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Bogaty i oryginalny program artystyczny, tłumy gości, wielki tort, życzenia i festyn szkolny
z licznymi atrakcjami, na który przybyli obecni i byli uczniowie, nauczyciele, mieszkańcy Polany i sympatycy Trójki. Tak wyglądały 50. urodziny Szkoły Podstawowej nr 3. Z przyjemnością
oglądano kroniki i wspominano lata spędzone w szkolnych murach.
Fot. M. Niemiec

50 LAT TRÓJKI
To były bardzo sympatyczne urodziny. Nie mogło się obyć bez przemówień, wspomnień i historii, ale dominowała muzyka, taniec, humor. Uczestnicy tej wyjątkowej
uroczystości dostrzegli, że najważniejsze jest bycie razem i wspólnota przeżyć
w polańskiej Trójce.

Uczniów, nauczycieli, pracowników, absolwentów, przyjaciół i sympatyków Szkoły
Podstawowej nr 3 w Polanie, od 1999 roku z Oddziałami Przedszkolnymi, przywitała
Jolanta Kocyan, która funkcję dyrektor SP-3 pełni od roku 2000.
(cd. na str. 8)

Tegoroczny Koncert dla Mamy i Taty zakończyła piosenka „Żeby szczęśliwym być” z repertuaru Anny Jantar. Więcej na str. 9. Fot. K. Francuz
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Na dzień wyborów do Parlamentu Europejskiego w Ustroniu
było 14.974 osób uprawnionych do głosowania. W siedzibach
okręgowych komisji wyborczych wydano 7.349 kart do głosowania, na których oddano 7.302 głosy ważne. 26 maja 2019
roku w wyborach wzięło udział 49,08% ustroniaków, a z nich
52,08 % opowiedziało się za Koalicją Europejską, 33,91%
poparło PiS, a 5,45% Wiosnę Biedronia.

Dwa tygodnie temu pod opiekę Stowarzyszenia "AS" trafiła kotka
i jej 5 kociąt. Kotka urodziła swoje maluchy w jednym z ustrońskich
zakładów. Pracownicy dbali o kotkę i jej maleństwa, ale gdy podrosły
to dalsze przebywanie w tym miejscu było dla kociąt niebezpieczne.
Kotki zostały odrobaczone zostaną też zaszczepione.

Szukamy dla całej piątki dobrych domków. Tel. 515 801 605.
					

APEL

Burmistrza Miasta Ustroń

W związku z zatwierdzeniem przez Parlament Europejski tzw.
„plastikowej dyrektywy” zwracam się z prośbą do mieszkańców
miasta, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, instytucji jednostek i spółek „miejskich” oraz innych podmiotów
prowadzących działalność na terenie miasta do stopniowego
ograniczania, a w efekcie wyeliminowania w miarę możliwości
stosowania jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych,
opakowań na żywność (w tym kubków na napoje, słomek gastronomicznych, mieszadełek do napojów, pokrywek na napoje,
naczyń i sztućców wykonanych z plastiku, jednorazowych
„foliówek” i reklamówek itp), styropianowych kubeczków i patyczków do balonów. Będzie to przygotowanie do zmian, które
będą obowiązywały od 2021 r. t.j. zakazu wprowadzania tych
produktów do obrotu.

to i owo
z

okolicy

Ulewy postraszyły w cieszyńskim regionie. Większych szkód
nie było. Doszło jednak do zalania dróg lokalnych, uszkodzeń
mostków, podtopień posesji
i placówek publicznych. Strażacy podjęli w sumie 250 interwencji.

* * *

W ubiegły piątek odbyła się
Cieszyńska Noc Muzeów. Swoje
podwoje otworzyło ponad 20
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różnych placówek. Uczestnicy
mogli za darmo obejrzeć bogate
zbiory i wziąć udział w innych
atrakcjach przygotowanych
przez organizatorów.

* * *

Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra” odbyła
się w Skoczowie. Wspominano
pobyt papieża Jana Pawła II,
który przed 24 laty odprawił
mszę na Kaplicówce. Festiwal
wypełniły koncerty i wystawy.

* * *

W kościele Jezusowym odbył
się 63. Wiosenny Zjazd Chórów
Diecezji Cieszyńskiej. Modlitewno-muzyczne spotkanie
rozpoczęła pieśń “Ojcze z niebios” Stanisława Moniuszki.
Zabrzmiała na schodach nadol-

Średnia frekwencja w kraju wyniosła 45,68%, w okręgu 11 –
Katowice (woj. śląskie) 45,86%, w powiecie cieszyńskim 45,93%,
w Ustroniu 49,08%. W Cieszyńskiem tylko cieszyniacy osiągnęli
wyższą frekwencję – 49,82%, trzecie miejsce przypadło Istebnej
– 47,48%, a najmniej osób poszło głosować w Wiśle – 41,12%.
Frekwencja w Ustroniu wyróżnia się na tle gmin liczących od
10 do 20 tys. mieszkańców, w których średnia frekwencja wyniosła 42,74%. W kraju frekwencja rosła wraz ze wzrostem liczby
mieszkańców w gminie. W gminach poniżej 5 tys. mieszkańców
średnia wyniosła 40,93%, w tych powyżej 500 tys. mieszkańców – 58,59%. Ustroń ma frekwencję na poziomie gminy ponad
200-tysięcznej.
Poszczególne komitety uzyskały poparcie:
– Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL
SLD .N Zieloni – 3.803 głosy – 52,08%
– Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 2.476 – 33,91%
– Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia – 398 – 5,45%
– Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun
Liroy Narodowcy – 270 – 3,70%
– Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15 – 206 – 2,82%
– Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem,
Unia Pracy, RSS – 85 – 1,16%
–Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni
Gwiazdowski – 64 – 0,88%
Kandydaci, którzy otrzymali w Ustroniu najwięcej lub głosów:
Jerzy Buzek 			
2.105 Koalicja Europejska
Jadwiga Wiśniewska 		
1.524 PiS
Jan Olbrycht 			
1.257 Koalicja Europejska
Stanisław Szwed 		
410
PiS
Łukasz Kohut 			
211
Wiosna Biedronia
Mirosława Nykiel 		
164
Koalicja Europejska
Jacek Wilk 			
138
Konfederacja
Izabela Kloc 			
137
PiS
Marek Balt 			
125
Koalicja Europejska

(cd. na str. 7)

ziańskiej świątyni w wykonaniu
kilkuset chórzystów pod kierunkiem Joanny Sikory.
		
Postępuje budowa posterunku policji w Istebnej. Obiekt
wzniesiono na Dzielcu. Inwestorem jest Komenda Wojewódzka
Policji w Katowicach. Stróże
prawa powinni zacząć tu „urzędować” jeszcze w tym roku.
Koszt sięgnie 1,5 mln zł.

* * *

* * *

Jaskinia Malinowska zlokalizowana w okolicy Malinowskiej
Skały, tuż przy szlaku czerwonym, od 8 czerwca ma być ogólnie dostępna. To będzie spora
frajda dla miłośników górskich
wędrówek wyprawiających się
w Beskidy. Oczywiście nie-

zbędny będzie odpowiedni strój
i wyposażenie w lampkę „czołówkę”.

* * *

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zebrzydowicach
prowadzi magazyn z odzieżą
używaną. Korzystają z niego
podopieczni ośrodka. Ośrodek
ponadto pośredniczy w przekazywaniu osobom potrzebującym
używanego sprzętu i wyposażenia domowego.

* * *

Na Górze Cieślar w Wiśle,
2 czerwca, spotkają się na rodzinnym zjeździe Cieślarowie.
Atrakcją zjazdu nr 8 będzie smażenie jajecznicy z tysiąca jaj na
ogromnej patelni oraz sypanie
Kopca Cieślarów.
(nik)
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KRONIKA MIEJSKA
BIEG APOSTOŁA PAWŁA

1 czerwca na Al. Legionów odbędzie się Bieg Charytatywny
Apostoła Pawła. Program: godz. 10.15 – start dystansu 2,5 km +
Nordic Walking, godz. 10.45 – start dystansu 10 km, 11.00 – start
dystansu 5 km, 12.00 – dekoracje i zakończenie. Bieg odbędzie
się bez względu na pogodę, za wyjątkiem klęski żywiołowej.
Zapisy na www.pomiaryczasu.pl

* * *
SPOTKANIE
Z MACIEJEM SZYMANOWICZEM

Muzeum Ustrońskie im. J. Jarockiego oraz Miejska Biblioteka
Publiczna w Ustroniu zapraszają na spotkanie z MACIEJEM
SZYMANOWICZEM, znakomitym polskim grafikiem, dizajnerem, autorem okładek i ilustracji dla dzieci i młodzieży, połączone
z otwarciem wystawy prac artysty, które odbędzie się 1 czerwca
(sobota) o godz. 15:00 w Muzeum Ustrońskim.

* * *

SPOTKANIE SYMPATYKÓW KUŹNI

Miesięczne spotkanie członków i sympatyków Kuźni Ustroń
odbędzie się w dniu 3 czerwca 2019 roku, tradycyjnie w Muzeum
Ustrońskim o godzinie 10.00. Wiodącym tematem spotkania będą
program i przygotowania do organizowanej w dniu 8 czerwca
„Industriady 2019”.

* * *

BAZA DANYCH
URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

Miasto Ustroń przy współpracy z Ministerstwem Technologii
i Przedsiębiorczości realizuje projekt „Zintegrowany system
wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisji”.
Głównym celem projektu jest m.in. - stworzenie prototypu
systemu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji z bazą danych
urządzeń grzewczych i narzędziami do analizy tych danych.
Miasto Ustroń podpisało umowę z Zakładem Kominiarskim
Sp. J., którzy przeprowadzą inwentaryzację źródeł ciepła na
terenie miasta. Dlatego też zwracam się z prośbą do właścicieli
nieruchomości o umożliwienie przeprowadzenia takiej inwentaryzacji. Dane pozyskane przez „Kominiarzy” posłużą jedynie
do stworzenia bazy danych, pomocnej przy realizacji programu.

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Władysław Atlas
Emilia Cieślar		

lat 68
lat 85

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

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
telefon alarmowy 994
Przedsiębiorstwo
Komunalne
33 854-35-00

* * *

PRELEKCJA

PARKI NARODOWE IZRAELA I PALESTYNY
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu serdecznie zaprasza na prelekcję multimedialną Izabeli Kuli „Parki
narodowe Izraela i Palestyny”. Spotkanie odbędzie się w środę
5. czerwca w Czytelni Biblioteki, o godz. 17.00.
Parki narodowe, pustynie, fauna i flora, antyczne fortece i bajeczne monastyry na pustyni to atrakcje Izraela i Palestyny często
pomijane przez chrześcijan pielgrzymujących do Ziemi Świętej.
Tymczasem tuż za murami tłumnie odwiedzanej Jerozolimy, na
terenie Autonomii Palestyńskiej odkrywa swe uroki Pustynia
Judzka, która kryje w sobie prawdziwe skarby.

* * *

SŁONECZNY USTROŃ
W maju ubiegłego roku Miasto Ustroń, w partnerstwie
z Miastem Skoczów, złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w wyniku którego
projekt nie uzyskał dofinansowania i tym samym projekt nie
będzie realizowany. Pisemne informacje zostaną rozesłane do
zainteresowanych osób. Jednocześnie informujemy, że jeśli
zaistnieje możliwość pozyskania dofinansowania w ramach
innego konkursu lub innych źródeł finansowania, Miasto Ustroń
ponownie złoży wniosek o dofinansowanie.
21/2019/5/R

ul. Partyzantów
ul. Malinowa
21/2019/1/N

Serdeczne podziękowania
za wyrazy współczucia, złożone wieńce i kwiaty
oraz udział w uroczystości pogrzebowej

OGÓLNOPOLSKA FIRMA pilnie zatrudni OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNE do ochrony obiektu w USTRONIU!
Umowa o pracę, możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji finansowych!

KONTAKT – 660 430 458
21/2019/6/R

LIKWIDACJA SKLEPU
„Wszystko dla dzieci”

WYPRZEDAŻ OBUWIA I ODZIEŻY DZIECIĘCEJ

śp. Emilii Cieślar

ul. 3 Maja 4 (sklep „Beskid”)

wszystkim uczestnikom pogrzebu
składa

21/2019/8/R

SKLEP U PAKUŁKI

Rodzina

21/2019/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

WAŻNE TELEFONY

Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23
tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY
21/2019/2/R

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

WIELKA WODA 2019

Wisła w okolicach mostu przy ul. Grażyńskiego.

Jak poinformował rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej st, kpt. Michał Pokrzywa
na Śląsku Cieszyńskim pracowało łącznie 1500 strażaków
z PSP i OSP i do zdarzeń jeździło ponad 310 zastępów. Do
piątku odnotowano łącznie 250 interwencji. Strażacy przede
wszystkim udrażniali przepływ na potokach, śluzach, rowach
melioracyjnych, chronili budynki przed zalaniem, wypompowywali wodę z piwnic. W Ustroniu interweniowano 35

razy, w Goleszowie – 53, w Skoczowie – 34, w Brennej – 29,
w Dębowcu i w Wiśle po 18.
W naszym mieście sytuacja wyglądała najgorzej w rejonach,
gdzie woda spływała ze wzniesień. Np. w Jaszowcu zalało ul.
Wczasową, w Lipowcu woda z pól zeszła ulicą Nowociny i zabrała
niedawno wysypaną żwirem nawierzchnię. Ul. Źródlana została
zalana z zamienionej w rwący potok ul. Liściastej. W każdym
zakątku miasta woda stała w piwnicach, wypompowywano ją
m.in. na ul. Gałczyńskiego, Grażyńskiego, Katowickiej, Sanatoryjnej, 3 Maja, Wczasowej, Drozdów, Lipowej, skutki lokalnych
podtopień usuwano na ul.: Bernadka, Choinkowej, Gościradowiec,
Baranowej, Kuźniczej, Strażackiej, Wodnej, Baranowej i innych.
24 maja o godz. 13.00 Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek odwołał alarm przeciwpowodziowy na terenie miast i gmin
powiatu, ale odwołanie alarmu nie oznaczało, że wszędzie jest
bezpiecznie. W niedzielę, kiedy woda już znacznie opadła, nad
Wisłę wyszło wielu spacerowiczów. Jednemu z nich, 62-letniemu
mieszkańcowi Jastrzębia Zdroju przyszło do głowy, by przejść
rzekę po jednym z progów niedaleko ul. Kuźniczej. Mimo, że jego
towarzyszka stanowczo odradzała i prosiła o rozwagę, mężczyzna
wszedł do wody, a wtedy natychmiast porwał go prąd i wciągnął
pod wodospad. Nie było szans na ratunek, strażacy mogli jedynie
wyciągnąć z rzeki ciało.
(mn)

Lipowiec podtopienia na ul. Nowociny.

Ucierpiała remontowana ul. Źródlana, co sprawdzał burmistrz Korcz.

Padało i padało, ale to, ile napadało ze środy na czwartek,
zaskoczyło wszystkich. W czwartek Ustroń po prostu płynął.
Ulice zamieniły się w stawy lub rwące potoki, a Wisła znacznie
przekroczyła poziom alarmowy. O godz. 8.00 w Obłaźcu zanotowano poziom wody na wysokości 252 cm (poprzedni pomiar
– 254 cm), przy stanie ostrzegawczym wynoszącym 180 cm,
a stanie alarmowym na wys. 230 cm. Na szczęście poziom wody
w Wiśle zaczął opadać. Mimo to na terenie całego miasta trwały działania, mające na celu zmniejszenie szkód. Prowadzili
je strażacy zawodowi, strażacy ochotnicy, Przedsiębiorstwo
Komunalne oraz pracownicy różnych firm i prywatne osoby.
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WIADOMOŚCI
z RATUSZA
W imieniu mieszkańców
Ustronia w ostatniej drodze Włodzimierza Gołkowskiego szacunek oraz
hołd oddał naczelnikowi
burmistrz Ustronia Przemysław Korcz. Uroczystość pogrzebowa odbyła
się na cmentarzu parafialnym na Borku Fałęckim
w Krakowie, gdzie mieszka rodzina Włodzimierza
Gołkowskiego.

List kondolencyjny
Wiadomość o śmierci Włodzimierza Gołkowskiego bardzo zasmuciła wielu Ustroniaków. Odszedł Człowiek niezmiernie zaangażowany w życie miasta oraz regionu. Przez
kilkanaście lat przewodniczył
Miejskiej Radzie Narodowej
w Wiśle, w roku 1964 objął

funkcję przewodniczącego prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ustroniu, a od roku
1973 do 1982 pełnił funkcję
naczelnika miasta Ustroń.
Rozwój miasta zawsze leżał
Mu na sercu, dzięki Jego staraniom powstał między innymi
amfiteatr miejski. Współpracował z generałem Jerzym Ziętkiem przy budowie kompleksu
sanatoryjno-uzdrowiskowego
Zawodzie oraz dzielnicy wypoczynkowej Jaszowiec.
W roku 1996 Rada Miasta
przyznała Włodzimierzowi
Gołkowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ustronia. Odbierając tę nagrodę, powiedział:
„Wiadomość ta mile mnie
zaskoczyła i wzruszyła. Jestem
dumny, że żyłem i pracowałem
tak wiele lat wśród społeczeństwa miasta, które w dobie totalnej i nie zawsze obiektywnej
krytyki lat minionych zdobyło
się na rzetelną ocenę wysiłku
kogoś, kto przepracował wiele
trudnych, ale i twórczych lat
dla dobra miasta i jego zacnych obywateli.”
Był to Człowiek nie tylko
pracowity, odpowiedzialny
i uczciwy, ale także obdarzony dużym poczuciem humoru,
miał duży dystans do siebie i do

POZOWAŁY SYRENY
Z OSĄ
Dawne samochody cieszą się niesłabnącą popularnością, więc
w ostatni weekend zorganizowano w Ustroniu czwarty Śląski Zlot
Syren, na którym znalazło się ponad 20 egzemplarzy tego urokliwego pojazdu, lecz dołączyło też kilka małych i dużych fiatów,
a na końcu kolumny z fasonem jechał służbowy polonez milicji,
wyglądający na nowiutki egzemplarz. Samochody na ustrońskim

Fot. L. Szkaradnik
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świata, był autorem wspomnień
oraz wielu fraszek.
W naszej pamięci szczególnie pozostanie jedna z Jego fraszek, zatytułowana „Co boli”:

Nie każda strzała niesie
śmierć,
Nie zawsze kula trafia,
boleśniej rani ludzki śmiech,
często zabija zdrada.

rynku zaprezentowały się w południe, a z czasem zebrało się coraz
więcej zainteresowanych, którym dumni właściciele starych aut
chętnie udzielali informacji i pozowali do zdjęć. Okazało się, że
przybyły syreny różnych roczników, w tym również dostojne
staruszki z początku lat 60. produkowane przez FSO na Żeraniu
(drzwi otwierane pod wiatr, czyli przeciwnie do kierunku jazdy) oraz „młodzież” – egzemplarze powstałe w bielskim FSM
w latach 70 i 80. Do kolumny pojazdów dołączył również mieszkaniec Ustronia, Władysław Szkaradnik, właściciel unikalnego
skutera „Osa”, który nieraz brał udział w podobnych pokazach
motoryzacyjnych, a jego zadbany okaz z 1964 r. zawsze wzbudza
zainteresowanie miłośników motoryzacji. Lidia Szkaradnik

Fot. L. Szkaradnik
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WSPOMNIENIE
O WŁODZIMIERZU
GOŁKOWSKIM

W. Gołkowski podpisuje swoją książkę - 2001 r.

Sukces jest wynikiem właściwej decyzji. Eurypides
W dniu 2 maja 2019 r. zmarł długoletni naczelnik miasta Ustronia – Włodzimierz GOŁKOWSKI. Urodził się 14 kwietnia 1926
r. w Krakowie jako syn Elżbiety z domu Frank i Ludwika Gołkowskiego. Jego starsza siostra Olga, po mężu Dziedzic, zmarła
w 2007 r., a młodszy brat Ludwik w 2016 r. Pochodził z elitarnego
rodu Bajdów. Spokrewniony był ze znanym aktorem Bogumiłem
Kobielą oraz kompozytorem Wojciechem Kilarem. Młodość spędził w Zakopanem. W czasie II wojny światowej wywieziony na
przymusowe roboty do Niemiec, z których wrócił po jej zakończeniu już w mundurze żołnierza na obczyźnie. Dopiero wtedy
mógł się kształcić i podjąć pierwszą pracę zawodową w Funduszu
Wczasów Pracowniczych w Zakopanem. Jego wierną towarzyszką
życia przez wiele lat była Eugenia Rustanowicz, którą w 1991 r.
pochowano na cmentarzu komunalnym w Wiśle.
Na początku lat 50. XX wieku skierowany został na ziemię cieszyńską do Wisły, aby tam przewodniczyć Prezydium Gminnej, a
potem Miejskiej Rady Narodowej. Funkcję tę pełnił przez 12 lat.
W 1964 r. przeniesiono go do Ustronia, gdzie objął stanowisko
przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej do 1973 r., a do
1982 r. naczelnika miasta. W Ratuszu przepracował 18 lat, skąd na
własną prośbę przeszedł na zasłużoną emeryturę. Pozostał stałym
mieszkańcem sąsiedniej Wisły, zameldowanym przy pl. Hoffa.
Później przejściowo zatrzymał się u znajomych w dzielnicy Ustroń
Zawodzie, a ostatnie 6 lat spędził w Domu Spokojnej Starości
w Cieszynie przy ul. Mickiewicza, gdzie odszedł w wieku 93 lat.
W momencie rozpoczęcia przez Włodzimierza Gołkowskiego
kariery zawodowej w administracji państwowej, był jednym
z najmłodszych włodarzy w skali ogólnopolskiej. Wówczas miał
przyjemność współpracować z wojewodą katowickim – generałem
Jerzym Ziętkiem, kiedy to powstawały największe dzielnice Ustronia – wczasowa Jaszowiec, a następnie leczniczo-rehabilitacyjna
Zawodzie. Na ten okres przypadł szczególny rozwój miasta –
budowano osiedla mieszkaniowe, szkoły i przedszkola, zakłady
i instytucje, bulwary nadwiślane, drogi, amfiteatr. Rozwijała się
sieć wodociągowa i gazyfikacyjna. Niejednokrotnie z inicjatywy
oraz pod patronatem Komitetu Miejskiego PZPR powoływane były
społeczne komitety realizujące ważne zadania przy współpracy
z Urzędem Miasta. Za jego czasów nastąpił rozwój placówek
kulturalno-oświatowych, a także wprowadzono do kalendarza
wydarzeń największą w historii miasta imprezę – Konkurs Piosenki Czeskiej i Słowackiej o „Kryształową Lirę”. Przeżył kilka
poważnych zmian strukturalnych w terenowych organach na
wszystkich szczeblach, a fakty te nie zawsze miały dobry wpływ na
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dalszy rozwój miejscowości. Przykładem może być nowy podział
administracyjny kraju w 1975 r. z 49 województwami, w wyniku
którego Ustroń stał się częścią województwa bielskiego i utracił
bezpośrednią łączność oraz podległość administracyjną z dawnym
dynamicznym województwem katowickim, co miało poważne
konsekwencje finansowe, organizacyjne i osobowe. Jednak w jego
wypadku sukces był wynikiem właściwej decyzji, którą musiał
w pewnym momencie jako młody obywatel podjąć. W 1976 r.,
będąc naczelnikiem miasta, otrzymał Stylizowany Herb Ustronia.
Bohater wspomnienia okazał się urodzonym erudytą i oratorem,
człowiekiem tolerancyjnym i inteligentnym. Reprezentował miasto
jak przystało na przywódcę na najwyższym poziomie. W swoich
publicznych wystąpieniach nie miał sobie równych, jego talent
w nawiązywaniu kontaktów był perfekcyjny. Dobrze kierował
zgranym zespołem współpracowników, którzy go bardzo lubili,
szanowali i poważali. Miałam i ja szczęście należeć do tego grona.
Zawsze uśmiechnięty, wesoły, dowcipny, życzliwy, nie zabiegający
o jakieś szczególne zaszczyty, nie stwarzający bariery służbowej
w hierarchii urzędniczej.
Jego słabością była płeć piękna, lecz nigdy nie przekraczał
groźnej granicy w jakichkolwiek kontaktach z kobietami. Każdą
adorację, właściwie teoretyczną, urzeczywistniał z wielką klasą
i fasonem. Kochał czworonogi, przede wszystkim psy, aczkolwiek
jako miłośnik zwierząt uczestniczył w polowaniach. Można przypuszczać, że jego członkostwo w wiślańskim Kole Łowieckim
miało charakter bardziej towarzyski, a możliwość legalnego posiadania broni dodawała mu pewności siebie. Los obdarował go
także darem pisania, więc z tego tytułu był autorem wielu wspomnień oraz fraszek zamieszczonych w „Kalendarzu Ustrońskim”
i „Kalendarzu Cieszyńskim”. W 2001 r. ukazała się jego książka
pt. „Krzyżak z Małego Potoku i inne myśliwskie opowiadania”,
natomiast w 2006 r. Muzeum Ustrońskie wydało z okazji 80.urodzin zbiór fraszek i limeryków pt. „Trochę myśli”. Mottem, które
sam napisał i kierował się w życiu były słowa: Świat jest piękny,
a ludzie mogą być dobrzy.
Kiedy Włodzimierz Gołkowski przebywał już na emeryturze,
w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa im. J. Jarockiego w 2001 r.
z okazji 75.urodzin zorganizowano uroczysty benefis „U Włodka
na urodzinach”. Druga impreza z jego udziałem w 2011 r. miała
również miejsce w tej placówce. Był to tym razem wywiad na
żywo uświetniający jubileusz 85.urodzin. Wziął udział w dwóch
edycjach „Talk show czyli towarzyska rozmowa burmistrzów”,
pierwszej na okoliczność 40.lecia praw miejskich Ustronia w
1997 r. oraz drugiej z okazji 700.lecia Ustronia w 2005 r. Wcześniej, bo w 1996 r., w kadencji 1994-98, Uchwałą Rady Miasta
Nr XXXII/256/96, mianowany został Honorowym Obywatelem
Miasta Ustroń. O momencie przyznania tego wyróżnienia wypowiedział się z niezwykłym sentymentem: Wiadomość ta mile mnie
zaskoczyła i wzruszyła. Jestem dumny, że żyłem i pracowałem
tak wiele lat wśród społeczeństwa miasta, które w dobie totalnej
i nie zawsze obiektywnej krytyki lat minionych zdobyło się na
rzetelną ocenę wysiłku kogoś, kto przepracował wiele trudnych,
ale i twórczych lat dla dobra miasta i jego zacnych obywateli.
Wspomnienie muszę jednak zakończyć smutną puentą. Wprawdzie 8 maja 2019 r. nasz krajan z wyboru spoczął na cmentarzu
parafialnym w Krakowie – Borku Fałęckim, ale czyż nie zasłużył
na bardziej honorowy pochówek osoby powszechnie znanej,
cenionej, mającej jako mer miasta w latach 60. i 70. XX wieku
znaczący wpływ na jego rozwój? Szkoda, że w uroczystości nie
mogli wziąć udziału byli współpracownicy, petenci, przyjaciele i
znajomi. Dobrze się stało, że chociaż obecny burmistrz Przemysław
Korcz uczestniczył w ostatniej drodze swojego dawnego poprzednika, przedstawił nad grobem sylwetkę i dokonania zmarłego
oraz oddał ostatni hołd i szacunek jego pamięci. My mieszkańcy
Ustronia natomiast winniśmy zmierzać do tego, aby wizerunek
tego wyjątkowego i niepospolitego ojca miasta, – Włodzimierza
Gołkowskiego nigdy nie zniknął z miejscowego krajobrazu, gdyż
takich ludzi się nie zapomina. Pielęgnowanie historii związanej
z postacią o tak nietuzinkowej osobowości jest naszym obywatelskim obowiązkiem. Oby małopolska ziemia, gdzie przyszedł
na świat i spędził wczesne lata młodości dała mu spokojny odpoczynek, a echo poszumu beskidzkich, wiślańsko-ustrońskich
pagórków kołysało go do wiecznego snu.
Elżbieta Sikora
P.S. Żegnaj kochany Szefie - Naczelniku, cześć Twojej pamięci!!!
30 maja 2019 r.

WYBORY DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO 2019
(cd. ze str. 2)

Pozostali otrzymali poniżej stu głosów, jedna kandydatka nie
otrzymała ani jednego głosu.

WYNIKI

(nie podajemy nazwisk osób, które otrzymały mniej niż 20
głosów, pogrubioną czcionką wyróżniono nazwiska osób,
które weszły do Parlamentu Europejskiego)
I Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO
PSL SLD .N Zieloni
1. BUZEK Jerzy Karol (2.105), 2. OLBRYCHT Jan Marian
(1.257), 3. NYKIEL Mirosława (164), 4. BALT Marek Paweł
(125), 5. KULIK Grażyna Danuta (41), 6. PLURA Marek Mirosław (30), 7. SEKUŁA Joanna (28), 8. KIEPURA Henryk (26).
Razem: 3.803 głosy.
II Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1. WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria (1.524), 2. SZWED Stanisław (410), 3. KLOC Izabela Helena (137), 4. TOBISZOWSKI
Grzegorz Józef (97), 5. PIECHA Bolesław Grzegorz (93), 6.
SOŚNIERZ Andrzej Stanisław (82), 7. KUBICA Józef Jan (63),

8. SZYDLIK Bożena Grażyna (32).
Razem: 2.476 głosów.
III Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia
1. KOHUT Łukasz Marcin (211), 2. NEHREBECKI Roman (43), 3. OBWIOSŁO-BUDZYŃ Sabina Krystyna (31), 4.
STĘPIEŃ Joanna Krystyna (28), 5. KULCZYK-SZYMAŃSKA
Anna Barbara (23).
Razem: 398 głosów.
IV Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin
Braun Liroy Narodowcy
1.WILK Jacek (138), 2. SOŚNIERZ Dobromir Andrzej (80),
3. JARCZYK Agnieszka Teresa (23).
Razem: 270 głosów.
V Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15
1. DŁUGI Grzegorz Karol (67), 2. JACHNIK Jerzy Witold
(36), 3. JELONEK Aleksandra Elżbieta (22), 4. WILK Artur (22).
Razem: 206 głosów.
VI Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia
Razem, Unia Pracy, RSS
1. KONIECZNY Maciej (38).
Razem: 38 głosów.
VII Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski
Razem: 64 głosy.

KOMPUTEROWY
KURS DLA
SENIORÓW

Rzeźbiarz
muzyk
poeta

na Festiwalu
Ekumenicznym

W środę 5 czerwca o godz. 12.00 w sali
sesyjnej Urzędu Miasta Ustroń odbędzie
się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne,
dotyczące kursu komputerowego dla
seniorów (65+), który organizowany jest
przez Śląską Akademię Seniora. Kurs
odbędzie się w lipcu na terenie naszego
miasta. Udział w zajęciach jest bezpłatny,
a jego absolwenci otrzymają tablety.

Od 19 czerwca do 28 lipca odbywać się będzie
w Ustroniu Festiwal Ekumeniczny. Zazwyczaj prezentują się na nim osoby
wywodzące się z naszego
regionu. Tym razem będzie okazja, aby zapoznać
się z twórczością artysty,
który nie jest stela.

Artysty, który pochodzi z Jeleniej Góry,
tam jest znany, ale także daleko poza
granicami kraju.
Będąc na Tygodniu Ewangelizacyjnym
w Karpaczu, pojechałem do Jeleniej Góry,
wybrałem się do Muzeum Przyrodniczego
i tam trafiłem na wystawę rzeźb Ryszarda
Zająca. Miałem też szczęście, a także
przyjemność i zaszczyt spotkać artystę.
Osobliwe prace oraz osobowość artysty
wywarły na mnie i mojej żonie szczególne
wrażenie, tak duże, że za kilka dni wróciliśmy, aby nabyć jedną z prac do domu,
a drugą podarować parafii ewangelicko-augsburskiej w Bydgoszczy. W ciągu
kilku lat już kilka rzeźb pana Ryszarda
trafiło do naszego domu.
Już wkrótce, pierwszy raz w naszym
mieście będzie można zobaczyć twórczość Ryszarda Zająca, rzeźbiarza, muzyka, poety, wszechstronnie utalentowanego
człowieka renesansu.
30 maja 2019 r.

		

Ryszard Zając urodził się 6 stycznia
1951 roku w Jeleniej Górze. W latach
1965-1968 był uczniem Szkoły Rzemiosł
Artystycznych w tymże mieście. Został
z niej jednak usunięty za udział w protestach przeciwko wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji. W
kolejnych latach uczęszczał do Państwowej Szkoły Muzycznej w Jeleniej Górze.
Twórczość rzeźbiarską rozpoczął w 1972
roku. Na początku lat osiemdziesiątych
prowadził prace renowacyjne w Świątyni
Wang w Karpaczu, ale też wykonywał
wiele rzeźb o charakterze funkcjonalnym
na rzecz miasta, ławki, stoły, tablice na
ogłoszenia. Rzeźbił ołtarze, figury, ambony, chrzcielnice, stacje drogi krzyżowej,
szopki bożonarodzeniowe, płaskorzeźby
na potrzeby świątyń protestanckich i katolickich w Polsce, Niemczech, Norwegii,
Szwecji, Holandii.
(cd. na str. 14)
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Historia szkoły przedstawiona przez uczniów rozbawiła publiczność.

50 LAT TRÓJKI

a łzy pojawiły się przy piosence Maryli
Rodowicz z tekstem dostosowanym do
okazji. Na stojąco śpiewano z młodymi
artystami: „I choć tyle się zdarzyło, to
w tej szkole pozostało nasze serce. Choć
tak wiele lat przybyło, na Polanie wciąż
jesteśmy tacy sami.”
Każdy chętny otrzymał kawałek tortu,
ale na festyn urodzinowy przygotowano
znacznie więcej smakołyków: ciasta,
przekąski, wata cukrowa, kiełbasa z grilla, sałatki, kanapki i dania na gorąco.
Organizatorzy zapewnili rozrywkę. Zainteresowaniem cieszyła się fotobudka,
ścianka wspinaczkowa, urządzenia do gier
zręcznościowych, a przede wszystkim kroniki szkolne, na kartach których szukano
swoich roczników, by ze śmiechem rozpoznawać kolegów, nauczycieli, siebie...
Zwiedzając szkołę i zaglądając do klas,
w kórych przygotowano ciekawe ekspozycje spotkałam mieszkankę Polany, która
wspominała otwarcie nowego budynku
szkoły. Pamięta zimę i piękna muzykę.
Było to dla niej tak wielkie przeżycie, że
nie mogła w nocy spać, a potem zamęczała mamę pytaniami, kiedy wreszcie
pójdzie do tej pieknej szkoły.
Tekst i foto: Monika Niemiec

Wśród zaproszonych gości był burmistrz
Ustronia Przemysław Korcz, radny Rady
Miasta Ustroń z dzielnicy Polana Damian
Ryszawy, przewodniczący Zarządu Osiedla Ustroń Polana Roman Zorychta, proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Ustroniu ks. radca Piotr Wowry, ksiądz
administrator Ireneusz Kurkowski z Parafii
Rzymskokatolickiej Dobrego Pasterza
w Polanie, skarbnik miasta Aleksandra
Łuckoś, wieloletnia naczelnik wydziału
oświaty UM Danuta Koenig, inspektor
ds. oświaty UM Magdalena Kozłowska
oraz dyrektorzy i reprezentanci ustrońskich szkół. Leszek Szczypka występował
w podwójnej roli – dyrektora Gimnazjum
nr 1 oraz byłego dyrektora Trójki - sprawował tą funkcję od 1980 do 2000 roku. To
jemu powierzono przedstawienie historii
szkoły. Przechodząc od najdawniejszych
dziejów w stronę bardziej współczesną
Leszek Szczypka częściej wzbogacał opowieść dygresjami i osobistymi refleksjami.
Wzruszenie powodowało drżenie głosu,
ale i tak niósł się on donośnie po sali, mimo

iż nie używał mikrofonu. Trening czyni
mistrza. Występujący z przemową burmistrz Korcz jednak poprosił o mikrofon,
ale nie dlatego, że nie wierzył w siłę swojego głosu, chciał wypróbować mikrofony
i głośniki, które wchodziły w skład zestawu nagłaśniającego przekazanego szkole
jako prezent urodzinowy od miasta. Ciepłe
słowa pod adresem szkolnej społeczności
oraz serdeczne życzenia wielu sukcesów
i spokojnej pracy z dziećmi i młodzieżą składał też radny Damian Ryszawy,
związany z Trójką osobiście i rodzinnie.
Razem z dyrektor Kocyan wręczał kwiaty
zasłużonym dla szkoły osobom.
Kiedy zakończyła się część oficjalna,
scenę opanowali uczniowie. Przedstawili historię i dzień dzisiejszy szkoły
w taki sposób, że ubawili się i najmłdosi,
i seniorzy. Nie mogło zabraknąć folkloru,
bo to przecież na Polanie od kilkunastu lat
odbywa się Dzień Regionalny. Występ zespołu w strojach cieszyńskich nagrodzono
gromkimi oklaskami.
Podziw wzbudził tort z rysunkiem budynku szkoły, na którym strzlały petardy,

Przemawia dyrektor SP-3 w latach 1980-2000.

Folklor był i jest ważny w Trójce. Szkoła słynie z organizacji Dni Regionalnych.

(cd. ze str. 1)
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Dyrektor Kocyan przyjmowała prezenty.

30 maja 2019 r.

KONCERT

DLA MAMY I TATY
W piątek w Miejskim Domu Kultury
„Prażakówka” w Ustroniu odbył się
tradycyjny Koncert dla Mamy i Taty
z okazji świąt obchodzonych 26 maja
i 23 czerwca. Zorganizowany został przez
dzieci i młodzież, która uczestniczy
w zajęciach organizowanych w placówce
oraz przez ich trenerów.

Wydarzenie rozpoczęło się od recytacji,
a następnie na scenie zagościły najmłodsze
dzieci z zespołu tanecznego „RYTM” pod
przewodnictwem Kingi Stasiuk. Oficjalnie
z rodzicami i opiekunami przywitała się
dyrektor Barbara Nawrotek-Żmijewska,
wspominając o tym, jak ważnymi osobami
są oni w życiu dzieci, wyraziła również
swoją radość z faktu, że tak wielu podopiecznych korzysta z zajęć organizowanych przez dom kultury. Kolejni młodzi
artyści przypomnieli nam o tych dniach
w roku, kiedy specjalnie pamiętamy
o swoich rodzicach. Liczna publiczność
gromkimi brawami nagradzała kolejne
występy, a krewni i przyjaciele wspierali
swoją obecnością młodszych i starszych
artystów. Mogliśmy podziwiać pokaz
umiejętności recytatorskich dzieci kształconych przez Janinę Barnaś, kolejno swój
występ dali członkowie zespołu tanecznego „ECHO” pod przewodnictwem Anny
Darmstaedter. Przed pełną salą wystąpili
także chłopcy z zespołu „DYNAMIT”
trenujący break dance pod pieczą Wojtka
Twardzika, wokalnym akcentem uraczyła nas Martyna Kubień w utworze
„Piosenka Drewnianych Lalek”, a zespół
„FANTAZJA” zatańczył układ przygotowany pod okiem Katarzyny Rymanowskiej. Po raz kolejny dyrektor wspomniała
o tym, jak ważna jest obecność tak licznej
publiczności i zaprosiła do występu grupy recytatorskiej, a ta humorystycznym
akcentem przedstawiła postać Rodzica.
Tancerki z grupy „Kolor” Anny Darmstaedter poprzedziły występ Patrycji Łukasik,
która wykonała utwór „Blues bujany”,
a po niej sceną zawładnęli „Bibojsi” trenowani przez Wojtka Twardzika. Podczas
przygotowań zespołu „ARABESKA”
wspomniano również o uczestnikach zajęć
plastycznych, których prace mogliśmy
oglądać z tej okazji w holu. Po występie
akrobatyczek trenowanych przez Wandę
Węglorz i Czesławę Chlebek nadszedł czas
na podziękowania dla instruktorów i trenerów. Dyplomem i upominkiem uhonorowano pracowników MDK „Prażakówka”
za ich wkład w rozwój pasji najmłodszych
mieszkańców. Recytatorzy raz jeszcze
pokazali swoje umiejętności, mażoretki
z grupy Katarzyny Rymanowskiej wykonały układ taneczny, Michalina Najda
zaprezentowała kolejny utwór wokalny
„Naprawdę chcę” z bajki „Mała Syrenka”,
a po niej zatańczyły dziewczyny z formacji
„ABSURD” Kingi Stasiuk. Tegoroczny
koncert zakończyła piosenka finałowa
„Żeby szczęśliwym być” z repertuaru
Anny Jantar.
Karolina Francuz
30 maja 2019 r.

		

Zespół KOLOR laureaci 2. miejsca na Festiwalu Tańca w Zatorze i 2. miejsca w Powiatowym
Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Śląska Cieszyńskiego.
Fot. K. Francuz

Imponujące umiejętności taneczne wzbudzały podziw publiczności.
Fot. K. Francuz

Patrycja Łukasik osiąga sukcesy na wielu
przeglądach i konkursach. Fot. K. Francuz

ABSURD zdobył 5. miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Pszowie
i wyróżnienie na Festiwalu Artystycznym Moja Pasja w Żywcu.
Fot. K. Francuz
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SKARBY ŁADNE I BRZYDKIE
Targi staroci odbywają się cyklicznie w różnych miastach naszego regionu, każde mają
swoją specyfikę i charakter. Ustrońskie odbywały się regularnie w sali widowiskowej
„Prażakówka”, ale o nie największym zainteresowaniu sprzedających i kupujących
decydowała odległość od centrum. Od niedzieli 26 maja ustrońskie targi staroci zyskują
nową szatę i nazwę – „Skarby Stela”. Będą się odbywać w każdą ostatnią niedzielę
miesiąca na targowisku. Pierwsza edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno
wystawców, jak i oglądających.

– Zdobyłam tak uroczą filiżankę, że przebiję tym braci. Właśnie wybieram się do
mamy złożyć życzenia i postanowiłam
zajrzeć, czy czegoś ciekawego nie znajdę.
Jestem oczarowana bogactwem przedmiotów, kunsztem wykonania i oryginalnością
– mówi mieszkanka Ustronia.

Mężczyzna, który przysłuchiwał się wypowiedzi wyznał, że on wypatruje raczej
czegoś brzydkiego. Widząc pytające spojrzenia, wyjął z jednej kieszeni porcelanową
maszkarę, a z drugiej drewnianego gnoma
i wyjaśnił, że właśnie takich oryginalnych
figurek poszukuje. Inny kupujący stwierdził,

JEDYNKA MATEMATYKĄ STOI
Sto lat temu w Krakowie, w gmachu
Uniwersytetu Jagiellońskiego założono
Towarzystwo Matematyczne, a następnie
Akademię Górniczą. Te wydarzenia zapoczątkowały rozwój polskiej matematyki.
W uznaniu zasług polskich matematyków
dla światowej nauki, upamiętniając niezwykły rozwój matematyki, jaki nastąpił
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a także podkreślając rolę tej dziedziny
w rozwoju społeczeństwa, Senat RP ustanowił rok 2019 Rokiem Matematyki.
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Włączając się w obchody tego jubileuszu przygotowaliśmy dla naszych uczniów
kilka konkursów i akcji tematycznie związanych z matematyką. W marcu świętowaliśmy urodziny liczby π. W ramach
obchodów zorganizowaliśmy szkolny
konkurs, w którym uczniowie klas IV
– VIII przez tydzień rozwiązywali zadania i łamigłówki tematycznie związane
z tą liczbą. Już od sześciu lat wszystkie
ustrońskie podstawówki w marcu walczą
o Puchar Dyrektora SP-2 w konkursie

że jest właściwie sprzedawcą, ale zawsze
ogląda ofertę konkurencji. Kupuje dla
siebie lub po to, żeby sprzedać.
– Te targi to bardzo dobry pomysł i bardzo dobre miejsce – wtrąca mieszkaniec
Bielska-Białej. – Nie trzeba przywozić
swoich stolików, stoiska są zadaszone
i wystawcy nie płacą za korzystanie z nich.
– Centrum miasta, dach nad głową
i sympatia ze strony władz, to dobrze rokuje. Znamy pana burmistrza nie od dziś
i cieszymy się, że Ustroń jest przychylny
kolekcjonerom. Niech się tylko wśród nich
rozniesie, to może się z tego zrobić duże
wydarzenie – mówi mieszkaniec Chybia.
Różne naczynia, narzędzia, bibeloty,
monety, ordery, medale, książki, płyty
winylowe, dokumenty, lampy, żelazka
z duszą, rzeźby, znaczki mogą wystawiać
nie tylko rasowi hobbyści, ale i osoby,
które wcześniej tego nie robiły, a mają
w swoich domach ciekawe przedmioty.
W Ustroniu miejsca jest dosyć, a na przykład Cieszyn, jak opowiadali sprzedawcy
jest przeciwny organizacji targów. Problemem są parkujące na rynku samochody.
– Kiedy są jakieś motoryzacyjne imprezy
to samochody nikomu nie przeszkadzają,
a nasze tak – wyjaśnia jeden z kolekcjonerów. – Trudno jest wypakowywać
cały dobytek, a potem jeździć po mieście
i szukać miejsca do parkowania. Tutaj nie
ma problemu z parkowaniem. Dobrym
pomysłem było również wyznaczenie
terminu na ostatnią niedzielę miesiąca,
bo wtedy są otwarte pobliskie markety
i więcej ludzi kręci się przy targowisku.
Monika Niemiec
„Mistrz rachunku pamięciowego”. Drużyna uczniów Szkoły Podstawowej nr
1 w tym roku po raz piąty okazała się
najlepsza i zdobyła puchar! Jedynkę reprezentowała drużyna w składzie: klasy IV:
Filip Gancarz, Patryk Kurowski, klasy V:
Mateusz Rubas, Konrad Sikora, klasy VI:
Matylda Markiewicz, Jakub Folwarczny,
klasy VII: Oliwia Kotela, Łukasz Gogółka, klasy VIII: Piotr Browarczyk, Dawid
Marcol. Oprócz sukcesu drużynowego
nasi uczniowie odnieśli również sukcesy
indywidualne. Mateusz Rubas zdobył
I miejsce i tytuł mistrza w kategorii klas V,
Matylda Markiewicz i Jakub Folwarczny
– kategorii klas VI, Łukasz Gogółka był
najlepszy wśród siódmoklasistów, a Piotr
Browarczyk i Dawid Marcol zajęli drugie
miejsce w klasach VIII.
W tegorocznej edycji Kangura Matematycznego wynik bardzo dobry uzyskał Jakub Folwarczny (klasa VI), a wyróżnienia:
Zofia Malec, Jagoda Wawrzyniak, Mateusz
Lipowczan, Emilia Krakowska (klasa II),
Mateusz Rubas, Mikołaj Bulandra (klasa V), Matylda Markiewicz (klasa VI)
i Łukasz Gogółka (klasa VII). Wszystkim
uczniom serdecznie gratulujemy! Jeszcze
w tym roku kalendarzowym dla sympatyków matematyki mamy kilka atrakcji,
m.in. wyłonimy szkolnego mistrza sudoku
i tabliczki mnożenia, będziemy bawić się
w układanie fraktali, a w listopadzie będziemy łamać głowy w „Listopadowym
konkursie łamigłówkowym”.
Katarzyna Bystroń
30 maja 2019 r.

Uczniowie 7 i 8 klas z zaangażowaniem przystąpili do konkursowej rywalizacji. Fot. M. Niemiec

KULINARNE TALENTY
Wiosną 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2 ujawniono sporą grupę siódmoi ósmoklasistów lubiących „pichcić”. Wprawdzie nie gotują jeszcze obiadów dla
całej rodziny, ale potrafią zadbać o swoje posiłki. Starają się by były nie tylko
smaczne, ale i zdrowe. To wystarczające powody, by ogłosić konkurs, do którego
stanęli reprezentanci każdej 7 i 8 klasy. W jednej z nich zgłosiło się tylu chętnych,
że konieczne były eliminacje. Zmagania pod tytułem „Talent Kulinarny” odbywały
się w siedzibie RM Gastro przy ul. Sportowej.

Czesko-polska Firma RM Gastro ma
swoją siedzibę w budynkach dawnej Kuźni
Ustroń, jej obroty przekraczają miliard koron (37 mln EURO), zatrudnia ponad 300
pracowników i sprzedaje własne produkty
w 57 krajach na całym świecie. A są tymi
produktami wysokiej klasy urządzenia
gastronomiczne dla restauracji i hoteli.
Uczniowie z Dwójki takiego sprzętu nie
używali, mieli do dyspozycji kuchenki
elektryczne oraz wszelkiego rodzaju sprzęty i naczynia.

Przywitała ich organizatorka konkursu „Talent Kulinarny” Dorota Werszner-Krzywoń i przedstawiła jury, w skład
którego wchodziły: wicedyrektor Joanna Słowicka, dietetyczka, intendentka
i szefowa szkolnej kuchni – Małgorzata
Lubińska oraz Krzysztof Gawlik – znakomity, doświadczony kucharz z tytułem
Executive Chef na New York University
of Technology. Szef kuchni w europejskich
i amerykańskich restauracjach, ekspert
w projektowaniu i uruchamianiu kuchni

OSIĄGNIĘCIA MŁODYCH ARTYSTÓW
Ostatnie tygodnie przyniosły spore sukcesy zespołom artystycznym z naszego regionu.

„Figliki” z Ustronia - najlepszy teatrzyk na Śląsku Cieszyńskim.
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w obiektach gastronomiczno-hotelarskich,
obecnie ekspert i konsultant w RM Gastro,
często współpracujący z organizatorami
konkursów kulinarnych.
– Bardzo dobrze pracuje mi się z młodymi ludźmi i cieszę się, że są dorośli,
którzy chcą organizować dla nich konkursy kulinarne – mówił Krzysztof Gawlik. – Szczególnie imponuje mi dociekliwość młodych kucharzy. Nie przyjmują
na wiarę, muszą sprawdzić, skosztować,
dowiedzieć się dlaczego tak. Muszę też
powiedzieć, że na przestrzeni lat znacznie wzrosła wiedza i obycie kulinarne
Polaków i można to zauważyć także u
dzieci. Dla niektórych idolami stają się
mistrzowie kuchni, a nie piosenkarki czy
piłkarze. Jeżdżąc z rodzinami na wakacje
do różnych krajów lubią próbować nowe
smaki i poznawać inne obyczaje kulinarne, a potem w domu odtwarzać narodowe
potrawy. W internecie oglądają filmiki o
gotowaniu, udostępniają zdjęcia swoich
potraw. To wszystko sprawia że więcej
nastolatków interesuje się gotowaniem
i mają większą wiedzę niż ich rówieśnicy
10 lat temu. W tym konkursie zwracamy
uwagę na aspekt zdrowotny, który również znajduje się w kręgu zainteresowań
współczesnej młodzieży, oraz zasady BHP.
To ważne, aby w twórczej pasji nie zrobić
sobie krzywdy.
Tytuł „Talentu Kulinarnego” otrzymały uczennice z kl. 8a: Victoria Jonszta,
Paulina Jaworska i Kaja Wawrzyk. Na
2. m. uplasowała się reprezentacja kl. 8b
w składzie: Wiktoria Piwowarska, Oliwia Stec i Patrycja Sychta, 3. m. zajęły
Joanna Worek, Anna Kubicjus i Marta
Lipowczan z kasy 8c. Ponadto za udział
w konkursie nagrody otrzymali: Julia
Fuczyło, Ewelina Molek, Aleksandra Gąsior z kl. 7a, Igor Foniok, Kacper Konieczko
i Malwina Smyk z kl. 7b. Nagrody ufundowała Rada Rodziców SP-2, RM Gastro
oraz Akademia Esprit. Monika Niemiec
Zespół „KOLOR” pod przewodnictwem Anny Darmstaedter zdobył 2. m.
na Festiwalu Tańca w Zatorze oraz 2. m.
w Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych
i Młodzieżowych Zespołów Śląska Cieszyńskiego, a zespół „ECHO” zdobył
5. m. w Beskidzkim Festiwalu Tańca
w Kętach w kategorii STREET DANCE, 1. m. na Festiwalu Tańca w Zatorze, 1. m. w Powiatowym Przeglądzie
Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów
Śląska Cieszyńskiego, 1. m. w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Pszowie w kategorii STREET
DANCE, 2. m. na Festiwalu Artystycznym „Moja Pasja” w Żywcu w kategorii
STREET Dance. „ABSURD” trenujący
pod okiem Kingi Stasiuk zdobył 5. m.
w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Pszowie, wyróżnienie
na Festiwalu Artystycznym „Moja Pasja”
w Żywcu.
„FIGLIKI” z instruktorkami Janiną
Barnaś i Marią Kozub zdobyły 1. m.
w Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych
i Młodzieżowych Zespołów Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.
(kf)
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MYŚLIWI POSPRZĄTALI
BESKIDZKI LAS
W piękny majowy, sobotni poranek
18 maja pod Równicą dał się słyszeć odgłos myśliwskiej sygnałówki. Nastąpiła

zbiórka myśliwych z Koła Łowieckiego „Jelenica” w Ustroniu. Po odprawie
i podzieleniu się na trzy grupy, ruszyli

KOCHAMY NASZĄ OJCZYZNĘ
Już od pierwszych dni maja Przedszkole nr 5 w Ustroniu było gotowe do
obchodów świąt patriotycznych. Cały
budynek został udekorowany symbolami
państwowymi oraz unijnymi przygotowanymi własnoręcznie przez dzieci. Zgodnie
z podstawowymi kierunkami polityki
oświatowej państwa przedszkole realizuje
wychowanie do wartości kształtując postawy patriotyczne dzieci od najmłodszych
lat. Przedszkole nr 5 niekonwencjonalnie
uczciło obchody majowych świąt patriotycznych. Pragnąc pogłębić miłość do
swojej Ojczyzny zorganizowało Rodzinny Konkurs Patriotyczny pt. „Kocham
moją Ojczyznę”. Jego celem było właś-
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nie kształtowanie postaw patriotycznych
i tożsamości narodowej oraz wyrabianie

w las na łowy… Tym razem na celowniku
nie znalazł się żaden zwierz. Ich celem
były butelki, pety, torebki foliowe, puszki,
itp. Wspólnie z członkami swoich rodzin
posprzątali szlaki turystyczne, drogi leśne oraz szczyty Równicy i Lipowskiego
Gronia. Wystarczyły trzy godziny, aby
uzbierać kilkanaście worków pełnych
śmieci. Akcja ta miała za zadanie nie tylko
dbanie o dobro, czystość naszej przyrody,
lecz była świetną okazją do integracji kolegów myśliwych oraz dawała dobry przykład turystom i dzieciom w myśl naszego
polskiego przysłowia: „czym skorupka
za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”.
Prowadzenie gospodarki łowieckiej
to nie tylko polowania, uprawa poletek
łowieckich, budowa urządzeń łowieckich
czy pilnowanie po nocach upraw rolnikom. Do zadań statutowych kół łowieckich i myśliwych należy m.in. inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć
z zakresu ochrony środowiska i aktywne
w nich uczestniczenie. Ponadto spośród
myśliwych w każdym kole łowieckim wybrana jest osoba powołana do współpracy
ze szkołami w prowadzeniu edukacji przyrodniczo-łowieckiej i pracy wychowawczej wśród młodzieży z zakresu ochrony
zwierzyny, opieki nad nią i zachowania
naturalnego środowiska przyrodniczego.
Aleksander Skrzydłowski
szacunku i miłości do swojej ojczyzny.
Podkreślić też należy integrację rodziny
poprzez sztukę. Zadaniem konkursowym
dla całej rodziny było stworzenie pracy
plastycznej techniką collage. Tematyka
była trudna, jednak Lipowczanie uporali
się z tym idealnie tworząc bardzo ciekawe
prace. Komisja Konkursowa brała pod
uwagę zgodność z tematem, pomysłowość
w doborze ciekawych materiałów i technik
plastycznych oraz walory estetyczne.
1 miejsce zdobyli ex aequo – Tobiasz
Janik, Antoni Kumor, Karol Pawlonka.
Natomiast wyróżnienia otrzymali: Darek
Bujok, Adaś Chrapek, Kamila Małyjurek,
Szymon Małyjurek, Maja Pasterny, Paulina Polaczek, Julka Wilczek. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
A naszym sponsorom gorąco dziękujemy
za wsparcie: Firmie Laserwood, Mokate,
Interrisk, Nowej Szkole, portalowi edukacyjnemu „Bliżej przedszkola”. Edukacja
patriotyczna jest ważnym aspektem wychowania dzieci, by już najmłodsze pokolenia utożsamiały się ze swoją Ojczyzną
i wiedziały skąd nasz ród…
Przedszkole nr 5
21/2019/4/R
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Proszę sobie wyobrazić, że biorąc udział w kilkunastu bezpłatnych badaniach organizmu można było jeszcze na zakończenie, bez względu na uzyskane wyniki, otrzymać
cały talerz pysznego poczęstunku i czekoladowy deser – wszystko za darmo. To nie
bajka, to nie marzenie, to autentyczne wydarzenie z niedzieli. 19 maja o godzinie
14.00 Chrześcijańska Służba Charytatywna rozpoczęła na rynku cykliczną akcję „Expo
Zdrowie”. Co prawda dokładnie o tej porze rozpoczęła się burza, toteż organizatorzy
zgromadzeni w namiotach musieli walczyć z huraganem, ale po kilkunastu minutach
sytuacja pogodowa ustabilizowała się i wróciło słońce.

W kolejce do rejestracji stało wiele osób,
by otrzymać kartę badań. Następnie trzeba
było zgłosić się do stanowisk specjalistów
wykonujących pomiar ciśnienia, poziomu
cukru, tkanki tłuszczowej, wieku biologicznego, a także przeprowadzić test wysiłkowy, masaż rozluźniający i skorzystać
z konsultacji lekarskich. Częstowano wodą
mineralną, była też przygotowana bogata
oferta książek religijnych i zdrowotnych
– wszystko gratis. W nagrodę za udział
w tej szczytnej akcji za okazaniem wypełnionej karty badań ustawiała się kolejka
do degustacji pysznych i zdrowych potraw
- kanapek ze smalcem wegetariańskim
i pasztetem z pestek dyni lub zielonej soczewicy, a na łasuchów słodyczy czekało
czekoladowe rafaello.
Chrześcijańska Akcja Charytatywna
już nieraz organizowała w naszym mieście popularne imprezy publiczne, gdyż
promuje ona zdrowy styl życia i ukazuje
jak uniknąć chorób lub złagodzić skutki
tych, które już się nabyło. Przy okazji zaproszono na jednodniowe zajęcia „Szkoły
zdrowego gotowania”, które odbędą się
w poniedziałek, 3 czerwca o godz. 18.00
w MDK „Prażakówka”. W programie prelekcja, kurs zdrowego gotowania i degustacja przygotowanych potraw. Wstęp wolny.
Lidia Szkaradnik

Kolejny sukces gimnastyczek z Akademii Esprit! GUMOMOCNE ESPRICIAKI zdobyły 3. miejsce
w Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych Śląska Cieszyńskiego.
Zaprezentowały ciekawe układy gimnastyczne, trudne piramidy, gibkość, wdzięk i grację. Do
pokazu gimnastycznego przygotowała je instruktorka Patrycja Pietraczyk.

Emilia Krakowska i Laura Korczewska zajęły
1 miejsce na Festiwalu Artystycznym Moja
Pasja w Żywcu w kategorii DUETY STREET
DANCE. Trenują w Prażakówce.

Organizatorki dokładały kanapki, by każdy po badaniach mógł się poczęstować.

Fot. L. Szkaradnik

WSZYSTKO ZA DARMO

25 maja w Muzeum Ustrońskim z okazji Dnia Mamy odbyły się warsztaty dekoracyjnego lukrowania pierniczków pod tytułem "Polukryjmy razem".
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Rzeźbiarz, muzyk, poeta
na Festiwalu Ekumenicznym
(cd. ze str. 7)

Dorobek Ryszarda Zająca jest olbrzymi i wszechstronny, ale
początki jego kariery nie były takie proste. Jako uczeń szkoły
muzycznej grał w zespole rockowym, pisał teksty i komponował muzykę. Zaangażowany politycznie prowokował swoimi
instalacjami, tworzył buntownicze rzeźby, poprzez które kpił
z otaczającej go wówczas rzeczywistości w Polsce, ale i na świecie. Jego wystawy były szybko usuwane, a nawet niszczone albo
nie uzyskiwał zgody na ich organizację.
Przełomem w życiu Pana Ryszarda było spotkanie z proboszczem Kościoła Wang w Karpaczu ks. Janem Koziełem.
Renowacja elementów kościoła, której towarzyszyły rozmowy,
dyskusje, ale i modlitwy z pastorem stały się zaczątkiem ich
przyjaźni. Artysta założył w 1984 roku zespół Wang, dla którego pisał i komponował pieśni o tematyce religijnej. W rzeźbie
zniknął bunt na rzecz motywów Starego i Nowego Testamentu.
Prace w Świątyni Wang, zetknięcie się z elementami nordyckimi spowodowało przeniesienie ich do twórczości własnej. Siła
i spontaniczność, wrażliwość, ale i roztropność to wszystko tryska
z prac Ryszarda Zająca, ale i z niego samego, co da się zauważyć
już w pierwszym z nim kontakcie.
Od 1985 roku datuje się początek jego wystaw w Niemczech,
Holandii, Szwecji, Belgii, Czechach, ale także w Polsce. Za nimi
przyszły nagrody i medale. Ukoronowaniem twórczości jest
nagroda im. Leopolda Otto oraz przyjęcie do Związku Polskich
Artystów Plastyków.
Ostatnie lata to dynamiczny rozkwit twórczości Ryszarda
Zająca nowe środki wyrazu, nowe wątki, ale i nowy materiał
twórczy. Wiara, nadzieja i miłość. Obok tematyki sakralnej artysta
pokazuje inną stronę swojej wizji: kobieta, ciało, erotyka, a nade
wszystko miłość. Obok wiary w Boga jest nadzieja, że ten świat
stworzony przez Boga zachowa swoją naturę i piękno, ale i prostotę, że nie zaginą uniwersalne wartości. Ta prostota przejawia
się od kilku lat w rzeźbach z marmuru jako materiału niemalże
wiecznego w swej symbolice ale i trwałości bo powstałego przed
tysiącami lat i mającego szansę istnieć też równie długo.
Od 2007 roku Ryszard Zając mieszka i tworzy w Niemczech,
ale nadal związany jest z Jelenią Górą. Jego żona, przyjaciółka
i muza Natalia Hain jest też organizatorką wystaw.
19 czerwca odbędzie się wernisaż na którym będzie Pan Ryszard, jego rzeźby, poezja i muzyka. W tym wszystkim zobaczymy osobowość i wrażliwość rzeźbiarza, poety i muzyka. Głęboka
symbolika rzeźb pobudza wyobraźnię, uczucia estetyczne, skłania
do zadumy. Picasso mówił o swoim malarstwie, że 2x2 może być
każdą liczbą oprócz 4. W twórczości Ryszarda Zająca 2x2 równa
się 4, ale jest też każdą inną liczbą.
Wojciech Postrzygacz

Przypominamy, że już 8 czerwca czeka na nas Industriada
w Ustroniu, dlatego warto wygospodarować chwilę, aby zajrzeć
do Muzeum Ustrońskiego. Od godz. 9:00 można będzie obejrzeć
nową wystawę „Bal u Brevilliera i Urbana”, skorzystać z animacji
dla dzieci i gier terenowych dla całych rodzin (z upominkami),
a także wyruszyć na pierwszą z siedmiu wycieczek Ustrońską
Ciuchcią szlakiem dawnych bali i rozrywki. Od 10.00 można
będzie podziwiać pokaz kucia i otrzymać ręcznie wykuty kotylion
w formie podkówki, a także zwiedzić Muzeum w towarzystwie
przedwojennego gentelmana, który zasypie uczestników ciekawostkami o dawnych balach. Godzinę później rozpocznie się
pierwsza tura kreatywnych warsztatów tworzenia masek i ozdób
balowych, a o 13:00 będzie okazja, aby podszlifować taneczne
kroki w muzealnej sali balowej. Wszystkich ustroniaków zapraszamy serdecznie na finał Industriady w Ustroniu, który nastąpi
o godz. 16.00. Rozpocznie go uruchomienie potężnego młota sprężynowego „Ludwig”, czego dokonają właściciele przedwojennej
Kuźni – panowie Brevillier i Urban. A już o 16.30 rozpocznie
się wielki bal w stylistyce lat międzywojennych przy klimatycznej muzyce zespołu Kropki3, na który zapraszamy wszystkich
– w przebraniach, maskach, a także w strojach codziennych.
Można będzie potańczyć, posłuchać, popatrzeć, a także się powygłupiać. Konwencja balu będzie luźna, nastawiona na świetną
zabawę. Przypominamy, że wszystkie atrakcje tego dnia będą
bezpłatne. Na wycieczki Ciuchcią oraz warsztaty kreatywne
obowiązują zapisy w naszym Muzeum. Wszystkie szczegóły
znajdziecie na www.muzeum.ustron.pl, www.ustron.pl oraz na
naszym facebooku.
Alicja Michałek – koordynator
21/2019/7/R

BIBLIOTEKA
Natalia Budzyńska
„Dzieci nie płakały. Historia
mojego wuja Alfreda
Trzebińskiego, lekarza SS”
Natalia Budzyńska w opowieści o Alfredzie Trzebinskim mierzy się z rodzinną
tajemnicą. Książka odpowiada na pytanie jak inteligentny, całkiem zwyczajny
człowiek został wciągnięty w wiry maszyny śmierci i zbrodni.
Doktor Alfred Trzebiński przekonany
o wyjątkowości krwi niemieckiej w 1932 roku wstąpił do SS,
a rok później został członkiem NSDAP, zapominając o polskim
pochodzeniu swojego ojca. W 1941 roku został lekarzem w Auschwitz, potem na Majdanku, w końcu w Neuengamme. W 1946
roku skazano go na karę śmierci przez powieszenie. Trybunałem
najbardziej wstrząsnął udział Trzebinskiego w egzekucji dwa-
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POLECA:
dzieściorga żydowskich dzieci w wieku
od 6 do 12 lat. Dzieci mogły przeżyć,
ale powieszono je tuż przed wyzwoleniem obozu, by ukryć, że przez ostatnie
miesiące poddawano je okrutnym eksperymentom medycznym.

Erika Fatland - „Granica.
Podróż wokół Rosji”
Erika Fatland zabiera nas w podróż do
wszystkich krajów graniczących z Rosją.
Trasa autorki rozpoczyna się w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, będącej najbardziej zamkniętym i tajemniczym
państwem świata, a kończy w najdalej na północ wysuniętym
regionie Europy – magicznej i odludnej Norwegii Północnej. Ta
książka to wspaniała podróż geograficzna, ale przede wszystkim
– podróż przez historię oraz ludzkie opowieści.
30 maja 2019 r.

Oto kilka fraszek pióra Włodzimierza Gołkowskiego:
Radnemu
Coś obiecał – dotrzymaj,
honor to i dobry obyczaj.

Gadułom
Hipokrates nie uleczy,
jeśli ględzi się od rzeczy.

* * *

* * *

Zasady
Są ludzie z zasadami
nie dają łapówek,
ale biorą sami.

* * *

Ante portas
Szczerze się martwimy
o przyszłość kultury,
a niektórym się marzy,
bliski nawrót cenzury.

* * *

Przestroga
Pomyśl czy to dobra droga,
kiedy w każdym widzisz wroga.

Prawda
Gdy sumienie ma się za nic,
prawdę łatwo kłamstwem zganić.

* * *

Zachłannemu
Kapitału garnął krocie,
teraz w jednej jest kapocie.

* * *

VATo-zmora
Gdy opuszczę ziemski padół,
zostawiając Was wśród łez,
u bram nieba skromnie spytam
– wejście płacę z VAT – czy bez?

USTRONIU
Te fotografie wielu ustroniakom
wydają się zapewne znajome. Chodzi
o pohutniczy dom robotniczy, wzniesiony w 1886 r., pierwotnie przeznaczony
dla majstrów, zatrudnionych w Arcyksiążęcym Zakładzie Budowy Maszyn
(późniejszej Kuźni). Figurował pod dawnym adresem Ustroń 173, za okupacji –
Wehrmachtstraβe 23, po wojnie - ul. 22
Lipca 23. Budynek, zwykle zamieszkiwany przez dwie rodziny, spłonął w 1984 r.,
a po latach na jego miejscu stanęło osiedle
700-lecia Ustronia. Na pierwszym zdjęciu
widzimy dom po pożarze, na kolejnym –
już po całkowitej rozbiórce. Na drugiej
fotografii dostrzegamy także fragmenty
zakładowego budynku dyrekcyjnego
(dzisiejszy adres – ul. Daszyńskiego 69),
a za nim słynną Brettnerówkę. Wspomnieć wypada, iż wszystkie okoliczne
mieszkania fabryczne powstały z inicjatywy legendarnego hutmistrza Emila
Kuhlo, na którego temat prowadzimy
bardzo ciekawe rozważania historyczne.
Opowiemy o nich już niedługo na łamach
Gazety Ustrońskiej. Alicja Michałek
30 maja 2019 r.
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Nie tak dawno jeden (mam nadzieję, że nie jedyny!) z Czy- się więc okazja do zweryfikowania uczonych opisów upierzenia
telników artykułów z cyklu „Bliżej natury” zaczepił mnie na z tak zwanym „stanem faktycznym w terenie”. Nie będę cytował
ulicy i z niejakim wyrzutem w głosie stwierdził, iż wciąż piszę dokładnie, gdyż cierniówka jaka jest, każdy może zobaczyć, ale
ostatnio tylko i wyłącznie o owadach, a nie wszystkich „robale” w wielkim skrócie wygląda to tak: rdzawobrązowe brzegi lotek
interesują i bawią, a często bywa, że wręcz odwrotnie. Na swoje i pokryw na skrzydłach, szarobrązowy grzbiet i głowa, brudnobiausprawiedliwienie mogę stwierdzić, że po pierwsze to właśnie łe gardło, płowobiała pierś, żółtobrązowe nogi; samce wyróżnia
owady (z pajęczakami pospołu) są ostatnio w centrum moich nieco bardziej szarawa głowa, w porównaniu do brązowoszarawej
przyrodniczych zainteresowań, a po drugie – ich niejaka dominacja u samic, a także różowawo zabarwiona pierś i nieco czystszej bieli
w mojej „felietonistyce” jest po prostu efektem li tylko statysty- gardło. Niezbyt rozrzutny zestaw barw, nieprawdaż? Dla mnie opis
ki. To właśnie owady zdecydowanie dominują pod względem zestawu tak mało wyrazistych kolorów pasuje jeszcze do upierzenia
liczebności i bogactwa gatunkowego w naszym rodzimym śro- kilku innych gatunków pokrzewek.
Przez jakiś czas bezskudowisku przyrodniczym. Dla
tecznie starałem się dojść,
porównania: krajowych gajakiż to splot okoliczności
tunków gadów mamy ledwie
spowodował ten potencjalnie
jakieś 13 (i to łącznie z tymi
katastrofalny dla ptaka błąd
obcego pochodzenia, które
w nawigacji i „lądowanie”
się już u nas poniekąd zadow garażu. Wreszcie jakieś
mowiły), a płazów niewiele
dwa dni po całym zdarzeniu,
więcej, gdyż tylko 18. BynajCierniówka
w kępie zimozielonych laumniej nie lepiej jest z ssakami,
rowiśni rosnących tuż obok
których fauniści doliczyli się
podjazdu przed garażem, wyna naszych ziemiach mniej
patrzyłem niewielkie gniazdniż 120 gatunków (i to np.
ko. Bynajmniej nie musiaz wymarłym turem oraz introłem zadzierać głowy, wręcz
dukowanym muflonem na doprzeciwnie – aby przyjrzeć
datek), ale również z ptakami,
się całej trawiastej konstrukbowiem tych, które w Polsce
cji trzeba się było pochylić.
wyprowadzają lęgi, bądź tylko
Gniazdko – którego budodo nas zalatują w krótsze lub
wa wskazuje na cierniówkę
dłuższe odwiedziny jest około
właśnie – uwite zostało może
450. Na tym tle całkiem przyjakieś 50-60 centymetrów nad
zwoicie wygląda bogactwo
ziemią. Było puste, to znaczy
gatunkowe roślin wyższych,
nie znalazłem śladu po jajach
gdyż botanicy mówią i piszą
lub pisklętach. Te mogłyby
o blisko 3 000 gatunków, jakie
się już pojawić, gdyż okres
można napotkać w naszym
lęgowy cierniówek zaczyna
kraju, a takie grzyby to istne
się w maju. Nie pozostało
gatunkowe mocarstwo, wemi nic innego, jak sięgnąć do
dług mykologów oceniane na
ornitologicznych lektur, aby
minimum 10 tysięcy gatunków. W porównaniu jednak do owadów to wciąż albo znikome wyjaśnić, czy to „moje” gniazdko to jakiś nietypowy przypadek
liczby, albo co najwyżej w miarę przyzwoity wynik, szacuje się lokalizacyjny, czy też norma dla cierniówek. Okazuje się, że
bowiem, że w Polsce występuje co najmniej 28 - 30 tysięcy gatun- wśród pokrzewkowatych cierniówka najmniej jest przywiązana do
ków zaliczanych do tej grupy stworzeń! Jest więc z czego wybierać konkretnego siedliska. Generalnie zamieszkuje śródpolne zarośla,
i siłą rzeczy to właśnie pośród owadziego „mrowia” najłatwiej mi a nawet bardzo niskie, ale gęste kępy krzewów lub wręcz bylin
znaleźć kolejnego bohatera cyklu. Ale – trawestując niejako znane na nasłonecznionych stanowiskach, a w zasadzie jako jedyna
powiedzenie – „Czytelnik nasz pan”, więc już spieszę przedsta- z pokrzewek zasiedla tereny bezdrzewne w krajobrazie rolniczym
wić cierniówkę, czyli przedstawiciela naszej rodzimej awifauny, i łąkowym. Nie stroni od przedmieść i obrzeży miast, penetruje
z którym miałem przyjemność odbyć ostatnio krótkie tête-à-tête. i zasiedla skraje lasów i zręby (ale w zasadzie nie zamieszkuje
Z góry zastrzegam, że cierniówka, która mnie, a w zasadzie lasów i zwartych zakrzewień), ogrody i sady, wrzosowiska, parki,
mój garaż (tak, tak – garaż!) odwiedziła, nie należy ani do ptaków a nawet kępy krzewów przy drogach i nad strumieniami oraz na łąrzadkich, ani nadmiernie interesujących. Ba, przy mojej nikłej or- kach i miedzach. Czyli w zasadzie mój ogród nie odbiegał zanadto
nitologicznej wiedzy jest to (chociaż właściwie przed opisywanym od szerokiego spektrum różnych bezleśnych siedlisk, w których
spotkaniem był) nad wyraz wręcz anonimowy ptaszek, tworzący to cierniówki zwykły wić gniazdka. Jednego „moja” cierniówka
wraz z co najmniej kilkoma gatunkami zaliczanymi do rodziny po- chyba nie przewidziała, że być może czymś spłoszona, zamiast
krzewkowatych, szaro-buro upierzoną masę, dokładnie i skutecznie uciec na sąsiednią łąkę, przez akurat otwarte garażowe drzwi
„zlewającej” mi się w jedną całość. Po prostu wielu gatunków trafi do środka budynku. Zapewne zwiedziona soczystą zielenią
pokrzewek najzwyczajniej w świecie wizualnie nie rozróżniam. gęstwiny laurowiśni, obiecującą złudne poczucie bezpieczeństwa,
Na szczęście z pomocą przyszła mi znana w naszym regionie (i nie przewidziała także, że mój ogród – sądząc po śladach i różnonie tylko) ornitolożka Jadwiga Jagiełko, dla której ptak uwiecz- rakich dowodach – bywa regularnie penetrowany przez kunę oraz
niony na zdjęciu obok nie mógł być niczym innym, jak cierniówką 2-3 spasione koty z sąsiedztwa, które zachodzą do mnie podczas
właśnie. Swoją drogą dobrze, że wraz ze zdjęciem nie przesłałem codziennych wypraw do pobliskiego lasu. Małe więc były szanse,
prośby o identyfikację moich typów gatunkowych, bobym abym „doczekał się” cierniówkowych piskląt. Troszeńkę żałuję,
zapewne panią Jadwigę nieźle ubawił albo i załamał brakami ponoć bowiem to cierniówkom dosyć często przychodzi odgrywać
rolę rodziców zastępczych dla kukułek, być może więc ominęła
w znajomości ptasiego światka!
Wróćmy jednak do całego zdarzenia: cierniówka najzwyczaj- mnie okazja podglądania jak to też naprawdę z tymi kukułczymi
niej w świecie, ni z tego ni z owego wleciała do garażu i pomimo jajami i pisklętami bywa.
Dla porządku dodać wypada, że cierniówki zamieszkują cały
szeroko otwartych drzwi za żadne skarby nie potrafiła go opuścić.
Musiała całkiem nieźle się przy tym zdenerwować, kiedy bowiem kontynent europejski (poza północnym krańcem Półwyspu Skandyjuż jakimś cudem zamiast na ścianę, zamknięte okno czy szafkę nawskiego), śródziemnomorskie wybrzeże Afryki, Azję Mniejszą
natrafiła na „otwór drzwiowy” prowadzący na świat, przysiadła i środkową Azję. Na okres zimy przelatują całkiem spore odległości
na bramie i całkiem sporą chwilę odpoczywała. Skorzystałem i docierają do środkowej Afryki (tam zimują cierniówki z Polski),
oczywiście z okazji na zrobienie kilku fotografii i ręczę, że ptak Półwysep Arabski oraz Indyjski. W Polsce cierniówka ma status
był całą tą sytuacją ogłupiały i mocno zmęczony, i jeśli tak moż- gatunku licznego, ale objętego ścisłą ochroną gatunkową.
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
na powiedzieć o ptakach – dyszał ciężko i szybko. Nadarzyła
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Fot. N. Biernat

PO ZDROWIE NA CZANTORIĘ
W zdrowym ciele, zdrowy duch – to przysłowie idealnie określa zdrowy tryb życia,
który już po raz kolejny promowano na Czantorii. Piękna, wiosenna aura i wiele
ciekawych atrakcji przyciągnęły zainteresowanych.

W minioną niedzielę na Górnej Stacji Kolei Linowej Czantoria bezpłatnie
można było wziąć udział w poradach,
konsultacjach czy badaniach medycznych. A wszystko dzięki zorganizowaniu
po raz kolejny imprezy plenerowej pod
nazwą Czantoria dla Twojego Zdrowia.
Od godzin porannych do popołudnia na turystów czekało wiele atrakcji. Najmłodsi,
w ramach specjalnie przygotowanej
Ciuchci Zdrowia, poprzez zabawę pogłębili swoją wiedzę na temat funkcjonowania organizmu ludzkiego, ale uczyli się,
jak ważne są zdrowe nawyki i aktywność
fizycznej. Przechodząc poprzez różne stanowiska dowiadywali się między innymi,

co robić, by stać się zdrowym i szczęśliwym człowiekiem.
– Na stanowisku pod nazwą Odpoczywamy staramy się pokazać dzieciom,
w jaki sposób mogą aktywnie i zdrowo
odpoczywać. Namawiamy do zdrowego
snu, ćwiczeń. W szczególności zwracamy
uwagę, że pożyteczny odpoczynek nie ma
nic wspólnego z oglądaniem telewizji czy
też graniem na komputerze. Nakłaniamy
dzieci i uczymy też tego, co trzeba robić
w trakcie dnia, by dobrze wypocząć
w nocy – objaśnia jedna z animatorek
Ciuchci Zdrowia.
– Mogłam dowiedzieć się coś nie coś
na temat tego, jak ważne jest picie wody

w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki niej
żyjemy, możemy się leczyć i płukać. Byłam
też na stanowisku aktywności fizycznej.
Bardzo lubię zajęcia sportowe – oznajmia
jedna z najmłodszych uczestniczek.
Ci nieco starsi mogli zmierzyć ciśnienie, zmierzyć poziom tkanki tłuszczowej,
wspólnie poćwiczyć aerobik czy skorzystać
z pokazu ratownictwa medycznego. Idea ta,
ma na celu poprawę jakości życia, ale też
zachęca do regularnych badań i do dbania
o swoje zdrowie. Bo jak wiadomo, ma się
go tylko jedno.
Organizatorzy przedsięwzięcia to: Polski Komitet Zwalczania Raka – Oddział
w Cieszynie, Chrześcijańska Służba Charytatywna w Skoczowie, Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Cieszynie
i Miasto Ustroń.
– Ku naszemu wielkiemu zadowoleniu,
palaczy jest coraz mniej. Już od kilkunastu
lat jesteśmy tutaj na Czantorii i widzimy, że
rzeczywiście palaczy było kiedyś znacznie
więcej. Badamy poziom dwutlenku węgla
w powietrzu wydychanym, tym samym
pokazując osobom palącym jak wyglądają
ich płuca po wypaleniu papierosów. Nastolatkowie ubierając narko i alkogogle mogą
zobaczyć, jak wygląda świat po zażyciu
narkotyków i wypiciu alkoholu – objaśnia
jedna z organizatorek Teresa Wałga, długoletnia szefowa cieszyńskiego sanepidu.
– Mamy konkretne przykłady ludzi, którzy
rokrocznie przyjeżdżają na nasze imprezy
i są wdzięczni za zmianę stylu życia. Ta
akcja ma sens, uważamy, że społeczeństwo
polskie zmienia nawyki żywieniowe.
Zapraszamy na spotkania promujące
zdrowy tryb życia – dodaje Andrzej Cichy. Czantoria dla Twojego Zdrowia to
wydarzenie, które na stałe wpisane jest
do kalendarza imprez przy górnej stacji
Kolei. Kolejną okazją do zmiany nawyków żywieniowych i wzięcia udziału
w bezpłatnych konsultacjach lekarskich
będzie Wakacyjny Tydzień Zdrowia organizowany w wakacje na ustrońskim
rynku.
Natalia Biernat

Poloński z Zabrza i pilot Łukasz Sitek z Ustronia, którzy po
kwietniowym rajdzie na Kanarach zajmowali 3. miejsce.
Łukasz Sitek na co dzień jest pracownikiem Urzędu Miasta
Ustroń, pełnomocnikiem burmistrza ds. profilaktyki uzależnień
oraz prezesem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego. W weekendy zakłada kask i rywalizuje w rajdowych
mistrzostwach Europy jako członek zespołu Rallytechnology.
Na Łotwie włoski samochód ze stajni Abarth słuchał się prowadzących i mknął po szutrowych drogach, wyprzedzając na
ostatnim odcinku specjalnym swojego najważniejszego rywala
– włosko-rumuński zespół Nucita-Pop. Ostatecznie Poloński
i Sitek stracili pozycję lidera, ale 2. miejsce okazało się na tyle
cenne, że zabrzańsko-ustroński duet z 33. punktami awansował
w klasyfikacji generalnej na 2. miejsce, tracąc do lidera Nucity
5 punktów. 3. miejsce z 25. punktami zajmuje Włoch Monarri.
Kolejny start Poloński i Sitek zaplanowali na koniec czerwca.
Będzie to Rajd Polski w Mikołajkach.
(mn)

DRUDZY NA ŁOTWIE
W weekend odbył się Rajd Lipawy – kolejna runda Mistrzostw Europy FIA ERC. Na drugie miejsce w klasyfikacji
Abarth Rally Cup awansowała polska załoga: kierowca Dariusz
30 maja 2019 r.

		

21/2019/3/R

FIRMA BUDOWLANA pilnie zatrudni
PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH.
Bardzo dobre warunki płacy i pracy.

510-341-227
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

Niech się spełnią marzenia wszystkich dzieci.

OGŁOSZENIA DROBNE
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY - USTROŃ. (33)854-53-98.
KOMANDOR - Cieszyn, ul.
Stawowa 27 - szafy, garderoby,
zabudowy wnęk z drzwiami
przesuwanymi i nie tylko... Zamów bezpłatny pomiar. RATY
0% 728-340-518, (33)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 podpałkowe
– kartony, węgiel groszek workowany. (33) 854-47-10.

Fot. L. Szkaradnik

AMBACAR-BIS Skoczów, używane części do samochodów
osobowych. 733-913-181. 505634-557.
Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, desek. Odnawianie schodów.
Tanio! 666-989-914.
Tani wywóz fekalii, usługi beczkowozem. 516-233-242, 511-482407, www.wywoz-szamba24.pl.
SKUP SAMOCHODÓW UŻYWANYCH TEL. 883740728.
Malowanie dachów. 505-168217.
Bagażówka - przeprowadzki +
ekipa. Usługi transportowe. 601478-108.

DYŻURY APTEK
30-31.05		 Centrum					 ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
1-2.06				 Na Szlaku				ul. 3 Maja 46 			 tel. 854-14-73
3-4.06				 Rumiankowa					 ul. Skoczowska 76		 tel. 300-30-40
5-6.06				 Centrum					 ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
7-8.06				 Na Zawodziu					 ul. Sanatoryjna 7 		 tel. 854-46-58
9-10.06			 Centrum					 ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
Dyżur w godzinach 8.00-22.00.

KONKURSY I PRZETARGI

22.05.2019 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej i prac budowlanych w ramach projektu
pn. Uporządkowanie terenu w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie i skomunikowanie zasobów przyrodniczych – etap I – formuła „Zaprojektuj
i wybuduj” – termin składania ofert – do dnia 06.06.2019 do godziny
10:00.
23.05.2019 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości
6.000.000,00 zł – termin składania ofert - do dnia 27.06.2019 do godziny
8:30.
Więcej na: www.ustron.bip.info.pl
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31.05		
Ustroński Dzień Dziecka, stadion KS Kuźnia
1.06
10.00 Bieg charytatywny Ap. Pawła, Al. Legionów
1.06
12.00 Warsztaty „Tajemnice pszczelego ula”, Kolej Linowa
1.06
15.00 Spotkanie z Maciejem Szymanowiczem - ilustratorem
			
książek dla dzieci, Muzeum Ustrońskie
1-2.06 10.00-14.00 Dzień Dziecka na Czantorii, Kolej Linowa
2.06
9.00 23. Rodzinny Rajd Rowerowy, Rynek
3.06
18.00 Szkoła zdrowego gotowania (prelekcja, kurs, degu			
stacja), MDK „Prażakówka”
5.06
17.00 Parki narodowe Izraela i Palestyny” - wykład Izabeli
			
Kuli, czytelnia MBP
7.06 -9.06
XV Warsztaty Sekcji Dermatologii PSLWMZ „Derma
			
tologia pod Równicą”, Hotel Olympic
8.06
8.00 Zawody M Ligi Biegów Górskich ATTIQ „Eliminator,
			
czyli rzeźnia w Beskidach”, Kolej Linowa
8.06
9.00-19.30 Industriada „Wielki bal u Brevilliera i Urbana”,
			
Muzeum Ustrońskie
8.06
12.00 II Piknik Charytatywny Miau & Hau, Karczma
			
Góralska
8.06
15.00 Koncert „Dzieci dzieciom, dzieci rodzicom”,
			
amfieatr
10-15.06 8.00 IX Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski DAR - "Małe
			
i duże w naturze", amfiteatr
14.06 18.00 Musical „Error”, MDK „Prażakówka”
18.06 16.00 Zakończenie Roku Towarzystwa Kształcenia Arty			
stycznego, MDK „Prażakówka”
19.06 14.00 Miejskie Zakończenie Roku Szkolnego, MDK „Praża			
kówka”

10 lat temu - 28.05.2009 r.
JESTEŚMY OD NARZEKANIA
21 maja w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 odbyło się zebranie
mieszkańców osiedla Ustroń Górny. Tym razem na zebranie przybyło 27 osób. Obecni także byli: burmistrz Ireneusz Szarzec, przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina, zastępca komendanta
ustrońskiej policji Mirosław Lipka, zastępca komendanta straży
miejskiej Mirosław Noszka oraz radni dzielnicy Bogusław Suchy
i Przemysław Korcz. Całość prowadził przewodniczący zarządu
osiedla Arkadiusz Gawlik. Przedstawił on trzy punkty obrad, na
które składały się: inwestycje, zmiany w statucie osiedla i wolne
wnioski. (...) Mimo, że w wolne wnioski zostały zgłoszone głównie
podczas trwania pierwszego punktu obrad, jeden z mieszkańców
zabrał głos i wyraził podziękowanie zarówno burmistrzowi, jak
i Radzie Miasta, za to, że „Ustroń pięknieje” i sprawy do realizacji
są trafnie wybierane. A. Gawlik zakończył zebranie stwierdzając,
że mimo że sprawy mogą być czasem męczące, to w końcu „jesteśmy od narzekania”.
ŻUR NA PÓŁMETKU
Jechało prawie 150 osób więcej, niż w zeszłym roku! Fantastycznie bawili się mali i duzi uczestnicy. Trasa wynosiła 18
kilometrów. Był żurek na półmetku i losowanie nagród na mecie. Tradycyjne koszulki - tym razem jaskrawo pomarańczowe.
W ostatnią niedzielę, 24 maja, odbył się XIII Rodzinny Rajd Rowerowy. Pogoda rano była dosyć kiepska, było zimno, a na niebie
wisiały ciężkie, szare chmury. Ale od chwili rozpoczęcia rajdu aż
do zakończenia nie spadła ani jedna kropla deszczu. Pod koniec
nawet, kiedy już wszyscy zgromadzili się w amfiteatrze – wyszło
słońce. Organizatorzy nie mają wpływu ani na nie, ani na nastroje
uczestników rajdu; ale mogą jednak zrobić, co w swojej mocy,
żeby te drugie były jak najlepsze.
Wybrała:(lsz)
30 maja 2019 r.
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KĄCIK SZACHOWY
POD PATRONATEM

W. Suchta

AKADEMII SZACHOWEJ

Mat w dwóch posunięciach.

Z HUMOREM O SZACHACH

Nie taki dawny Ustroń, 2010 r.

Fot. W. Suchta

Były austriacki poseł w Anglii, w swojej książce „Typowe angielskie”
pisze: „Pewnego razu przechadzając się z przyjacielem po bulwarze, zaszliśmy do małej kawiarenki z zamiarem zagrania partyjki szachów. Zaledwie usiedliśmy przy stoliku, gdy przyszedł do nas kelner z zapytaniem:
-Koniak, gin, whisky, kawa, herbata, czekolada dla panów?
-Herbatę proszę i…
-Indyjską, cejlońską czy chińską? -Z mlekiem, śliwkami lub cytryną?
-Z mlekiem proszę i…
-Z jersejskim, herfordzkim czy szetlandzkim?
-Och!… Na pańską odpowiedzialność! Czy znajdzie się również u
was komplet szachów?
-Oczywiście! Jakie panowie sobie życzą? Stauntońskie, miśnieńskie,
czy też te same, którymi grywał sir Winston Churchill, zachodząc do nas?
Hej, łza się kręci w oku!
Humor-Chess

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) kuzynka kompasu, 8) instalator,
9) miasto górnośląskie, 10) miasto u stóp Wezuwiusza,
12) wredna-niesympatyczna kobieta, 14) piosenka żeglarska, 15) tkanina z drogocenną nicią, 16) na szyi psa,
19) włókno z kokonu jedwabnika, 22) chronią przed
nieszczęściami, 23) w drzwiach zamykanych na kłódkę,
24) Informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej
(skrót).
PIONOWO: 2) miejskie drogi, 3) ogólnoświatowe
święto sportowców, 4) kończy modlitwę, 5) lipcowa solenizantka, 6) usuwanie konstrukcji, 7) Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury (skrót), 11) oryginalne imię męskie,
13) w ręku podglądacza, 17) z ariami, 18) bezpieczne
schronienie, 20) rozpoznawalna polska marka kosmetyków,
21) indonezyjska wyspa.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 7 czerwca.
Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 19

ZIMNY MAJ – DOBRY URODZAJ
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymują:* Krzysztof Plinta
z Ustronia, ul. Katowicka. Zapraszamy do redakcji.
30 maja 2019 r.

		

* Wysyłając rozwiązanie krzyżówki zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas trwania konkursu. Administratorem twoich danych jest Gazeta Ustrońska
z siedzibą w Ustroniu, ul. Rynek 4. Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi
do organu nadzorczego. Więcej informacji możesz uzyskać w redakcji Gazety Ustrońskiej.
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Ładna pogoda, ładny mecz, ładny wynik.

Fot. KS Kuźnia

FESTIWAL BRAMEK
KS Kuźnia Ustroń - TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała - 7:3
Bardzo zadowoleni byli kibice Kuźni 25
maja. Obejrzeli dobry mecz i 10 bramek,
w tym 7 strzelonych przez ustroniaków.
To końcówka sezonu i walki o zwycięstwo
w IV lidze śląskiej. 1. miejsce w tabeli nie
oznacza automatycznie wejścia do wyższej
ligi, ale pozwala się zakwalifikować do
baraży. Było wiadomo, że kuźnicy będą
grać z pełnym zaangażowaniem i walczyć
o 3 punkty, ale czy będą mieli gdzie grać?
Ulewy, jakie przeszły w ubiegłym tygodniu
przez miasto nasączyły wodą również murawę stadionu, jednak udało się przygotować
nawierzchnię do meczu.

Festiwal bramek rozpoczął w 14. minucie głową Maksymilian Wojtasik, na bis
umieścił piłkę w siatce w 35. min. po akcji
Arkadiusza Trybulca i podaniu Arkadiusza
Jaworskiego. Drugi bis miał miejsce 2 min.
później po błędzie obrońców, a wynik 3:0
wywołał gromkie oklaski i radosne okrzyki
licznie zgromadzonych kibiców. Jednak ani
oni, ani piłkarze nie osiedli na laurach, choć
chwila rozprężenia pomogła przeciwnikom
strzelić bramkę honorową w 44 min. Zanim
zawodnicy zeszli na przerwę Trybulec przejął piłkę, zagrał do Jakuba Waliczka, a ten
strzelił gola do szatni.

MECZE W ŻORACH

Trudno się dziwić, że na początku drugiej
połowy Kuźnicy grali trochę ospale. Brakowało motywacji. Obudziła ich kolejna
bramka Podbeskidzia, która padła po rzucie
karnym, podyktowanym przez sędziego
w 51. min. Stało się to po faulu bramkarza
Michała Skocza na obrońcy i skutecznej
egzekucji jedenastki przez bielszczan. W 53.
min. kibicom zrobiło się gorąco i to wcale
nie od pięknie świecącego słońca. Goście
odnotowali na swoim koncie kolejną bramkę
i wynik 4:3 przestał wyglądać bezpiecznie. Na szczęście ta bramka podziałała na
gospodarzy jak kubeł zimnej wody. W 69.
min. na boisku pojawia się Adrian Sikora,
zmieniając Konrada Palę. Kapitan Adi podrywa zespół do walki i daje dobry przykład,
gdy zdobywa bramkę w 75. min. W 78.
min. następuje skuteczne dośrodkowanie
i skuteczny strzał do bramki Michała Pietraczyka. Festiwal bramek kończy w 92. min.
Sikora nie marnując precyzyjnego podania
Konrada Kudery.
Następny mecz drużyna Kuźni zagra na
wyjeździe z Płomieniem Połomia. (mn)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

LKS Czaniec
LKS Drzewiarz Jasienica
KS Kuźnia Ustroń
Tyski Sport II S.A.
LKS Bełk
KS Polonia Łaziska Górne
MKS Czechowice-Dziedzice
LKS Goczałkowice
GKS Radziechowy-Wieprz
TS Podbeskidzie II BB
LKS Wilki Wilcza
MKP Odra C. Wodzisław
KS Spójnia Landek
KS Unia Racibórz
GKS Dąb Gaszowice
KS Płomień Połomia

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

54
52
51
50
50
45
41
35
35
33
31
29
29
26
25
10

43:18
45:28
58:30
51:33
56:39
44:35
46:35
40:35
34:32
37:47
37:47
39:38
32:40
35:50
33:63
31:91

w hali MOSiR-u w Żorach, dokąd wybiera
się spora grupa wiernych kibiców. (mn)

Drużyna młodzików Międzyszkolnego
Klubu Sportowego Ustroń jest jedną z 8
najlepszych drużyn piłki ręcznej w Polsce,
a przed nimi walka o pierwszą czwórkę!
To historyczny sukces nie tylko MKS, ale
reprezentacji w grach zespołówych w ogóle.
W najbliższy weekend chłopcy spod Czantorii zagrają trzy mecze, w piątek o godz. 18
z UKS Anilaną II Łódź, w sobotę o godz. 12
z SKS Kusy I Kraków i w niedzielę o godz.
12 z SKF KPR Spartą Oborniki. Zgodnie
z regulaminem rozgrywek o Puchar Prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce, które
dla młodzików mają status Mistrzostw
Polski, nasza drużyna powinna pełnić
rolę gospodarza. Będzie to robić symbolicznie, bo z powodu nieprawidłowych
wymiarów hali przy Szkole Podstawowej
nr 1 nie mogą się tam odbywać zawody
rangi mistrzostw kraju. Podopieczni Piotra Bejnara podejmą utytułowane kluby
Tygodnik miejski. Redaguje Zespół. Redaktor naczelny: Monika Niemiec. Adres redakcji: 43-450 Ustroń, Rynek 4 (budynek
biblioteki), na półpiętrze. Tel. 33 854-34-67, e-mail: gazeta@ustron.pl / Nakład: 1200 egzemplarzy/ Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
http://gazeta.odo.ustron.pl /Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania, dokonywania skrótów i zmiany tytułów w nadsyłanych materiałach.
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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 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.
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