzonym językiem 
angielskim. Zajęcia w dobrze doposażonych laboratoriach, wy-
kłady z  profesorami otwierają duże możliwości wyboru tego, co 
uczniowie mogą robić po liceum. Proponowane są także lekcje 
rysunku, co ułatwia ubieganie się o miejsca na architekturze.

Klasom medycznym patronuje Fundacja Kardiochirurgii  
w Zabrzu. Obecność w tym wyjątkowym miejscu na zajęciach 
laboratoryjnych rodzi wiele marzeń o zawodach medycznych.  
W szkole jest powiatowa pracownia chemiczna. 

Klasom humanistycznym patronuje Instytut Historii UŚ. 
Uczniowie poznają prawdziwe perły - najcenniejsze zabytki 
piśmiennictwa Śląska Cieszyńskiego. Uczestniczą w zajęciach 
w Książnicy Cieszyńskiej, w Muzeum Tischmara. Wyjeżdżają 
na zajęcia na UŚ, ale rozwijają się także artystycznie. NOSPR, 
teatry w Krakowie, Katowicach, Cieszynie, Muzeum Szindlera, 
Wawel - to tylko przykłady. Możliwość rozwoju języka angiel-
skiego, niemieckiego/francuskiego, włoskiego. 

Klasa biznesowo-ekonomiczna z rozszerzonym j. angielskim 
to propozycja dla przyszłych analityków finansów, pracowników 
korporacji i mniejszych firm. 

Cieszyn, pl. Słowackiego 2, tel.: (33) 852 11 39
email: osuchsek@osuch.bx.pl

www.osuch.bx.pl

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM. ANTONIEGO OSUCHOWSKIEGO 

KATOLICKIE 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

IM. ŚW. MELCHIORA GRODZIECKIEGO

O szkole:
„Jesteśmy szkołą z ponad 20-letnim doświadczeniem i tradycją. 

Szkoła zapewnia wyjątkową atmosferę, komfort nauki, indywi-
dualne podejście, wspólnotę wiary. W szkole uczą doświadczeni 
nauczyciele, których charakteryzuje pasja uczenia.”

Życie szkoły:
Prowadzone są zajęcia z przedmiotów w zakresie rozszerzonym 

w małych grupach, istnieje możliwość wyboru przedmiotów  
w zakresie rozszerzonym według indywidualnych preferencji; 
realizowany jest program z języków: angielskiego, niemieckie-
go, francuskiego na poziomie rozszerzonym, dodatkowo także 
z języka łacińskiego i rosyjskiego; oferowany jest trzyletni kurs 
filozofii; utrzymywane są ścisłe kontakty z uczelniami w ramach 
podpisanej współpracy: z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz 
Uniwersytetem Śląskim; prowadzone są zajęcia indywidualne 
zarówno z uczniem słabym, jak i zdolnym; istnieje możliwość 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO

O szkole: 
Szkoła oferuje nauczanie dowolnych przedmiotów realizowa-

nych w formie zajęć seminaryjnych od pierwszej klasy, trzech 
języków obcych w małych grupach, międzynarodowy program 
nauczania języka niemieckiego DSD II (6 godzin tygodniowo). 
Istnieje możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach 
pozalekcyjnych: laboratorium chemiczne, robotyka, warsztaty 
biologiczne, kółko ekonomiczne, kółko teatralne, DKF, SKS, chór 
szkolny. Uczniowie mogą korzystać z podróży do szkół partner-
skich w Niemczech, RPA, na Litwie, Korsyce, wyspie Reunion. 

Dzień Otwarty: 17 maja 2018 r. w godz. 10:00-13:00

Cieszyn, pl. Wolności 7b
tel.: (33) 852 11 32, tel. kom.: 783 966 899

email: kopernik@poczta.internetdsl.pl
www.kopernik.netus.pl

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM. M. KOPERNIKA

Szkoła oferuje swym uczniom możliwość wszechstronnego 
kształcenia i dobrego przygotowania do podjęcia studiów róż-
nego typu. W roku szkolnym 2018/2019 jest możliwość nauki  
w klasach: psychologiczno-humanistycznej, językowo-turystycz-
nej, społeczno-prawnej, politechnicznej, biologiczno-chemicznej 
oraz ekonomiczno-menadżerskiej. Język angielski nauczany jest 
jako język główny, dodatkowym językiem może być j. niemie-
cki, j. francuski lub j. rosyjski. Ponadto, szkoła daje możliwość 
rozwijania indywidualnych pasji i zainteresowań na zajęciach 
pozalekcyjnych. Efekty zajęć artystycznych i teatralnych oglądać 
można podczas organizowanego co roku Koncertu Walentynko-
wego. Szkolni sportowcy odnoszą, znaczące w skali województwa 
śląskiego, sukcesy.

 

Stres minął. Egzaminy zakończone. Gimnazjaliści 
oczekują teraz na wyniki testów i myślą nad wyborem 
dalszej ścieżki edukacyjnej. W poprzednim numerze 
gazety opublikowaliśmy pierwszą część spisu szkół 
ponadgimnazjalnych w Ustroniu, Wiśle, Skoczowie  
i Cieszynie. Dziś prezentujemy drugą odsłonę szkolnych 
ofert. Mamy nadzieję, że pomożemy w ten sposób  
w podjęciu decyzji tym uczniom, którzy nie wiedzą 
jeszcze, do której szkoły pójść.

Egzamin gimnazjalny uczniów G-2.                           Fot. M. Niemiec                        
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GDZIE PO GIMNAZJUM?

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH 

IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ

Cieszyn, pl. Londzina 3
tel.: 33 852 23 43, tel. kom.: 697818604

email: s-cieszyn@zdz.katowice.pl
www.szkoly.cieszyn.zdz.pl

Cieszyn, pl. Dominikański 2, tel. 33 852 51 84
email: grodziecki.sekretariat@wp.pl

www.klo.dziedzictwo.org.pl
www.facebook.com/liceum.cieszyn

Szkoła oferuje kształcenie w zawodach: plastyk, technik 
logistyk, technik spedytor, magazynier-logistyk, technik BHP, 
technik administracji, technik ochrony fizycznej osób i mienia 
oraz kształcenie ogólne. 

Możliwe praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwen-
tów w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane 
umiejętności poszukiwane na rynku pracy, dla najlepszych sty-
pendia i nagrody, dodatkowe zajęcia umożliwiające rozwijanie 
zainteresowań ucznia, zniżki na kursy ZDZ do 20%. 

Zapewnione specjalistyczne pracownie lekcyjne, dostęp do 
internetu,  profesjonalna kadra nauczycielska, ciekawe wyjazdy.

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH 
IM. STEFANA GROTA ROWECKIEGO 

Cieszyn, pl. Dominikański 1
tel.: (33) 858 07 56, tel. kom.: 783 966 782

email: zsbcieszyn@poczta.onet.pl
www.zsb.cieszyn.pl

Szkoła oferuje naukę w:
Technikum jako: technik budownictwa, technik renowacji 

elementów architektury, technik geodeta.
Branżowej Szkole I Stopnia jako: monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie, stolarz, monter sieci, insta-
lacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz. 

Cieszyn, pl. Londzina 3, tel.: (33) 858 18 70 do 3
email: zseg@zseg.cieszyn.pl

www.zseg.cieszyn.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CIESZYNIE 
ZDZ KATOWICE

Szkoła oferuje:
nauczanie w Technikum nr 2 – można zdobyć umiejętności w 

dziedzinie: ekonomii, handlu, informatyki, organizacji reklamy, 
żywienia i usług gastronomicznych, obsługi turystycznej.

nauczanie w Branżowej Szkole nr 3 – można zdobyć zawód: 
kucharza, cukiernika, sprzedawcy. 

W trakcie nauki możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne, 
uczestnictwo w kursach zawodowych i klubie młodzieżowym 
oraz znajomości 3 języków obcych zawodowych.

wyjazdu na międzynarodowe wymiany do Niemiec i Francji,  
a także na wyjazdy studyjne w ramach praktycznego zastosowania 
języków obcych; zapewnione wychowanie w oparciu o wartości 
chrześcijańskie; organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi.

W szkole istnieje możliwość realizowania, kilkukrotnie w ciągu 
roku, zagranicznych staży (również w szkole branżowej), licznych 
zagranicznych wyjazdów i wycieczek, profesjonalnych szkoleń 
praktycznych i wyjazdów do firm budowlanych, osiągnięcia licz-
nych sukcesów w konkursach przedmiotowych i zawodowych, 
uczestniczenia w licznych imprezach i wydarzeniach szkolnych 
przeznaczonych dla uczniów. Szkoła zapewnia naukę w dobrej 
atmosferze oraz wysoką zdawalność egzaminów zawodowych 
i maturalnych.  

Cieszyn, ul. Mała Łąka 10
tel.: (33) 851 46 88

email: sekretariat@soiz.pl, www.soiz.pl

Szkoła oferuje bezpłatną naukę w kierunku:
- technika obsługi turystycznej, - technika logistyka, - tech-

nika organizacji reklamy
Atuty szkoły to: bezpieczeństwo; indywidualne podejście 

do każdego ucznia; doświadczona kadra pedagogiczna; nauka 
języków obcych w grupach; możliwość rozwijania zaintereso-
wań (m.in. grafika komputerowa, warsztaty fotograficzne, kółko 
teatralne, szkolne biuro podróży); nowoczesne pracownie grafiki 
komputerowej, pracownie językowe i przedmiotowe wyposażone 
w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne; możliwość udziału 
w programie Erasmus+ oraz praktykach zagranicznych. 

Szkoła organizuje także Akademię Gimnazjalisty, a w niej 
bezpłatne warsztaty:

1. „Turystyka na wesoło” – 29 maja 2018 r. w godz. 13:00-15:00 
(Technik obsługi turystycznej)

2. „ABC wojskowości” – 18 maja 2018 r. w godz. 14:00-16:00 
(Technik logistyk)

3. „Płynie do nas herbata” – 11 maja 2018 r. w godz. 13:00-
15:00 (Technik logistyk)

4. „Duży projekt – mała forma” – 16 maja 2018 r. w godz. 
15:00-17:00 (Technik organizacji reklamy)

5. „Team work” – warsztaty z przedsiębiorczości, 24 maja 2018 
r. w godz. 13:00-15:00

6. Warsztaty literackie – 25 maja 2018 r. w godz. 13:00-15:00
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Dzień Otwarty: 11 maja 2018 r. w godz. 14:00-17:00.

SZKOŁA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Egzamin gimnazjalny uczniów G-1.                               Fot. M. Niemiec                        
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właściwe kolory i elementy niezgodne z 
regułami sztuki. Z tego powodu w 2009 r. 
postanowiono wrócić do dawnego herbu, 
a ten obowiązujący w latach 1977-2009 
po lekkich zmianach stał się logo miasta. 
Część mieszkańców uważa, że herb Kubali 
lepiej oddawał obecny, uzdrowiskowo-
-turystyczny charakter Ustronia niż pług 
wskazujący na rolnictwo jako główne 
zajęcie mieszkańców. Inaczej patrzy na to 
Alfred Znamierowski, założyciel Instytutu 
Heraldyczno-Weksylologicznego, członek 
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego  
i Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji,  
w latach 1998–2000 prezes, następnie 
wiceprezes PTH, który uważa: „Władze 
miasta postanowiły ustanowić herb, który 
będzie najbardziej zgodny z tradycją histo-
ryczną. Warunek ten spełnia herb, w któ-
rym znajdą się oba elementy – słońce i pług 
– znane już z najstarszej pieczęci. Słońce 
było na niemal wszystkich pieczęciach  
i herbach gminy, a później miasta Ustroń, 

czyli przez około 150 lat. Tylko nieco kró-
cej używano znaku pługa. Warto przy tym 
podkreślić, że oba symbole bardzo trafnie 
odzwierciedlają historię gminy, która swą 
obecną pozycję i dobrobyt zawdzięcza 
dwóm czynnikom – warunkom naturalnym 
(słońce) i pracy mieszkańców (pług)”. 

O innych ustrońskich symbolach mówi: 
„Na fladze umieszczono tylko słońce, 
które jest najbardziej utrwalonym zna-
kiem Ustronia. Zachowano również barwy 
flagi używanej do tej pory, lecz w innym 
układzie. Błękit symbolizuje czyste niebo 
i powietrze, zieleń jest symbolem łąk  
i lasów na stokach górskich Równicy  
i Czantorii, a kolor żółty, kojarzący się  
z barwą łanów zbóż.”

Inaczej rzecz miała się z logo naszego 
miasta. Uchwała z roku 2009, która wpro-
wadziła nowy herb, jednocześnie ustano-
wiła herb z 1977 r. logiem miasta. Grafi-
kę nieco uproszczono, ale jej stylistyka  
i tak wydawała się już archaiczna, dlatego 
też w roku 2016 ogłoszono konkurs na 

nowe logo miasta. Wzięło w nim udział 
prawie tysiąc rysowników zawodowych 
i amatorów, którzy nadesłali prawie 2000 
propozycji. Powodzenie konkursu głównie 
z udziałem Polaków, ale również twórców 
z Czech, Słowacji, Rumunii, USA, Ukrai-
ny, a nawet z Ghany, Sri Lanki, Wietnamu, 
Indonezji czy Peru, tłumaczy wysokość  
I nagrody – 10 tys. zł. Zdaniem jury Ma-
riusz Słoniewicz nadesłał najlepszy pro-
jekt, który następnie został zmodyfikowa-
ny przez profesjonalną agencję i usankcjo-
nowany przez Radę Miasta Ustroń uchwałą 
nr XXVII/322 z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

Tak o naszym logo wypowiedział się 
przewodniczący składu sędziowskiego, 
urodzony w Harbutowicach znany polski 
artysta grafik, twórca plakatów, znaczków 
pocztowych i znaków firmowych Karol 
Śliwka: „Uważam, że znak – logo Mia-
sta Ustroń jest współczesnym dziełem 
graficznym, spełnia wszystkie wymogi 
profesjonalnego projektowania graficz-
nego, jest prosty w formie i oszczędny  
w kolorze, co podnosi rangę znaku, nosi  
w sobie optymizm i radość. Towarzyszy 
mu uśmiech rzeki Wisły, Lipowskiego 
Gronia, Czantorii, budzi sobą pełne zaufa-
nie. Formy reklamowe dla Miasta Ustronia 
będą prezentować się godnie i przynosić 

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu, 19.04.2018 r.  Fot. M. Niemiec

NASZE SYMBOLE
(dok. ze str. 2)
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Herb Ustronia (1977-2009), później logo. Obecny herb Ustronia. Zwycięski projekt logo naszego miasta.

Obowiązujące logo Ustronia.
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Wakacje zbliżają się w błyskawicznym 
tempie i nim się obejrzymy, przyjdzie ra-
dosny dzień rozdania świadectw i rozpo-
cznie się dwumiesięczny okres swobody 
i nicnierobienia. Aby ten czas nie był dla 
dzieci okresem nudy, warto zapewnić 
im mądrą rozrywkę - ciekawe warsztaty, 
wesołą zabawę i dobre towarzystwo przy-
jaciół. Jeśli nie macie pomysłu, co robić 
z dziećmi podczas wakacji - zapraszamy 
do Akademii Esprit. Pod koniec lipca  
i na początku sierpnia placówka organi-
zuje dwa turnusy wakacyjnych zajęć pod 
hasłem „PODRÓŻE W CZASIE I PRZE-
STRZENI”. Codziennie, od 30.07.2018 
do 10.08.2018 można będzie bawić się 
pod opieką instruktorów Akademii. To 
będą dwa tygodnie niezwykłej przy gody, 
a jednocześnie relaksu i wypoczynku, 

bowiem placówka zadbała o ciekawe 
atrakcje: podróż w mityczną krainę sta-
rożytnej Grecji, turniej rycerski w śred-
niowiecznym zamku, indiańską wioskę na 
Dzikim Zachodzie, PRL-owskie kolejki  
i gwiezdne wojny w nieznanej galakty-
ce. Urozmaicone warsztaty to podstawa 
ciekawie spędzonego czasu. W Akademii 
dzieci mają zagwarantowane smaczne 
posiłki, dobrą opiekę, wyborowe towa-
rzystwo i mnóstwo zabawy! 

Dodatkowo przez całe wakacje WSZY-
SCY mogą zapisać się na KURS JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO, a pod koniec sierpnia 
- także języka niemieckiego. Bez presji, 
bez stresu - w miłej, wesołej atmosferze 
można szybko poprawić swój angielski, 
nadrobić ewentualne braki, podszkolić się 
przed nowym rokiem szkolnym! Warto 

PODRÓŻE 
W CZASIE I PRZESTRZENI

wykorzystać wakacyjny luz, bo nauka 
na wesoło jest dwa razy efektywniejsza,  
a efekty - widać później w szkole!

Jeśli jesteście zainteresowani wakacyj-
ną ofertą Akademii Esprit - zapraszamy 
do siedziby placówki w Ustroniu przy ul. 
Daszyńskiego 2, a także na stronę www. 
esprit-akademia.pl. Szczegółowe informa-
cje znajdziecie także na facebookowym 
profilu Akademii Esprit.

Mali artyści wykazali się niezwykłymi 
umiejętnościami recytatorskimi i aktor-
skimi. Nierzadko wspomagali się rekwi-
zytami, stosowną mimiką, odpowiednią 
modulacją głosu, a czasem nawet uzasad-
nionym strojem. Poziom, jaki zaprezento-
wały dzieci, był bardzo wysoki, dlatego 
jury w składzie: mgr Barbara Nawrotek-
-Żmijewska (dyrektor MDK „Prażaków-

TEMPO, INTONACJA
 I INTERPRETACJA

ka”), mgr Elżbieta Padee (logopeda) i mgr 
Joanna Zdunek (logopeda), miało niełatwe 
zadanie. Na ocenę recytacji miały wpływ 
następujące elementy: tempo, intonacja, 
interpretacja i znajomość tekstu poetyckie-
go oraz opracowanie głosowe. W trakcie 
obrad jury wszyscy uczestnicy konkursu 
i ich opiekunowie oraz rodzice zostali 
zaproszeni na poczęstunek. Po burzliwej 

naradzie jury ostatecznie wyłoniło laurea-
tów konkursu. 1. miejsce zajął Aleksander 
Jamrozik z Przedszkola nr 6 w Ustroniu. 
Otrzymał zatem główną nagrodę, jaką jest 
występ na scenie ustrońskiego amfiteatru 
podczas imprezy „Dzieci – Dzieciom”.   
2. miejsce zajęła Małgorzata Gojniczek  
z Przedszkola nr 7, a 3. miejsce  ex aequo 
- Jeremi Rychlak z  Przedszkola nr 1 i  
Jan Marianek z Przedszkola nr 5. Pozo-
stali uczestnicy otrzymali wyróżnienia 
i wiele atrakcyjnych nagród, za których 
przekazanie organizatorzy konkursu ser-
decznie dziękują sponsorom: Hotelowi 
„Jaskółka”, Centrum Wypoczynkowo-
-Szkoleniowemu „Gwarek”, Sali zabaw 
„Figle Migle”, Etno – Chacie „Topolej”, 
Salonowi fryzjerskiemu „Anette”, Kolei 
Liniowej „Czantoria”, „Dream-Park”, 
„GOjump – Park Trampolin”, „Zygzak 
Karting”, Kinu „Helios”, Teatrowi La-
lek „Banialuka”, Restauracji„Pozytyw”, 
Piekarni „Betlehem”, Leśnemy Parkowi 
Niespodzianek, Hurtowni chemicznej 
Artchem i Kwiaciarni „Stokrotka”.

                              Dagmara Rejowicz

12 kwietnia 2018 r. organizatorzy VIII Miejskiego Konkursu Recytatorskiego zaprosili 
do Przedszkola nr 6 dzieci z ustrońskich przedszkoli. Impreza ta ma na celu popu-
laryzację literatury, zainteresowanie dzieci poezją, a także rozwijanie zdolności 
recytatorskich i wzmacnianie emocjonalne dzieci podczas występów publicznych. 
Dzieci recytowały wybrane przez siebie utwory popularnych polskich autorów.  
W tym roku największą popularnością cieszyły się  wiersze Jana Brzechwy.

17/2018/8/R
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Przez 15 lat ośrodek mieścił się w bu-
dynku biblioteki przy rynku, ale w grudniu 
ubiegłego roku nastąpiło uroczyste otwar-
cie nowej siedziby w budynku Gimnazjum 
nr 1. Żeby dostosować pomieszczenia 
do nowych potrzeb wykonano gruntow-
ny remont. Lżejsze prace wykonywały 
nauczycielki i dzieci. Na remont miasto 
przekazało 70 tys. zł, sklep „Pepco” dał 
dzieciom 10 tys. na urządzenie się, a wielu, 
wielu godzin pracy nikt już nie liczy. Liczy 
się za to efekt, czyli przytulne wnętrza, ka-
napy, dywany, poduchy, półki z książkami, 
zabawkami, miejscem do nauki, jadalnią, 
kuchnią. Cieszą znajdujące się w pobliżu: 
boisko, park, nowy plac zabaw. 

Kadra ośrodka: Monika Zawada - kie-
rownik oraz wychowawcy: Iwona Werpa-
chowska, Katarzyna Rychlik-Skórczew-
ska, Marzena Malaka, Ewelina Pająk, 
Sylwia Urbaś wciąż myślą o tym, jak 

MOŻNA I TRZEBA INACZEJ

uprzyjemnić czas swoim podopiecznym, 
jednocześnie ucząc ich życia i nie roz-
pieszczając. Dzieci sprzątają, przygoto-
wują posiłki, pomagają sobie nawzajem 
i ... są zachwycone. Ośrodek jest dla nich 
tak ważny, bo znajdują w nim ciepły po-
siłek i wsparcie, a także fachową pomoc 
terapeutyczną, z której mogą skorzystać 
także rodzice. W nowej siedzibie jest 
uwielbiany przez dzieci pokój do rozmów. 
Na początku nawet specjalnie broiły, by się 
w nim znaleźć. Panie cieszą się, że poufne, 
a czasem trudne rozmowy nie będą się już 
odbywać kątem w biurze. 

Otwarcie nowej siedziby odbyło się 
w grudniu i miało uroczysty charakter. 
Obecne były władze miasta, wychowawcy 
ośrodka i dzieci. Łukasz Sitek - pełnomoc-
nik burmistrza w Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Ustroniu 
mówił później: 

– Zapisy różnych ustaw mówią o ko-
nieczności tworzenia ośrodków wsparcia 
dziennego, jednak spełnienie wszystkich 
warunków, jakie dotyczą takich placówek, 
nie jest łatwe. Świadczy o tym fakt, że 
pierwszy w powiecie i jak na razie jedyny 
ośrodek z pełnym programem socjoterapii 
działa w Ustroniu. To wszystko dzięki 
bardzo dobrej współpracy Stowarzysze-
nia „Można Inaczej” z miastem – mówi 
Ł. Sitek. 

Stowarzyszenie „Można Inaczej” znane 
jest również z tego, że propaguje ideę wo-
lontariatu, czyli angażowania się w pracę 
społeczną. W ośrodku pracowało już wielu 
wolontariuszy – gimnazjaliści, licealiści, 
mieszkanki i mieszkańcy Ustronia. Wolon-
tariusze są wciąż potrzebni, a szczególnie 
mile widziani są panowie, bo w rodzinach 
dysfunkcyjnych najczęściej brakuje ojców. 
Wolontariusze czytają dzieciom, odrabiają 
z nimi zadania, bawią się, grają w piłkę.

Monika Niemiec

– Ośrodek to dla mnie taki drugi dom. Panie pomagają mi odrabiać zadanie domowe. 
W poniedziałki i czwartki przychodzi pan Eugeniusz i pomaga w uczeniu się. Mamy 
tu też ciekawe zajęcia – plastyczne, teatralne, sportowe, terapeutyczne - mówi 
Kasia, podopieczna Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” 
oraz prowadzonego przez to stowarzyszenie Ośrodka Pracy z Dziećmi i Młodzieżą. 

Uroczyste otwarcie nowej siedziby ośrodka.                                     Fot. M. Urbaś

W ośrodku dzieci mogą odrabiać lekcje 
i uczyć się.                          Fot. M. Urbaś

Dzieci o ośrodku „Można Inaczej”: 
Dawid: – To mój drugi dom, bo zawsze 

mogę tu liczyć na pomoc. Mamy dobre po-
siłki, a jak nam się skończy picie, to zawsze 
możemy iść do jadalni i napić się herbaty. 
Gdy ktoś jest niegrzeczny, to dostaje kon-
trakt, ale nie ma dużej kary, dlatego lubię 
tu chodzić.

Roksana: – Lubię zajęcia plastyczne w 
ośrodku, poza tym spędzam tu czas z przy-
jaciółmi i odrabiam zadanie.

Kuba: – Ośrodek to dla mnie taka świetli-
ca jak w szkole. Mogę się tu bawić i odrabiać 
lekcje, mam koleżanki i kolegów. 

Adrian i Nikodem: – Panie pomagają mi 
w odrabianiu zadań i uczeniu się, jest nam 
tu dobrze i lubimy przychodzić do ośrodka, 
a szczególnie na zajęcia plastyczne. Zawsze 
jemy dobre jedzenie.

Hubert: – W ośrodku mamy bardzo ładne 
sale z ładnymi meblami, pufami i zabawka-
mi. Są fajne panie i zajęcia. To mój drugi 
dom. 

Dominik: – W ośrodku mogę spokojnie 
zrobić zadanie domowe i jeszcze pomóc 
innym w odrabianiu lekcji. Mogę pogadać z 
kolegami, chodzić na ulubione zajęcia. To 
super świetlica! Polecam!

Szymon: – Ośrodek jest dla mnie drugim 
domem, są miłe panie, zabawki i zabawy z 
kolegami. Mogę się bawić, szaleć, koloro-
wać, odrabiać lekcje. I nie muszę tego robić 
w domu, a z paniami można też wyjść na 
podwórko i na spacer i są super wycieczki!

Natalka: – Ośrodek to miejsce, w którym 
spędzam czas po szkole. 

Julia: – Dla mnie ośrodek jest drugim 
domem. Jest tu fajnie i pięknie. Są tu miłe 
panie. Chodzę tu już 3 lata, od pierwszej 
klasy. Podoba mi się moja sala i sale innych 
grup. Mam fajne koleżanki i kolegów, ale 
jest mi smutno, że odszedł jeden z wycho-
wawców.

Kacper: – Lubię chodzić do ośrodka, bo 
mogę tu porządnie zrobić zadanie i musze 
już w domu, zwłaszcza z polskiego i orto-
grafii. Jak się pouczymy, to mamy różne 
zajęcia i nagrody, i pyszne jedzenie, a do 
tego zdrowe, np. pierogi z mięsem. Są miłe 
panie i lubię wychodzić na podwórko, grać 
w piłkę ręczna i w zbijaka. 

Marcin: – Ośrodek jest dla mnie miej-
scem, w którym mogę odrabiać zadania, 
uczyć się i ciekawie spędzać czas.
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BIBLIOTEKA     POLECA:

Luke Dittrich 
 „Eksperyment”

Henry Molaison był bardziej 
znany jako „pacjent H.M.” Po 
eksperymentalnej operacji  
mózgu utracił możliwość za-
pamiętywania i tym samym 
tożsamość. Książka opowiada 
jego historię,  opisuje początki 
neurochirurgii i przypomina, że 
są granice, których przekraczać 
nie wolno.

Wiktor Mrok 
 „Czerwony Parasol”

Powieść kryminalno-szpie-
gowska. Kiedy siedemnastoletnia 
Tatiana wraca do domu, znajduje 
ciała brutalnie zamordowanych 
najbliższych. W domowej skryt-
ce odkrywa tajemnicze ampułki 
i pendrive.  Rozpoczyna się nie-
bezpieczna rozgrywka między 
wywiadami światowych mo-
carstw – KGB, CIA i Mosadem.

 Przysłowie powiada, że umiejętność życia jest największą sztu-
ką. Maestrię tę doskonale opanował i wprowadził w swoją krótką 
ziemską egzystencję śp. Zdzisław SZLAUR, najpierw mieszka-
niec sąsiedniej Wisły, później ustroniak z wyboru od momentu 
kiedy to 44 lata temu, w 1974 r. poślubił koleżankę szkolną Renatę 
Kozioł, zostając szwagrem misjonarza – ks. Zbigniewa Kozioła. 
Wówczas zamieszkał wraz z żoną w Ustroniu 
przy ul. J. Wantuły. Z doświadczenia wiadomo, 
że los bywa często bardzo przekorny, niosący  
z sobą nieprzewidywalne, smutne, wręcz  tragicz-
ne wydarzenia. 9 lat temu owdowiał. W związku 
małżeńskim był przez 35 lat.

 Urodził się 16 stycznia 1952 r. w Wiśle jako syn 
Edwarda i Zuzanny. Zmarł nagle i niespodziewa-
nie 12 kwietnia 2018 r. w Szpitalu Wojewódzkim  
w Bielsku-Białej, przeżywszy zaledwie 66 lat. 

Bohater wspomnienia z pewnością nigdy nie 
pomyślałby, że jego dola, gdzieś jednak zapisana, 
będzie obfitowała w tyle zdarzeń, które przyszło 
mu przeżyć. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształ-
cącego im. P. Stalmacha w Wiśle zaczął studiować 
w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach 
(ob. Akademia Ekonomiczna) – kierunek orga-
nizacji i zarządzania przemysłem. Po studiach 
w 1974 r. rozpoczął pracę w Odlewni Fabryki Samochodów 
Małolitrażowych w Skoczowie, w Wydziale Organizacji i Za-
rządzania. Wkrótce został kierownikiem zaopatrzenia i zbytu,  
a następnie awansował na wicedyrektora. W 1990 r. objął rodzinną 
firmę cukierniczą pod nazwą „Na Blejchu”.  Właściciel cukierni 
chętnie przekazywał swoje wyroby na różnego rodzaju imprezy 
oraz akcje charytatywne organizowane przez stowarzyszenia 
lub instytucje. Był na tyle skromnym człowiekiem, iż nigdy nie 
chwalił się swoją dobroczynnością.

Poza pracą zawodową miał wiele pasji, z których do  najwięk-
szych należały muzyka klasyczna i historia. Priorytetem dla niego 

stała się przeszłość Śląska Cieszyńskiego, a głównie Wisły. In-
teresował się również bardzo dziejami rodziny. Twierdził, wręcz 
podkreślał, że pamięć i szacunek do tych, którzy już odeszli, 
ma zdecydowanie nadrzędne znaczenie dla naszej przyszłości. 
Jesteśmy im to winni. Czytanie książek i prasy także należało 
do jego zamiłowań. Uwielbiał podróżowanie i zwiedzanie,  

w szczególności chodzenie po górach. Na wę-
drówki jednak wiele razy brakowało mu czasu. 

Życie osobiste Zdzisława Szlaura okazało się 
na wskroś udane i szczęśliwe. Przeżyte z żoną 
Renatą i dziećmi – Szymonem i Sylwią, 35 lat 
może stanowić przykład wzorowego małżeństwa 
ekumenicznego. Wiara z obu stron nie stanowiła 
w niczym żadnej przeszkody, była wręcz funda-
mentem opartym na wzajemnym zrozumieniu, 
szacunku, miłości i tolerancji. Postrzegano go za-
wsze jako obowiązkowego, kochającego,  dobrego 
męża i ojca, poważanego przedsiębiorcę,  prawego 
człowieka. Z takich cech  był powszechnie znany. 
Teraz towarzyszyć nam będzie już  tylko w co-
dziennych wspomnieniach. 

Uroczystość pogrzebowa, którą prowadził ks. 
proboszcz Waldemar Szajthauer. odbyła się 18 
kwietnia br. w kościele ewangelicko-augsburskim 

ap. Piotra i Pawła w Wiśle, skąd kondukt udał się na miejscowy 
cmentarz ewangelicki „Na Groniczku”. Życzeniem zmarłego 
było, aby spocząć w rodzinnej miejscowości. Żegnający go 
najbliżsi, delegacje byłych i obecnych współpracowników, liczni 
znajomi, przyjaciele, sąsiedzi i koledzy szkolni oddający ostatni 
hołd jego pamięci w piękny, słoneczny, wiosenny dzień spra-
wili, iż wizerunek Zdzisława Szlaura pozostanie na zawsze we 
wdzięcznej pamięci współmieszkańców Wisły i Ustronia. Niechaj 
spoczywa w pokoju, a wiślańska ziemia utuli go do wiecznego 
snu po wszelkich trudach dnia powszedniego.

                                                                        Elżbieta Sikora    

WSPOMNIENIE O ZDZISŁAWIE SZLAURZE

SKLEP U PAKUŁKI
DLA

WSI I MIASTA
ZAPRASZA 

Ustroń,ul. Skoczowska 23
tel. 33 854 47 10

17/2018/9/R

UROCZYSTOŚCI  PATRIOTYCZNE
3 MAJA 

godz. 10:30  – Msza św. w kościele rzymskokatolickim pw. św. Klemensa
godz. 11:40  – przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych i uczestników 
     uroczystości przed Pomnik Pamięci Narodowej
godz. 12:00  – uroczystości patriotyczne oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem
     Pamięci Narodowej
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Przy ustrońskim stole

USTRONIU

Tym razem prezentuję unikatowe zdjęcie 
prawdopodobnie sprzed I wojny światowej, 
zachowane w zbiorach naszego Muzeum. 
Jest to widok w kierunku obecnej ul. Kuźni-
czej. Na pierwszym planie znajduje się nie 
uregulowana w owym czasie Młynówka, 
przez którą nie przebiegał jeszcze beto-
nowy mostek. Opuszczała ona ustrońską 
fabrykę (wówczas była to Fabryka Śrub 
i Wyrobów Kutych Brevillier – Urban)  
i płynęła dalej otwartym terenem o natu-

ralnych brzegach. Natomiast na drugim 
planie wznoszą się zabudowania pozostałe 
po Arcyksiążęcym Zakładzie Budowy 
Maszyn, działającym tu w latach 1864 
– 1909. Po lewej stronie widoczny jest 
fragment muru otaczającego zakład od pół-
nocy oraz budynek stolarni, której żeliwna 
konstrukcja wykonana była w 1897 r. dla 
potrzeb wystawy światowej w Wiedniu.  
W tle masyw Czantorii. 

                                     Alicja Michałek

DOJENIE RYŻU
Nie raz i nie dwa wspominałam o tym, że jeśli potrawa 

wymaga użycia mleka to używam roślinnego zamiennika 
(oficjalne przepisy zabraniają użycia sformułowania „mleko 
roślinne”) i zachęcałam, by robić to samo. Mit zdrowego 
krowiego mleka jest ostatecznie właśnie tym – głównie mi-
tem, zwłaszcza że z wiekiem coraz gorzej trawimy laktozę,  
a więcej wapnia znajdziemy chociażby w figach czy sezamie, 
a nawet swojskim maku. I pozostaje jeszcze kwestia troski 
o planetę oraz dobrostan krów. Takie roślinne „mleka”, 
chociaż coraz powszechniej dostępne, są jednak nadal dość 
drogie, a robienie półproduktów samemu ma wiele zalet. 

Jednym z najprostszych i najbardziej ekonomicznych 
rozwiązań jest tutaj napój ryżowy. A przy tym jest bardzo 
smaczny. Dlatego, gdy zostałam poczęstowana domową 
mrożoną kawą na bazie takowego, od razu poprosiłam  
o przepis, który potem podrasowałam, by teraz puścić go 
dalej w świat. Najbardziej podstawową wersję robi się 
ze szklanki zwykłego białego ryżu, dwóch szklanek wody  
i szczypty soli, ale można też odrobinę zaszaleć. 

Warto na przykład sięgnąć po ryż jaśminowy. Ma on 
delikatny aromat i ciekawy, nieco bardziej złożony smak  

i osobiście bardzo chętnie wykorzystuję go także w innych 
celach. By przygotować ryżowy napój gotuję go do mięk-
kości ze szczyptą szafranu, chociaż może być też zwykła 
kurkuma, kilka ziaren kardamonu lub po prostu odrobina 
soli. Ugotowany i przestudzony miksuję w porcji dwie 
szklanki wody na szklankę ryżu, chociaż może być mniej 
wody, jeśli gotowa mikstura ma być bardziej gęsta i ciągną-
ca. A ponieważ orientalne klimaty trzymają się mnie nadal, 
chętnie dodaję jednego posiekanego suszonego daktyla 
jako słodziwo i odrobinę wody różanej. Z tą ostatnią trzeba 
jednak uważać, ponieważ odrobina sprawia, że potrawy  
(a zwłaszcza desery) pachną egzotyczną obietnicą, a odrobi-
na za dużo – że kojarzą się nieco zbyt kosmetycznie. Chociaż 
woda różana jest znakomitym środkiem tonizującym, a wody 
po płukaniu ryżu mieszkanki Dalekiego Wschodu używają 
do mycia twarzy. Z powodzeniem można się więc wysma-
rować tą, nieapetycznie mówiąc, breją, która zostanie, gdy 
zmiksowany ryż przecedzimy  przez czystą gazę, lub wygo-
towaną ściereczkę, albo nawet (również czystą oczywiście) 
tetrową pieluchę, jeśli ktoś ceni sobie tradycjonalizm. 

Odcedzony płyn przechowujemy w lodówce do kilku dni 
i stosujemy jak zwykłe mleko – do kawy, do owsianki, do 
ciastek czy naleśników na słodko, lub po prostu jako na-
pój, zwłaszcza jeśli jest doprawiony. Nie licząc gotowania, 
co i tak można zrobić wcześniej, przygotowuje się prosto  
i szybko – niezależnie od tego, co mówią złośliwi żartowni-
sie, nie trzeba wstawać bardzo wcześnie, żeby wydoić sobie 
ryż.                                                                           Ewa Depta
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stare i duże drzewa („bo przecież zagrażały budynkowi, w ogrodzie 
nic nie rosło, taki był zacieniony, a przez spadające liście i gałęzie 
w ogóle nie dało się kosić trawnika”), ich miejsce zajęli skarlali 
„kuzyni”, coś na kształt zwałowiska kamieni z kilkoma kępami 
poduchowato rosnących roślin oraz trawnikowy dywan (dosłownie, 
bowiem z rolki), a całość uzupełnił gęsty „tujowy” żywopłot. 

W sumie wszystko odbyło się zgodnie z prawem, w myśl reguły, 
że z tym co moje, robię to, co uważam za korzystne, słuszne i zgodne 
z moim widzimisię. Tyle tylko, że zniknęła grupa starych, okazałych 
drzew, bodaj czy nie jedyne takie zgrupowanie w promieniu kilkuset 
metrów. Uszczerbku – i to znaczącego – doznał krajobraz miasta. 
Środowisko straciło naturalne klimatyzatory (o takim znaczeniu 
drzew pisałem w GU z 22 lutego) i „wspomagacze” retencji wody  
(o czym można było przeczytać w GU z 29 marca br.). Zniknęły 
bardzo wydajne neutralizatory dwutlenku węgla i niektórych za-

nieczyszczeń powietrza, a także 
efektywni producenci tlenu. Wiele 
zwierząt utraciło swe spiżarnie, 
miejsce schronienia i rozrodu. 
Wraz z drzewami odeszły mate-
rialne ślady pamięci o ludziach, 
którzy dom zbudowali, założyli 
ogród i rzeczone drzewa posadzili. 
Ale największy paradoks polega 
na tym, że wraz ze skuteczną pra-
cą pił łańcuchowych, trzaskiem 
padających pni i łamiących się 
konarów, cała nieruchomość być 
może zyskała w oczach swych 
właścicieli, ale w sumie utraciła 
na wartości! Tak, nie przesadzam 
– żyjemy w czasach, w których 
ekonomiści i inne „liczykrupy” 
nieustannie szantażują nas ko-
niecznością ciągłego wzrostu do-
chodów, zysków, produktu krajo-
wego brutto i czego tam jeszcze. 
Wszystko dziś da się przeliczyć 
na pieniądze, a więc również  

i drzewa. I bynajmniej nie chodzi o wartość desek, jakie można 
wykroić ze ściętego pnia, czy też kubików polan nadających się 
do spalenia w kominku. Można dokładnie oszacować wartość tzw. 
usług ekosystemowych, jakie świadczą nam drzewa. W naszych 
uwarunkowaniach i przy naszej dominującej, niestety, dendrofobii 
zabrzmi to może nierealnie, ale w wielu krajach o wyższej niż polska 
ekologicznej świadomości i wrażliwości udowodniono, że drzewa 
mają wpływ – i to na dodatek istotny – na wartość nieruchomości. 
Zarówno z angielskich, jak i z amerykańskich badań wynika, że 
jeśli w przydomowym ogrodzie rosną stare i duże drzewa, to taka 
nieruchomość jest średnio nawet o 15% droższa od posesji drzew 
pozbawionych! W innych badaniach wykazano, że każde dojrzałe 
drzewo (czyli duże, o średnicy pnia większej niż 30 cm) zwiększa 
wartość posesji o 2%; jeśli drzewa rosną przed nieruchomością, 
przy ulicy, to jej wartość rośnie o 3-5%; za obecność drzew  
w najbliższym sąsiedztwie danej posesji zainteresowani jej kupnem 
są w stanie zapłacić o 6-9% więcej, a w dobrej i drogiej okolicy 
nawet o 10-15% drożej, niż za taką samą nieruchomość położoną 
w bezdrzewnej miejskiej lub wiejskiej „pustyni”.

A jak jest u nas? Ogród Starszej Pani jest dobrym przykładem 
ilustrującym dominującą mentalność: wielu nowych właścicieli 
starych domów ze starymi ogrodami pierwsze co robi, to – za prze-
proszeniem – rżnie wszystko wokół nie dbając o to, że ogród był 
często efektem wysiłku i cierpliwości minimum 2-3 pokoleń, a sami 
na podobny efekt z racji biologii i statystyki (czyli prognozowanej 
długości życia przeciętnego Polaka) po prostu nie doczekają (czytaj: 
nie dożyją). Równie często bywa, że aktualni właściciele nieru-
chomości wycinają cały drzewostan do zera, bowiem – i tu cytuję 
– „Mam kupca, ale z drzewami to on domu mi nie kupi”! W 2015 
r. przeprowadzono w Polsce badania statystyczne, w których 25% 
respondentów uznało, że drzewa podnoszą wartość nieruchomości, 
na których rosną. Mam przekonanie graniczące z pewnością, że są 
to ci z naszych rodaków, którzy o własnych ogrodach mogą tylko 
pomarzyć, bowiem ich na nie po prostu nie stać! Tak przy okazji to 
chciałbym być świadkiem licytacji domu widocznego na zdjęciu – 
ciekawe jak kupujący różnych narodowości potraktowaliby rosnące 
wokół niego stare drzewa.            Tekst i foto: Aleksander Dorda

Ten ogród zapamiętałem zupełnie inaczej! Fakt, kilka lat w nim 
nie byłem, jego właścicielka zmarła bodaj na początku minionego 
roku, ale żeby w tak krótkim czasie sporej wielkości ogród przeszedł 
aż taką przemianę? Niewiarygodne!

To był jeden z moich ulubionych ogrodów, niezbyt duży, ale 
jak na dzisiejsze standardy przydomowych ogródków – całkiem 
spory, liczący blisko 20 arów. Otaczał starą willę, która domagała 
się interwencji ekipy budowlanej – tu i ówdzie odpadający płatami 
lub pokryty podejrzanej proweniencji „liszajami” tynk, w dodatku 
tak wyblakły, że pierwotnego koloru nie sposób odgadnąć, drew-
niane okna domagające się malowania… Ale dla właścicielki nie 
budynek, ale ogród był najważniejszy, stanowił sens i cel życia. 
Starszą Panią – tak ją w myślach nazywałem i tak niechaj pozosta-
nie – poznałem na początku lat 90. ubiegłego wieku. Odtąd dość 
regularnie, co 2-3 lata służbowo odwiedzałem jej ogród, kiedy to 
zmuszona była „pożegnać” się – 
zawsze z nieukrywanym żalem –  
z jakimś zamarłym drzewem lub 
krzewem, a ja wydawałem sto-
sowne zezwolenie. Starsza Pani od 
zawsze miała problemy z porusza-
niem się, ale niezmiennie „śmiga-
ła” po ogrodzie, zawsze uzbrojona 
w niewielką kopaczkę lub sekator. 
Ciągle coś poprawiała i dopieszcza-
ła – tu lekko spulchniła ziemię, tam 
wyrwała jakiś chwast lub roślinkę, 
która nie pasowała do jej poczucia 
estetyki i koncepcji ogrodu, gdzie 
indziej ucięła suchą gałązkę czy 
też zerwała nadwiędnięty listek. 
Widać było, że mimo upływu lat  
i narastających kłopotów z po-
ruszaniem się (najpierw lasecz-
ka, potem dwie kule, aż wreszcie 
chodzik, który głośno i dosadnie 
przeklinała, gdyż bardzo ograniczał 
możliwości dotarcia we wszyst-
kie ogrodowe zakątki), ogród był 
całym życiem właścicielki. Ogród niezwykły i niedzisiejszy, taki  
w starym stylu, założony przed kilkudziesięciu laty, a teraz rosnący 
w jakiś dziwny, niby swobodny, ale jednocześnie utrzymywany  
w razach sposób, dający w efekcie coś, co najlepiej opisuje termin 
„tajemniczy ogród”. Nie było w nim miejsca na wiecznie zielone 
„ogrodzenie z tui” i ogromny spłacheć równiuteńko przyciętego 
trawnika. Królowały w nim drzewa, dla których krzewy, byliny  
i rabaty kwiatowe były jedynie tłem – pięknym, czasem oszała-
miająco i wielobarwnie kwitnącym, ale zawsze tylko tłem. Może 
nie były to drzewa jakiś wymyślnych, egzotycznych gatunków  
i odmian, ale drzewa, które rosły śmiało wzwyż i wszerz, niczym 
(prawie) nieograniczone. Dziwnym trafem, mimo zacnych roz-
miarów, nie zagrażały budynkowi, chociaż niektóre rosły zaledwie 
2-3 metry od jego murów, z koronami szeroko rozwiniętymi nad 
dachem. 

Zawsze dobrze czuję się w takich ogrodach, które wydają się 
niespętane myślą architekta/projektanta, a rośliny – w tym oczy-
wiście drzewa – zdają się rosnąć swobodnie, samopas. Niestety, 
wielokrotnie byłem świadkiem, jak tego typu ogrody umierają 
wraz ze śmiercią swych właścicieli, którzy na ogół byli drugim 
pokoleniem „ogrodników”. Najkrócej mówiąc: ogród tego typu 
zakładali niegdyś dziadkowie, ich dzieci utrzymywały i mogły 
podziwiać w pełni rozkwitu, ale wnukowie w pogoni za ogrodową 
modą całkowicie zmieniają, a de facto niszczą założenie ogrodowe. 
Wycinają stare drzewa, tworząc miejsce na łatwiejsze w obsłudze  
i utrzymaniu trawniki, obsadzają granice rzędami formowanych 
od linijki żywopłotów z żywotników w najłatwiej dostępnej (na-
wet w markecie „u mnie” na wsi!) „szmaragdowej” odmianie,  
a jeśli sadzą drzewa, to już takie jakieś skarlałe, lichych rozmiarów,  
o narzuconej kulistej lub płaczącej formie. I dokładnie to samo stało 
się udziałem ogrodu Starszej Pani.

Po jej śmierci jedyni spadkobiercy – dalecy krewni „gdzieś  
z Polski” – błyskawicznie sprzedali cieszyńską posiadłość. Nowi 
właściciele zaczęli swe rządy nie tylko od remontu budynku, ale i od 
„uporządkowania” ogrodu. Działo się to w pierwszej połowie 2017 
r., pod rządami niesławnego „lex Szyszko”, kiedy to drzewa ciął 
kto mógł i czym mógł. Z ogrodu błyskawicznie zniknęły wszystkie 

BLIŻEJ NATURY
DOMY, DRZEWA I LUDZIE
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Już w sobotę rozpoczyna się cykl teni-
sowych turniejów ITF Future, organizo-
wany przez Uczniowski Klub Sportowy 
„Beskidy” w Ustroniu. W ramach tego 
cyklu rozegrane zostaną cztery turnieje F1 
- GOLD Pokrycia dachowe CUP (Wisła), 
F2 - Wisła  & Miasto Ustroń CUP (Wisła), 
F3 - GK FORGE CUP (Ustroń ) oraz F4 
Wisła & Miasto Ustroń CUP.

Pierwsze dwa turnieje odbywać się będą 
w Wiśle na kortach w centrum, a kolejne 
w Ustroniu nad Wisłą, na kortach UKS-u. 
Najpierw jednak od 28 do 30 kwietnia  
odbywać się będą eliminacje, w których 
weźmie udział 64 zawodników, z czego 
do turnieju głównego awansuje tylko 8. 
W turnieju głównym singla będzie grało 
32 zawodników. Oprócz tego odbędzie się 
turniej debla z udziałem 16 par. Na liście 
zgłoszeń widnieją nazwiska z prawie 30 
krajów - całej Europy, a także z Chile, 
Urugwaju, USA, Argentyny, Kanady itd. 
W dniu zamykania list zgłoszonych było 
prawie 400 tenisistów, ostatecznie zagra 
tylko setka.

- Kiedyś moim marzeniem było zrobie-
nie jednego takiego turnieju, nie spodzie-
wałem się, że będę organizował cztery 
- mówi Aleksander Panfil, prezes UKS 
„Beskidy” organizator Ustroń-Wisła Cup. 
- Jednak dążyłem do tego konsekwentnie 
i liczyłem, że uda się za dwa, trzy lata. 
Wiadomo, że największą trudnością było 
zagwarantowanie odpowiednich środków, 
a było to możliwe dzięki temu, że wypra-
cowaliśmy sobie markę i jako trenerzy, 
gdyż nasi zawodnicy odnoszą sukcesy, ale 
również jako organizatorzy, bo mamy już 
na swoim koncie udane przedsięwzięcia 
z mistrzostwami Polski włącznie. Budżet 
tych czterech turniejów opiewa na 400 
tys., zł, same nagrody to 60 tys. dolarów. 

Organizację wsparło miasto Ustroń oraz 
Wisła, przekazując po 35 tys. zł. Doło-
żyło się również Starostwo Cieszyńskie, 
a pozostałe środki prezes UKS-u wydeptał 
u sponsorów. Miasta - gospodarze liczą 
na promocję w mediach podczas trwania 
turniejów, a już teraz zyskały cenną, pra-
wie miesięczną reklamę w hali przylotów 
portu lotniczego w Pyrzowicach. Zostanie 
tam ustawione specjalne stoisko i ścianka 
z logo Ustronia i Wisły, które przywitają 

ITF FUTURE
POLAND
USTROŃ

WISŁA CUP

wszystkich pasażerów przylatujących do 
Katowic. 

Oczywiście zawodnicy i osoby towa-
rzyszące zapłacą za pobyt w hotelach, 
ale w cenie mają więcej udogodnień 
i korzyści niż zwykli turyści. Oficjal-
nym hotelem Turnieju i również jednym 
ze strategicznych sponsorów jest hotel 
„Kolejarz”. Uczestnicy przez 4 tygodnie 
będą też jeść, pić i bawić się w naszym 
i sąsiednim mieście. Jako ciekawostkę 
A. Panfil dodaje, że podczas 10 tygodni 
turniejów Future w Mrągowie, zawodnicy 
mieszkający w hotelu Merkury wydali 
ponad milion euro.

Wartość promocyjna turniejów ITF 
Future dla Ustronia jest niezaprzeczalna, 
również korzyści z pobytu sportowców 
dla mieszkańców, nie należy jednak za-
pominać o emocjach sportowych, jakie 
będą mogli przeżywać kibice oglądając 
tenis na międzynarodowym poziomie oraz 
o zawodnikach UKS „Beskidy”, którzy 
bez kosztów samolotu, hotelu i innych 
przez prawie miesiąc będą trenować, grać, 
spotykać się, integrować z tenisistami 
z całego świata.            Monika Niemiec

17/2018/10/R

- Chciałbym wszystkich serdecznie za-
prosić na turniej ITF Future Poland 
Ustroń-Wisła Cup, zawodników, kibiców, 
fanów tenisa. Zaczynamy 28 kwietnia 
w Wiśle, a kończymy 27 maja w Ustro-
niu. Mam nadzieję, że wszyscy chętni 
zgromadzicie się tam, pokażecie i dacie 
czadu - takie zaproszenie wystosował 
tenisista Jerzy Janowicz w krótkim 
filmiku, który jest do obejrzenia na stro-
nie Tennis Futures Poland na facebooku. 
Tam też znajdziemy listy zawodników 
i dokładny program imprezy. 

Turnieje rangi Futures należą do turniejów 
ATP, choć stoją najniżej w hierarchii. Trwają  
tydzień, finał rozgrywany jest w niedzielę, a 
każdego roku organizuje się ponad 400 takich 
imprez w 60 krajach. Pula nagród wynosi od 
15 do 20 tys. dolarów. Każdy z turniejów 
Wisła-Ustroń Cup ma pulę w wys. 15 tys. 
dolarów. W tym roku w Polsce odbędzie się 8 
turniejów Futures, z czego 4 u nas. 

RUSZYŁA 
SPARTAKIADA

Za nami pierwsze rozgrywki II Spar-
takiady Dzielnic, organizowanej przez 
Stowarzyszenie "Wspólnie dla Ustronia". 
Podobnie jak w roku ubiegłym rozpoczęto 
stojącym na wysokim poziomie turniejem 
siatkówki. To dyscyplina bardzo popular-
na w Ustroniu, toteż w drużynach z po-
szczególnych dzielnic grali doświadczeni 
zawodnicy. Nie zabrakło w zespołach 
amatorów i nie mogło zabraknąć kobiet. 
W tym roku musiały to być dwie panie. 
Jeśli o różnicach regulaminowych mowa, 
to warto jeszcze wspomnieć, że tym razem 
nie musieli grać radni, ale jeśli włączyli 
się do rywalizacji, drużyna zyskiwała 
dodatkowe punkty.          (dok. na str. 16) Rodzinne kibicowanie.Z gracją pod siatką.
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CO NAS CZEKA

www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY - USTROŃ. (33)854-
53-98.

KOMANDOR - Cieszyn, ul. 
Stawowa 27 - szafy, garderoby, 
zabudowy wnęk z drzwiami 
przesuwanymi i nie tylko... Za-
mów bezpłatny pomiar. RATY 
0% 728-340-518, (33)854-22-
57. www.komandor.pl

Bilety autokarowe, lotnicze, 
promowe. Mea Travel, Ustroń, 
ul. Rynek 3.(33)444-60-40.

Brykiet bukowy, buk suchy 
workowany, drewno podpałko-
we – kartony, węgiel groszek 
workowany. (33)854-47-10.  

AMBACAR-BIS Skoczów, 
używane części do samocho-
dów osobowych. 733-913-181. 
505-634-557.

Bagażówka-przeprowadzki + 
ekipa. Usługi transportowe. 
601-478-108.

Sprzedam mieszkanie. 515-
286-714.

Usługi stolarskie, zabudowy, 
schody, drzwi itp. 601-82-11-
57, 33-854-43-86.

Sprzedam działkę 12-aro-
wą z warunkami zabudowy  
w Ustroniu. 601-403-041.

Lokal wolnostojący 100 m2 do 
wynajęcia. 697-955-558.

Zatrudnię pracownika do ob-
sługi parkingu obok Czantorii. 
Praca w sezonie codziennie, 
po sezonie weekendy. 601-
933-603.

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

Malowanie dachów. 505-168-
217.

Sprzedam nowe meble IKEA 
(sofa 3-os. rozkładana oraz 
łóżko z materacem 1,4/2 m) 
693-501-005.

Do wynajęcia mieszkanie 
Manhatan,44 m2, wyremonto-
wane. 509-840-083.

Mycie kostki brukowej po 
zimie. Profesjonalna myjka. 
798-081-406.

OGŁOSZENIA DROBNE
10 lat temu - 24.04.2008 r.

22 kwietnia - pierwsi odważni.                                 Fot. M. Niemiec

www.ustron.pl

WYBUCH NA STACJI BENZYNOWEJ
Wybuch zbiornika z gazem nastąpił o godz. 10.10. W całym 

Ustroniu widać było kłęby gęstego czarnego dymu. Dzwonią do 
mnie znajomi i mieszkańcy. Najpierw otrzymuję informację, że 
znowu płoną łąki przy ul. Stawowej. Ktoś inny donosi, że to sta-
cja, ale w Przedsiębiorstwie Komunalnym na ul. Konopnickiej, 
potem jeszcze, że to pizzeria, w końcu okazuje się, gdzie faktycznie 
pożar wybuchł. A wybuchł zbiornik z gazem podczas przeglądu 
technologicznego, dokonywanego przez pracownika specjalistycz-
nej firmy. Wstępnie ustalono, że prawdopodobnie była to awaria 
zaworu zwrotnego. Gaz zaczął się wydzielać, a po chwili wybuchł. 
Poparzeń doznał pracownik dokonujący przeglądu. Odwieziono 
go najpierw do szpitala w Cieszynie, a następnie do szpitala  
w Siemianowicach. W sprawie przyczyn wybuchu trwa śledztwo. 
Do dnia oddania gazety do druku nie ustalono na pewno czy był 
to błąd człowieka, czy wadliwe urządzenie. Od wybuchu zapłonęły 
stojące w pobliżu samochody.

SERCOWE ZAMIESZANIE
Sztuka Kena Ludwiga „Pół żartem, pół sercem”, to opowieść 

o dwóch bezrobotnych aktorach, którzy chałturzą na prowincji, 
prezentując „skrócone wersje” szekspirowskich dramatów. Nie-
stety, ich działalność artystyczna nie jest doceniana przez pub-
liczność, więc zaczynają odczuwać brak pieniędzy. Zdesperowani 
postanawiają swoje aktorskie ambicje odłożyć na później i zająć 
się czymś bardziej dochodowym. Pewnego dnia dowiadują się z 
ogłoszenia w gazecie, że bogata staruszka poszukuje swoich dwóch 
siostrzenic, by zapisać im w spadku majątek. Biedacy postanawia-
ją wykorzystać fakt, że staruszka nie ma pojęcia jak wyglądają 
jej siostrzenice i przebierają się za kobiety. Intryga ta powoduje 
niemałe zamieszanie towarzysko-sercowe wśród rodziny staruszki.

REMIS W BŁOCIE
W sobotę 19 kwietnia Kuźnia podejmowała na własnym boisku, 

będącą niżej w tabeli jedenastkę z Bestwiny. Mecz rozgrywano  
w ciężkich warunkach, padał deszcz i było zimno. Z czasem boisko 
zamieniało się w błotniste bajoro. Mimo wszystko kibice liczyli na 
łatwe zwycięstwo Kuźni i tak się wydawało po przebiegu pierw-
szego kwadransa gry, gdy to Kuźnia zdecydowanie dominowała. 
Ku zaskoczeniu wszystkich po 15 minutach zaczyna przeważać 
Bestwina stwarzając kilka groźnych sytuacji. Kuźnia wydaje się 
być bezradna. Po pół godzinie gry sytuacja zmienia się diametral-
nie i to Kuźnia króluje na boisku. Rozkręca się Robert Haratyk, 
co chwilę swymi podaniami stwarzając zagrożenie pod bramką 
rywali. Po najładniejszej akcji pierwszej połowy z pierwszej piłki 
celnie strzela Maciej Wasilewski, niestety prosto w bramkarza.

                                                                Wybrała: (aj) 

                                                                

*  *  *

 26.04      Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
27-28.04  Na Szlaku     ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
29-30.04  Rumiankowa     ul. Skoczowska 76  tel. 300-30-40
1-2.05    Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
3-4.05    Na Zawodziu     ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
4-5.05    Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
6-7.05    Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1    tel. 856-11-93
8-9.05    Lawenda     ul. Skoczowska 137   tel. 855-10-14
Dyżur w godzinach 8.00-23.00.

DYŻURY APTEK

26.04 11.00 Miejskie Zawody Latawcowe, Stadion KS „Kuź 
  nia” 
26.04 17.00 Zebranie mieszkańców Poniwca, Park Poniwiec
26.04 17.00 Zebranie mieszkańców Nierodzimia, SP-6
27.04 17.00 Spotkanie pn. „Rekonstrukcje historyczne -  
  czyli o tym, jak ożywić historię”, Muzeum 
  Ustrońskie
28.04-6.05 Majówka 2018, szczegóły na str. 5
28.04 17.00 Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - KP Be- 
  skid Skoczów, stadion Kuźni
5.05 17.00 Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - LKS 
  Goczałkowice, stadion Kuźni

*  *  *
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50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) samochód lub traktor, 8) nierób, 9) na-
uczyciel i wychowawca, 10) wynik dzielenia, 12) miejsce 
bitwy (12 X 1943), 14) imię żeńskie, 15) pukiel włosów, 
16) trawiasta równina w Argentynie, 19) internetowa 
gazeta, 22) filia dużej firmy, 23) pleciony z kwiatów, 24) 
miejsce bitwy podczas Powstania Listopadowego (1831).
PIONOWO: 2) bronił Reduty, 3) królestwo tanga, 4) 
rasowe psy, 5) dodatek do kobiety i śpiewu, 6) roślino-
znawstwo, 7) kuzyn volkswagena, 11) kraina we Wło-
szech, 13) nauka o przyrodzie, 17) tekstowe i graficzne  
w komputerze, 18) płynie przez Żywiec, 20) tysiąc kilo, 
21) kręcone na głowie.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 8 maja.

  
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 15

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje: Wincenty Janus 
z Ustronia, ul. Porzeczkowa. Zapraszamy do redakcji.

K R Z Y Ż Ó W K A

Nie taki dawny Ustroń, 2004 r.                                  Fot. W. Suchta
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Ruszyła 3. już edycja Budżetu Obywatelskiego w Ustroniu. Jeśli 
masz ciekawy pomysł na zagospodarowanie swojej okolicy lub 
na zaktywizowanie swoich sąsiadów, koniecznie złóż wniosek. 
Będzie to możliwe od 1 maja do 1 czerwca 2018 r. Szczegółowy 
harmonogram oraz formularze zgłoszeniowe na: www.budzeto-
bywatelski.ustron.pl. 

Środki przeznaczone na Budżet Obywatelski w budżecie miasta 
to 360 tys. złotych. Kwota ta podzielona jest na równe części po 
40 tys. zł na każde z 9 osiedli: Polana, Poniwiec, Ustroń Centrum, 
Ustroń Górny, Ustroń Dolny, Zawodzie, Hermanice, Lipowiec, 
Nierodzim. 

Zachęcamy do składania wniosków do budżetu, bo warto zmie-
niać nasz Ustroń na lepsze. Wystarczy jedynie wypełnić wniosek  
i uzyskać 15 podpisów mieszkańców popierających pomysł  
z danego osiedla.

Dodatkowe informacje: www.budzetobywatelski.ustron.pl.       
                                                                      Urząd Miasta Ustroń

BUDŻET OBYWATELSKI

360 tys. zł to kwota przeznaczona na projekty w ramach 
Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Rozdzielona zostanie 
po równo między 9 ustrońskich osiedli.  

Muzeum Marii Skalickiej zaprasza na spektakl MAYDAY 
autorstwa Ray'a Cooney'a w reżyserii Karola Suszki.

Ray Cooney (ur. 1932), brytyjski komediopisarz, określany 
jest jako mistrz farsy.

„Mayday” jest jedną z najzabawniejszych współczesnych 
komedii. To historia londyńskiego taksówkarza bigamisty, który 
przez kilka lat z powodzeniem prowadzi dwa równoległe życia 
z dwiema kochającymi go żonami. Jednak wypadek na ulicy 
powoduje, że jego tajemnica wychodzi na jaw, co wywołuje la-
winę nieprzewidzianych, zabawnych komplikacji. Bohater robi, 
co może, by ukryć podwójne życie przed małżonkami, mediami 
i policją. Doskonały komizm sytuacji scenicznych i dowcipny, 
barwny język sprawiają, że  „Mayday” od wielu lat rozśmiesza 
publiczność na całym świecie. Ta komedia nie starzeje się, bo 
ludzie ciągle oszukują i próbują jakoś wybrnąć z sytuacji, które 
sami stworzyli, a widzowie śmieją się obserwując, jak inni muszą 
kluczyć, by ich kłamstwa i kłamstewka nie wyszły na jaw.

Wyjazd dla niedzielnej  grupy abonamentowej 6 maja o godz. 
16.00, a dla grupy wtorkowej 15 maja br. o godz. 17.30. Oba 
wyjazdy punktualnie spod Lidla w Ustroniu.

SCENA POLSKA ZAPRASZA
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1 Bytomski Sport Sp. z o.o. 21 42 45:27  
2 LKS Decor Bełk 20 37 43:29  
3 LKS Czaniec 21 35 26:19  
4 MKP Odra Centrum Wodzisław 21 34 27:19  
5 GKS Radziechowy-Wieprz 21 31 43:38  
6 LKS Goczałkowice 20 29 31:32  
7 LKS Wilki Wilcza 20 29 34:36  
8 TS Podbeskidzie II BB S.A. 21 28 33:36  
9 Tyski Sport II S.A. 20 28 54:44  
10 KS Spójnia Landek 21 26 33:36  
11 GKS Dąb Gaszowice 20 25 34:33  
12 KS Kuźnia Ustroń 21 24 32:33  
13 KS Unia Racibórz 20 23 36:40  
14 LKS Drzewiarz Jasienica 20 23 26:41  
15 KP Beskid Skoczów 20 22 29:44  
16 MKS Lędziny 21 16 31:49  
  
 

Punkty sprzedaży gazety: ASIA Polana, Euro Sklep przy Policji, Euro przy Kuźni, EuroSpar Hermanice, Groszek obok TBS, Gruszczyk Roman Szpital Reumatologiczny, HERMES Nierodzim,
Informacja Turystyczna Rynek, Kiosk „RUCH” Kobyłecki Sanatorium „Równica”, Kiosk „U Sikorek” w centrum, Lewiatan Lipowiec, Lewiatan Manhatan, Lewiatan Poniwiec, Mendrek Lipowiec, 
PSS Beskid, PSS Hermanice, PSS przy SP1, Supermarket Polana, STRIMEX Sanatorium „Równica”, STRIMEX Zakład Przyrodoleczniczy, Sztwiorok Nierodzim, Targowisko, Wanda, Zibi.

Wraz z pierwszym gwizdkiem piłkarze 
ruszyli. Na początku pierwszej połowy 
większość akcji rozgrywała się niedaleko 
bramki Kuźni. Skuteczna obrona naszych 
zapobiegła utracie bramki. Goście nie 
zamierzali się poddawać i raz po raz sy-
tuowali się z piłką w pobliżu pola karnego 
gospodarzy. Interwencje Patryka Kierlina 
były jednak nie do pokonania. Kuźnia, 
gdy tylko miała piłkę pod swymi nogami, 

WYMAGAJĄCY PRZECIWNIK

wytrwale zmierzała w kierunku bramki 
Wodzisławia. Zabrakło wykończenia 
akcji, aby usytuować ją w siatce. 

W drugiej połowie meczu obie drużyny 
były już bardzo zdeterminowane, żeby 
strzelić gola. Ani jedna, ani druga strona 
nie zamierzała oddać trzech punktów ry-
walom. Do ostatniej minuty walka trwała 
kończąc się ostatecznie remisem. 

– Nie udało się wygrać spotkania  

z bardzo wymagającym przeciwnikiem, 
który przede wszystkim słynie z tego, że 
traci bardzo mało bramek. Dziś też to udo-
wodnił nie tracąc żadnej. Myślę, że był to 
wyrównany mecz na wysokim poziomie. 
Żałujemy trochę tego, że nie udało nam 
się wykorzystać tych sytuacji, jakie były 
i przechylić szali zwycięstwa na swoją 
korzyść. Ale obiektywnie mówiąc, był to 
mecz na remis. Więcej walki w środkowej 
strefie boiska, mało sytuacji bramkowych. 
Szanujemy ten punkt. Przymierzamy się 
teraz do kolejnego spotkania z Beskidem 
Skoczów – relacjonował po meczu trener 
KS Kuźnia Mateusz Żebrowski. Nie ukry-
wał radości z powodu zmodernizowanego 
boiska. – Niezmiernie się cieszymy, że 
doczekaliśmy się tego pięknego momentu, 
kiedy to możemy grać na nowym boisku. 
Wszystkie kluby, które tutaj przyjeżdżają, 
są pod wielkim wrażeniem. Dobrze, że 
władze Ustronia postawiły na sport, na 
modernizację tego obiektu i myślę, że jest 
to wizytówka nie tylko naszego klubu, ale 
całego miasta.              Agnieszka Jarczyk

KS Kuźnia – MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski 0:0

To było już drugie spotkanie piłkarskie na nowym boisku Kuźni. Obie drużyny dawały 
z siebie wszystko, aby wygrać ten mecz. Kibice nie zawiedli – dopingowali swoich 
wznosząc okrzyki i oklaskując dobre akcje oraz skuteczne interwencje bramkarzy.

Kibice z nowych trybun, bacznie obserwowali zmagania obu drużyn.            Fot. A. Jarczyk

(dok. ze str. 13)
Do turnieju zgłoszono 5 drużyn, przy 

czym ostatecznie zagrały cztery. 
W sobotę w sali gimnastycznej Szkoły 

Podstawowej nr 2 nie brakowało spor-
towych emocji pod siatką, ale też wśród 
kibiców. Swoich mężów, ojców, wujków, 
braci przyszły wspierać rodziny, dopin-
gowali ich nawet najmłodsi. Organiza-
torzy zapewnili napoje i posiłek, nad 
przebiegiem rozgrywek czuwała prezes 
Stowarzyszenia  "Wspólnie dla Ustronia" 
Aleksandra Polak-Morkisz oraz przewod-
niczący Rady Miasta Artur Kluz. O arbi-
traż poproszono licencjonowaną sędzinę 
Adrianę Adamczyk, którą do przyjazdu z 
uczelni zastępowała Maria Graff. Uczest-
nicy turnieju próbowali dyskutować, ale 
przyjmowali decyzje pań. 

Po turnieju rozgrywanym systemem 

każdy z każdym ostateczne wyniki wy-
glądają następująco: 1. Ustroń Dolny, 
2. Ustroń Lipowiec, 3. Ustroń Centrum, 
4. Ustroń Hermanice.

Klasyfikacja generalna po pierwszej 
dyscyplinie: 1. Ustroń Dolny: 109 pkt, 
2. Ustroń Lipowiec: 99 pkt, 3. Ustroń 
Centrum: 89 pkt, 4. Ustroń Hermanice: 
70 pkt, pozostałe dzielnice: 0 pkt.

Tegoroczna Spartakiada upływa pod 
znakiem sportu. Następną konkurencją 
będzie piłka nożna. Turniej Piłkarskich 
Szóstek odbędzie się 12 maja na stadionie 
KS Kuźnia. Kibice będą mogli śledzić 
zmagania swoich znajomych, krewnych, 
sąsiadów i aktywnie spędzić sobotę. Cze-
ka nas jeszcze turniej tenisa stołowego (19 
maja), zawody wędkarskie (9 czerwca), a 
po wakacjach sztafeta biegowa (29 wrześ-
nia) i tego samego dnia finałowy pik-

nik na rynku. Informacji udzielają radni 
i członkowie zarządów osiedli.        (mn)

W turnieju siatkówki uczestniczyli: 
Ustroń Dolny: Klaudia Bałoń, Łukasz 

Chlebek, Seweryn Czerwiakowski, Wiktoria 
Pokorny, Cezary Popek, Radosław Popek, 
radni: Krzysztof Pokorny i Andrzej Szeja; 

Ustroń Lipowiec: Jacek Górny, Kinga 
Górny, Joanna Karasiewicz, Bogdan Kozieł, 
Małgorzata Kozieł, Karol Nowak, Michał 
Zając. 

Ustroń Centrum: Radosław Dudek, 
Małgorzata Heczko, Natalia Kolankowska, 
Rafał Korzeń, Beata Łukasik, Janusz Niem-
czyk, radna Anna Rottermund;

Ustroń Hermanice: Jacek Filipiak, Da-
wid Goryczka, Jacek Herczyk, Ignacy Ja-
worski, Tomasz Jaworski, Noemi Kluz, 
Małgorzata Kubica.

*  *  *


