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DNI JAKUBOWE

MALARSTWO 
SIKORÓW

RAJDOWY 
BAKCYL

(dok. na str. 2)

Czy choroba Wwierków w negatywny sposób wpływa na po-

zostałych mieszkaMców lasu?
Zmienia siC lokalnie mikroklimat, tam gdzie pojawiaj> siC po-
wierzchnie otwarte. W tym roku mieliWmy na wiosnC szkody po 
mrozach w buczynach. W dolinie Dobki jest sporo bukowych 
młodników, które na wiosnC były rude. Na pocz>tku maja tem-
peratura spadła do – 11oC i na otwartych przestrzeniach szkody 
były istotne. Macierzysty drzewostan chroni przed przymrozka-
mi, zatrzymuje ciepło pod koronami drzew. Ubywa tec starych 
drzew, a one maj> duce znaczenie dla wielu gatunków zwierz>t 
szczególnie ptaków. Poza tym mog> pojawić siC pocary na otwar-
tych przestrzeniach, gdzie wysycha trawa. W przeszłoWci pocary  
w lasach górskich nalecały do rzadkoWci. Na pewno złe wracenie 
estetyczne sprawiaj> suche, rudziej>ce drzewa. Za to jelenie i 
sarny maj> dobre warunki, gdyc na tych otwartych nasłonecznio-

Rozmowa z nadleWniczym Leonem Mijalem

W Hermanicach wyst>pił zespół Claret Gospel. (Str.5)                                                                     Fot. W. Suchta                   

Jak twierdzi Ireneusz Sztuka zajmuj>cy siC w Incbudzie budow> 
kompleksu hotelowego z basenem, wszystko wskazuje na to, ce 
w koMcu ruszy ta inwestycja. Jeszcze w latach 90. basen nalecał 
do miasta. Był to jednak obiekt zaniedbany, wymagaj>cy potCc-
nych nakładów inansowych. Miasto co prawda przeznaczało 
na remonty nawet spore kwoty, jednak nie było w stanie podj>ć 
siC budowy nowego basenu. Dlatego Rada Miasta zdecydowała  
o ogłoszeniu przetargu na sprzedac basenu. Zarz>d Miasta ogłosił 
w maju 1998 r. przetarg zastrzegaj>c: „Utrzymanie istniej>cego 
basenu k>pielowego.” W ogłoszeniu o przetargu czytamy tec: 
„Urz>d Miasta w Ustroniu oczekuje propozycji dot. zagospo-
darowania terenu z utrzymaniem istniej>cej funkcji. Z uwagi 
na brak krytego basenu w Ustroniu, wskazane byłoby chociac 
czCWciowe przykrycie niecki basenowej.” Cena wywoławcza 
wynosiła 593.000 zł. Na przetarg nie wpłynCła cadna oferta.  
We wrzeWniu 1998 r. ogłoszono kolejny przetarg obnicaj>c cenC 

RUSZA BUDOWA

(dok. na str. 4)
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Cieszyn długo nie miał bezpo-
Wredniego poł>czenia kolejo-
wego z Zebrzydowicami. Do-
piero w 1934 r. uruchomiono 
liniC przez Marklowice. 

NiezamCcne kobiety, które uro-
dziły dziecko, były nazywane 
w cieszyMskiej gwarze zowit-
kami. W protestanckiej WiWle, 
id>c do koWcioła, musiały mieć 
załocony czepiec na głowie.

W wyniku „gierkowskiej” re-
formy administracyjnej, któr> 
przeprowadzono w 1974 roku, 
wsie Pastwiska, Boguszowi-
ce, Kalembice, Krasna, Mar-
klowice stały siC dzielnicami 
Cieszyna.

W Pruchnej zachował siC 
krzyc pokutny, który posta-
wiono około 1645 r.  Znaj-
duje siC w miejscu wspólnej 
mogiły poległych oficerów 
szwedzkich. 
 
„Ł>ki na Kopcach” o pow. 
15,2 ha, „ŁCg na PuMcówk>”  
o pow. 1 ha oraz „Bluszcze” na 
Górze Zamkowej o pow. 0,4 
ha, to trzy tereny przyrodnicze 

w Cieszynie, które  objCte s> 
ochron>. Taka decyzjC podjCła 
Rada Miejska.
    
Mijaj> 73 lata od otwarcia 
Szkoły Szybowcowej na górze 
Chełm koło Goleszowa. Ist-
nieje do dzisiaj obiekt dawnej 
szkoły, w którym urz>dzono 
IzbC PamiCci. WiCksz> czCWć 
budynku zajmuje jednak stylo-
wa restauracja. Ze zbocza góry 
korzystaj> teraz paralotniarze  
i motolotniarze.
   
KoWciół p w. Ww. Małgorzaty  
w DCbowcu liczy juc sobie po-
nad 150 lat. Vwi>tynia w cen-
trum Cieszyna ma za patronkC 
Ww. MariC MagdalenC (od koM-

ca XIX w.), a najstarszej paraii  
w Simoradzu (powstała  
w 1286 r.) patronuje Ww. Ja-
kub.
    
Kilkadziesi>t drzew rosn>cych 
na terenie nadolziaMskiego 
grodu znajduje siC na liWcie 
„pomników przyrody”. S> to 
m. in. miłorzCby, kasztanowce, 
jesiony, lipy i wi>z polny.     
    
Wiosn> 1994 r. uruchomiono 
liniC autobusow> pomiCdzy 
Cieszynem a Czeskim Cie-
szynem. Jej obsług> zajCły siC 
PKS i CSAD. Linia funkcjo-
nuje dalej i przedłucona zosta-
ła w miCdzyczasie do Wisły  
i słowackiej byliny.    (nik) 

(dok. ze str. 1)

nych powierzchniach maj> do zdyspozycji bardzo duco zielonego 
pokarmu.
Czy z chorych drzew mocna pozyskiwać drewno?
Jeceli jest wyciCte w fazie zasiedlenia przez korniki, to jest to 
pełnowartoWciowy surowiec.  Korzystaj> z tego  irmy przetwa-
rzaj>ce surowiec.
Kiedy drewno nie nadaje siC do ucycia?
Jeceli stoi długo na pniu i pozbawione jest kory. berowanie 
owadów powoduje pCkanie i sinienie, co jest efektem pojawie-
nia siC chorób grzybowych. Jeceli drzewo zaatakowane przez 
kornika stoi kilka miesiCcy, to surowiec nadajC siC tylko na opał 
i papierówkC. Chciałbym zaapelować do właWcicieli lasów pry-
watnych, ceby w miarC mocliwoWci starali siC usuwać drzewa 
zasiedlone, prowadzili walkC z kornikiem dla swojego interesu, 
swoich dochodów, ale tec ze wzglCdu na zagrocenie dla s>siadów 
maj>cych lasy. 
Na jak> pomoc z waszej strony mog> liczyć właWciciele lasów 
prywatnych?
Na doradztwo, ewentualnie na pułapki feromonowe, których 
tec mocemy ucyczyć. To jedna z metod zwalczania kornika,  
o której jeszcze nie mówiłem. S> to czarne skrzynki z wyłoconym 
feromonem, w które odławia siC korniki. RozmieWciliWmy w lesie 
ponad dwa tysi>ce takich pułapek.
Jak pułapka działa?
Feromony to substancje  wabi>ce owady reaguj>ce na zapach. 
Tygodniowe odłowy to rz>d kilkunastu tysiCcy owadów z jednej 

pułapki. Mocemy tych pułapek ucyczyć i doradzić jak z nich 
korzystać w skuteczny sposób.
Słyszałem o chorobie polegaj>cej na gniciu rdzenia drzewa.
Powodem jest korzeniowiec wieloletni, choroba grzybowa, ina-
czej huba korzeniowa, która pojawia siC w Wrodku drewna. Grzyby 
z rodzaju opieMki atakuj> na zewn>trz, a huba korzeniowa operuje 
w rdzeniu drzewa i powoduje rozpad drewna. CzCsto bywa tak, 
ce po odciCciu jednego wałka metrowej długoWci od odziomka 
zgnilizna znika i surowiec jest pełnowartoWciowy. Drzewa ze 
zgnilizn> korzeniow> podczas wiatrów łamane s> w pierwszej 
kolejnoWci. W tym roku wiatr powalił 17.000 m3.
Ile szacunkowo w NadleWnictwie jest drzew?
Trzy miliony metrów szeWciennych. Mocna powiedzieć, ce jest 
to około 5 milionów drzew, licz>c te, które maj> ponad 40 lat. 
Wiadomo, ce w fazie uprawy, na hektarze sadzi siC 7-10 tysiCcy,  
a z obsiewu naturalnego moce to być ich nawet kilkadziesi>t 
tysiCcy. 
Strata �7.000 m3 nie jest w takim razie tragedi>.
Dla nas to bardzo duco. Nigdy nie byłoby takiego pozyskania 
drewna, gdyby lasy były zdrowe.
Jak z lasami radz> sobie nasi s>siedzi - Czesi i Słowacy?
Maj> ogromne problemy. W rejonie Czadcy, Namestowa olbrzy-
mie powierzchnie zaatakował kornik. Ostatnio rozmawiałem  
z nadleWniczym z Jabłonkowa, który gospodaruje w lasach przy 
granicy z Polsk> od Nydku po JaworzynkC. Mówił, ce nie mog> 
sobie poradzić. Olbrzymie szkody w Wwierczynach powstały tec 
przed kilku laty w Lesie Bawarskim i na Szumawie w Czechach. 
Tam obumarło kilkadziesi>t tysiCcy hektarów lasów Wwierkowych. 
Niemcy w ogóle nie walczyli z tym problemem, wszystko po-
zostawili naturze. My staramy siC walczyć, bo nie wyobracam 
sobie by pozostawić wszystko naturze i mieć tu przez wiele lat 
pustyniC. Przedłucamy cycie lasom Wwierkowym wprowadzaj>c 
pod okapem starych drzew  nowe pokolenia lasu co sprawi, ce  
nie bCdzie okresu bezleWnego na ducych obszarach. Patrz>c  na 
UstroM, widać wiele lat pracy włocone w przebudowC lasów  
Wwierkowych. Sprawiło to, ce mamy przewagC lasów buko-
wych. Nawet jeWli z pewnych rejonów Beskidów lasy znikn>, to  
w Ustroniu lasy pozostan>. Czantoria to w 80% lasy bukowe, 
na Równicy w połowie. Lasy Wwierkowe to przede wszystkim 
Lipowski GroM i  Dobka. 
Z drugiej strony zarastaj> polany na szczytach. Takim przy-

kładem jest polana nad schroniskiem na Równicy. Pojawiło 
siC masC drzewek, na razie Wredniej wysokoWci, ale z czasem 
ładny widok zostanie całkowicie zasłoniCty.
Punkty widokowe s> istotne. Dobrym rozwi>zaniem s> wiece 
widokowe. Na Równicy s> prywatne grunty i po uzyskaniu sto-
sownego zezwolenia drzewa mocna wycinać. Zarastaj>ce polany 
czCsto nie s> gruntami leWnymi i na wyciCcie drzew konieczna 
jest zgoda gminy, a widoki to atrakcja turystyczna.
A za dwadzieWcia lat moce siC okazać, ce widoków nie ma.
Ludzie przyjecdcaj> podziwiać piCkny górski pejzac. Znikaj> 
jedne a pojawiaj> siC nowe miejsca widokowe. Prowadzone s> 
wycinki i zawsze  bCd> siC pojawiać nowe miejsca widokowe.
DziCkujC za rozmowC.                 Rozmawiał: Wojsław SuchtaChore drzewa trzeba wycinać.                               Fot. W. Suchta
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�0/��.07.�007 r.
Na ul. Wczasowej nieznani spraw-
cy dokonali kradziecy kabla tele-
komunikacyjnego. 
��.07.�007 r.
O godz. 10.50 personel sklepu 
Lewiatan przy ul. Brody zatrzymał 
mieszkaMca Ustronia, który usiłował 
dokonać kradziecy kawy Tchibo.
��.07.�007 r. 
Na ul. DaszyMskiego o godz. 
11.00 dokonano kradziecy roweru  
i telefonu komórkowego na szkodC 
mieszkaMca Ustronia. 
��.07.�007 r.
O godz. 15.20 na ul. DaszyMskiego 
zatrzymano mieszkaMca Murzyno-
wa kieruj>cego rowerem w stanie 
nietrzeawym. Wynik badania 
- 1,56 prom.
��.07.�007 r.
Na ul. Katowickiej o godz. 16.35 
kieruj>ca iatem uno mieszkanka 
Pszowa nie dostosowała prCdkoWci 
do warunków panuj>cych na dro-
dze, doprowadzaj>c do zderzenia 
z peugeot 307 kierowanym przez 
mieszkaMca Rybnika.
��/��.07.�007 r.
Na ul. Zabytkowej dokonano 
kradziecy paliwa z samochodu 
ciCcarowego.
��.07.�007 r.
Około godz. 21.30 na Alei Legio-
nów kieruj>cy rowerem potr>cił 
pieszego i oddalił siC z miejsca 

zdarzenia. Pokrzywdzony miesz-
kaniec Włodowic z obraceniami 
ciała przewieziony został do Szpi-
tala Vl>skiego w Cieszynie. 
��.07.�007 r.
O godz. 9.30 na skrzycowaniu 
ul. Katowickiej z ul. Wczasow> 
mieszkaniec Ustronia kieruj>-
cy mercedesem nie dostosował 
prCdkoWci do warunków na dro-
dze doprowadzaj>c do zderzenia  
z oplem astr> kierowanym przez 
mieszkaMca Rudy Vl>skiej. 
��.07.�007 r.
W sklepie przy ul. 3 Maja około 
godz. 11.00 skradziono portfel 
z dokumentami mieszkaMcowi 
Przywidzy.
�5.07.�007 r.
O godz. 21.00 na ul. Katowickiej 
zatrzymano mieszkaMca Ustronia, 
który w stanie nietrzeawym kiero-
wał samochodem citroen. Wynik 
badania - 2,75 prom.
�7.07.�007 r.
O godz. 8.45 na skrzycowaniu ul. 
Konopnickiej z ul. DaszyMskiego 
kieruj>ca samochodem subaru 
mieszkanka Wisły podczas cofania 
uderzyła w opla corsC, którym kie-
rował mieszkaniec Ustronia.
�7.07.�007 r.
Około godz. 12.00 z szafki w szatni 
damskiej w Zakładzie Przyrodolecz-
niczym skradziono damski zegarek.
�9.07.�007 r. 
W godzinach rannych doszło do poca-
ru w kaplicy na cmentarzu komunal-
nym w Ustroniu.                        (ik)

��.07.�007 r.
Interwencja na targowisku miej-
skim odnoWnie nie uiszczania opłat 
targowych.  
�4.07.�007 r.
Interweniowano przy Parku LeW-
nych Niespodzianek z powodu 
zablokowanej drogi. Kierowano 
ruchem oraz ustawiano samo-
chody. 
�5.07.�007 r.
Skontrolowano prywatne posesje 
przy ul. Stracackiej pod wzglC-
dem posiadania wacnych umów 
i opłacania rachunków za wywóz 
nieczystoWci.

�6.07.�007 r.
Kontrola opłat i szczepieM psów 
na terenie Lipowca.
�7.07.�007 r.
Bezdomni  wzniec i l i  pocar  
w opuszczonym budynku przy ul. 
Skoczowskiej. 
�7.07.�007 r.
Interweniowano przy ul. Gra-
cyMskiego w sprawie potr>cone-
go psa, którego odwieziono do 
schroniska.   
�8-�9.07.�007 r.
Zabezpieczano imprezy odbywa-
j>ce siC na terenie miasta.
�9.07.�007 r.
Interwencja stracy pocarnej przy 
ul. Pasiecznej. Powodem drzewo, 
w które uderzył piorun.          (ik)

*    *    *

*    *    *

Daniela Smorawska lat 75  os. Manhatan 1/13
CI, KTóRZy oD NAS oDeSZLI:

GRUPA PoD BUD= W AMfITeATRZe
Grupa Pod Bud>, zespół bawi>cy i wzruszaj>cy kolejne poko-

lenia wiernych słuchaczy,  obchodzi w tym roku 30 – lecie ist-
nienia. Kacde spotkanie z publicznoWci> jest nie tylko przyjemn> 
muzyczn> retrospekcj>, ale daje jednoczeWnie mocliwoWć pozna-
nia innego Wwiata. Wszystko to za spraw> poetyckich tekstów  
i charakterystycznych kompozycji wykonywanych przez zespół.
Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o takich utworach jak 
„Bardzo smutna piosenka retro”, „Nie przenoWcie nam stolicy 
do Krakowa”, „Jak kapitalizm to kapitalizm”, „ Kraków, Piwna 
7”, czy nostalgicznym „bal za Piotrem S”. Grupa Pod Bud> wy-
stCpowała zarówno w kraju jak i za granic>, nagrała kilkanaWcie 
recitali telewizyjnych oraz wydała trzynaWcie płyt. Po licznych 
wystCpach w całej Polsce zagraj> latem w Ustroniu - koncert od-
bCdzie siC 18 sierpnia w amiteatrze. Bilety do nabycia: Miejska 
Informacja Turystyczna, UstroM, Rynek 2 tel. 033 8542653, MDK 
Pracakówka, UstroM, ul. DaszyMskiego 28, tel. 033 8542906.

Bilety znajd> siC w sprzedacy w przyszłym tygodniu.

NAJLePSZe  byCZeNIA  DLA  JUBILATóW: 
Anna Banszel  lat 80  os. Manhatan 1/3
Wanda Chmiel lat 80  ul. Skoczowska 83
Pawełka Gacek  lat 80  ul. Skoczowska 99
Helena Glajc  lat 91  ul. Harbutowicka 71
elcbieta Gogółka lat 94  ul. KoWcielna 7
Zdzisława Heller lat 80  ul. Spokojna 31
Karol Jaworski lat 80  ul. DaszyMskiego 54/10
Tadeusz JCdrszczyk lat 85  ul. `ródlna 117
Anna Kłapsia   lat 85  ul. Kluczyków 3
Wiktor Wantuła lat 97  ul. Stellera 7  

Powstała zatoka dla autobusów na ul. GracyMskiego przy stacji 
kolejowej ustroM zdrój. zatoka przeznaczona jest dla autobusów 
jad>cych od strony zawodzia. Od kilku lat niektóre autobusy jad>ce 
z Cieszyna do Wisły przejecdcaj> przez zawodzie. do tego docho-
dzi weekendowa zielona Linia. zatoka dla autobusów jad>cych  
z centrum miasta powstała doWć szybko. Problemem były autobusy 
zatrzymuj>ce siC na ulicy po przeciwnej stronie. W lipcu powstała 
zatoka według projektu irmy Hadar rodziny dyrdów. Wykonawc> 
była irma Piotra Szuby, a koszt zatoki to 68.000 zł.       Fot: W. Suchta 
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Basen w latach 90.                                                                                               Fot. W. Suchta

z tym widokiem mocna siC było oswoić.                                                            Fot. W. Suchta

Budowa basenu trwa parC lat. Czy jest 
szansa na zakoMczenie tej inwestycji?
Do tej pory robiliWmy wszystko sami  
i w koMcu udało siC pozyskać inansowanie 
zewnCtrzne. Od sierpnia bCdzie widoczne 
wyraane przyspieszenie. Hotel z czCWci> 
gastronomiczn> chcemy otworzyć na 
sylwestra, a basen trzy-cztery miesi>ce 
póaniej. 
Czeka nas zima i nie jest powiedziane, 
ce znowu bCdzie łagodna.
Wszystko zostało tak pomyWlane, by do 
zimy przykryć basen i rozpocz>ć prace 
wykoMczeniowe w Wrodku. Po długim 
czasie oczekiwania w koMcu przystCpuje-
my do robót.
Powiedział pan o finansowaniu ze-

wnCtrznym. Czy znaczy to, ce pojawia 
siC nowy udziałowiec?

Nie. Została powołana spółka właWcicieli 
Incbudu. Nadal jesteWmy właWcicielami  
i tu siC nic nie zmieniło. Pierwsze powstaje 
hotel maj>cy dawać pieni>dze, a wabikiem 
Wci>gaj>cym ludzi bCdzie basen i cały 
kompleks rekreacyjny. Wszystko moce 
funkcjonować tylko na zasadzie naczyM 
poł>czonych.
Czy nast>piły jakieW zmiany w stosunku 
do pierwotnego projektu? Czy nadal jest 
w planach powstanie hali sportowej?
W projekcie nie ma zmian. Bez basenu  
i hali nie ma sensu w ogóle budować takie-
go obiektu. CzymW musimy siC wyrócniać 
na rynku i dla nas tym wyrócnikiem bCdzie 
hala, basen, siłownia, całe zaplecze zor-
ganizowane typowo dla sportowców. Nie 
ukrywam, ce liczymy w ducej mierze na 
grupy sportowe.
Czyli u was treningi i noclegi, a odnowa 
na Zawodziu.
W Ustroniu miejsc oferuj>cych odnowC 
jest duco, natomiast nie ma obiektu, gdzie 
aktywnie mocna wypocz>ć b>da przygo-
tować siC do zawodów. Tego Ustroniowi 
brakuje. MyWlC, ce Wci>gniemy do Ustronia 
parC ciekawych drucyn, moce odbCdzie 
siC parC ciekawych meczów w naszej hali. 
Gdyby jeszcze na stadionie Kuani po-

wstała sztuczna murawa, byłoby idealnie. 
Piłkarze mogliby ćwiczyć w zimie. 
Na jakich zasadach bCdzie dostCpny 
basen dla mieszkaMców?
BCdzie to basen ogólnodostCpny. To co 
wstCpnie ustaliliWmy z UrzCdem Miasta 
podtrzymujemy. Po kosztach bCd> korzy-
stać z basenu grupy z ustroMskich szkół. 
Wydzielimy godziny, w których basen na 
tych zasadach bCdzie dostCpny dla takich 
grup i wtedy dla innych mog> wyst>pić 
ograniczenia. Inne ograniczenia wynikaj> 
z przepisów i nie mocemy wpuszczać na 
basen wiCcej ludzi nic jest to okreWlone. 
Najpóaniej w maju basen powinien być 
gotowy. Nam w tej chwili zalecy na tym, 
by wszystko jak najszybciej uruchomić. 
JesteWmy na etapie gor>czkowego wybie-
rania podwykonawców.
obecnie na rynku budowlanym brak 
materiałów, pracowników. Jak sobie  
z tym poradzicie?
JesteWmy w tej uprzywilejowanej sytuacji, 
ce na rynku budowlanym jesteWmy od lat 
i mamy kontakty z irmami wykonawczy-
mi. WiCkszoWć irm teraz aktualizuje dla 
nas swe oferty i od przyszłego tygodnia 
ruszaj> do pracy. Kłopot z materiałami 
budowlanymi to mit. Nie ma problemu 
i ceny tec zaczCły spadać. Szczyt boomu 
budowlanego juc min>ł. NajwiCkszy prob-
lem dla nas, to termin piCciu miesiCcy do 
otwarcia hotelu. Wszystko zaplanowane 
jest na styk. Gdy zakoMczymy hotel, wszy-
scy przejd> do pracy przy basenie i tu juc 
nie powinno być problemów. Poza tym  
w zimie łatwiej o pracowników i irmy bu-
dowlane. Najbardziej obawiam siC terminu 
otwarcia hotelu na sylwestra.
Jest pan znany przede wszystkim jako 
rajdowiec. Czy nadal uprawia pan ten 
sport?
JecdcC. Miałem startować w Rajdzie 
Rzeszowskim, ale ze wzglCdu na tC inwe-
stycjC musiałem zrezygnować. Zrobiłem to  
z wielkim bólem serca, bo o sponsora wal-
czyłem dwa lata. Udało mi siC go zdobyć 
na dwa rajdy w tym roku. Startowałem  
w Rajdzie Polski i niestety go nie ukoMczy-
łem. W Rajdzie Rzeszowskim nie mogłem 
jechać i przerzucimy to na przyszły sezon. 
Wszyscy czekaj> na basen w Ustroniu  
i tego nie mogC odpuWcić. W rajdach mogC 
startować w przyszłym sezonie.
                  Rozmawiał: Wojsław Suchta

wywoławcz> do 500.000 zł. Tym razem 
pojawiła siC oferta, jednak nie spełniała 
warunków przetargu i komisja przetarg 
ponownie uniewacniła. 11 paadziernika 
1998 r. odbywaj> siC wybory samorz>dowe  
i na stanowisku burmistrza Kazimierza 
Hanusa zastCpuje Jan Szwarc. Zgodnie 
z obowi>zuj>cym wówczas prawem po 
dwóch nierozstrzygniCtych przetargach, 
mocna było dokonać sprzedacy w drodze 
bezprzetargowej. 2 paadziernika 2000 r. 
wpływa do UrzCdu Miasta oferta Incbu-
du na zakup basenu. Na kupno basenu 
złocono wiCcej ofert, ale po ich analizie 
15 grudnia 2000 r. postanowiono przyst>-
pić do rozmów z Incbudem. Ostatecznie 
basen został sprzedany 5 marca 2001 r. 
za 470.000 zł. Jesieni> 2001 r. wybrano 
projekt Krzysztofa Cienciały. Na naszych 
łamach nowi właWciciele przestrzegali, 
ce trzeba przyst>pić do rozbiórki stare-
go basenu i rozpocz>ć budowC nowego,  
a w zwi>zku z tym basen w 2002 r. bCdzie 
nieczynny. RzeczywiWcie budowa ruszyła, 
szybko dokonano rozbiórki, ale po pew-
nym czasie tempo robót stawało siC coraz 
bardziej ospałe. Teraz budowa całego 
kompleksu ma ruszyć z kopyta. 

(dok. ze str. 1)

Rozmowa z Łukaszem Sztuk>

RUSZA  BUDOWA
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CLARET
- byczymy wam wszystkim, abyWcie byli 
Wwiatłem wszCdzie tam gdzie cyjecie,  
w waszych rodzinach, zakładach pracy,  
w tej paraii i naszej ojczyanie. Chcemy tec 
prosić, aby oni po powrocie do swojego 
kraju byli Wwiatłem dla tych, którzy szuka-
j> prawdy miłoWci i sprawiedliwoWci - mó-
wił o. Roman Woanica z polskiej prowincji 
misjonarzy klaretynów, a miało to miej-
sce 28 lipca w koWciele w Hermanicach 
podczas koncertu zespołu Claret Gospel  
z Wybrzeca KoWci Słoniowej. Członkowie 
zespołu spotykaj> siC na misji klaretynów 
w Abidcanie. W czasie wieczornej mszy 
zespół Wpiewał, wspólnie z wiernymi siC 
modlił, po mszy dał koncert, a raczej jak 
stwierdził o. R. Woanica, ewangelizował 
pieWni> i afrykaMsk> kultur>.

Do Polski zespół Claret Gospel przyje-
chał juc trzeci raz, ale w Hermanicach był 
po raz pierwszy.
- Ojciec Roman był juc u nas w Herma-
nicach i pokazywał afrykaMskie wyro-
by, dzieła sztuki ludowej - mówi przeor 
klasztoru dominikanów w Hermanicach 
o. Robert Reguła. - Teraz przyjechał  
z zespołem, a to dziCki naszemu paraiani-
nowi Januszowi Belkotowi, który chodził 
z o. Romanem do klasy. SpotkaliWmy siC 
kiedyW i umówiliWmy siC, ce przyjad>, ce  
w Hermanicach bCdzie ich baza, a ja mia-
łem znaleać miejsca koncertów. Mieszkaj>c  
u nas wystCpowali w Cieszynie u francisz-
kanów, w Skoczowie u Ww. Piotra i Pawła, 
w WiWle GłCbcach i w Bielsku-Białej  
w koWciele pw. NajWwiCtszego Serca Pana 
Jezusa. Oprócz pi>tku codziennie kon-
certowali. A u nas chCtnie grali w piłkC, 
siatkówkC, ping-ponga. Zreszt> podobało 
im siC to, ce mieszkali w jednym miejscu, 
gdyc podczas pobytu w Polsce zazwyczaj 
mieszkali pojedynczo w domach paraian 
i spotykali siC na koncertach. U nas miesz-
kali moce w warunkach spartaMskich, ale 
za to razem w dwóch ducych salach. 

Przez tydzieM byli w Warszawie, póa-
niej w diecezji opolskiej, Wwidnickiej.  
W sumie koncertować bCd> w oWmiu 
polskich diecezjach. Po pobycie w Her-
manicach wyjecdcali do diecezji gliwickiej  
i katowickiej.

Podczas mszy w sobotni wieczór w Her-
manicach o zespole Claret Gospel i o kraju, 
z którego przyjechali, mówił o. R. Woani-
ca. Ewangelizacja trwa tam zaledwie 115 
lat. Jest to wiCc chrzeWcijaMstwo zblicone 
do tego z pierwszych wieków naszej ery. 
Jest to wiara bardziej spontaniczna nic  
w Europie, gdzie KoWciół to takce podło-
ce ilozoiczne nawarstwiaj>ce siC przez 
stulecia. Wybrzece KoWci Słoniowej to 
kraj biedny, gdzie zaledwie garstce ludzi 
powodzi siC dobrze. Kraj ten jest targa-
ny wewnCtrznymi konfliktami. Dlate-
go podczas mszy modlono siC o pokój  
w ojczyanie członków zespołu.

Po mszy odbył sie koncert. W pierwszej 
czCWci zespół z Afryki Wpiewał tradycyjne 
pieWni religijne i gospel, w drugiej zapre-
zentował folklor swego kraju. 

Repertuar układaj> podczas spotkaM i na 
próbach w misji - mówi o. Robert Reguła.

Członkowie zespołu pochodz> z rócnych 
warstw społecznych. Tylko dwóch zna 
nuty. Pobyt w Polsce to pracowity czas, 
ale tec czas spokoju, czas pewnoWci, ce siC 
wraca z koncertu i jest kolacja. O. Roman 
mówił, ce w zespole s> tec bezrobotni, 
którzy imaj> siC wszelkich dorywczych 
zajCć i nie wiedz> co bCdzie jutro.

Na mszy i w pierwszej czCWci koncertu 
członkowie zespołu  byli ubrani w stro-
je w kolorach tCczy. W drugiej czCWci  
w tradycyjnych strojach afrykaMskich  
z tradycyjnym makijacem. Aby siC 
przebrać potrzebowali 10 minut czasu,  
w którym o zespole i Wybrzecu KoWci Sło-
niowej mówił o R. Woanica. Rozdawano 
tec krzycyki wykonane ze skorupy kokosa. 
Podczas koncertu zbierano tec datki  na bi-
let powrotny dla jednego członka zespołu.
- Mam nadziejC, ce przez czas pobytu  

w Polsce zebrali wiCcej nic na bilety 
- mówi przeor klasztoru w Hermanicach  
o. Robert Reguła. - Tak jak mówił o. Ro-
man jest to kraj biedny z wielkimi rócnica-
mi, gdzie wiCkszoWć mieszkaMców nie ma 
pewnoWci czy bCdzie jutro jeWć. Jest bardzo 
duce bezrobocie. Z tego co wiem zbierali 
przede wszystkim na misje klaretyMskie 
w Afryce. Ciekawe jest, ce gdy wracaj>, 
to Wmiej> sie z nich. Chodzi o to, ce byli 
w Europie i nie zostali. Zasad> jest, ce kto 
wyjecdca, to na zawsze. A oni wracaj> 
z pobudek chrzeWcijaMskich. S> bardzo 
pobocni. Inna ciekawa rzecz, ce ci którzy 
byli w Polsce nie pierwszy raz, potraili siC 
w prostych słowach porozumieć w naszym 
jCzyku. Planuj> ponowny przyjazd za dwa 
lata. Moce wtedy udałoby siC zorganizo-
wać koncert w ustroMskim amiteatrze.

            Wojsław Suchta

artyWci z afryki wszystkim rozdali Wwieczki.                                                     Fot. W. Suchta                       

W tradycyjnych strojach.                                                                                     Fot. W. Suchta                       
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 W dniu Ww. Jana, tj. 24 
czerwca 2007 r. zmarła, po 
dwóch miesi>cach pobytu  
w Szpitalu Vl>skim i Szpita-
lu Elcbietanek w Cieszynie, 
Wp. Anna PILCH z domu Ry-
morz, urodzona 12.12.1922 
r. w Ustroniu pod Jelenic>,  
w tzw. „babieMcu”, zamieszka-
ła od ponad 30 lat w WiWle przy 

WSPOMNIENIE  O  ANUSI
Z zawodu Wwietna krawcowa, 
znana z dobrej igły i rCki do 
szycia. Posiadała wrodzon> 
intuicjC w wielu sprawach 
cyciowych, a jej podłocem 
prawdopodobnie było trwa-
łe inwalidztwo od urodzenia. 
Bardzo wracliwa na ludzk> 
krzywdC, której sama wiele 
razy doznała. Dlatego rozumia-
ła drugich. Miała wyostrzone 
poczucie sprawiedliwoWci, wy-
czuwała jak psycholog kto jest 
jakim człowiekiem, co sob> 
prezentuje. Ta bardzo ładna  
w młodoWci, iligranowa ko-
bieta maj>ca duce powodzenie  
u płci przeciwnej, zawsze współ-
czuła ludziom pokrzywdzonym 
przez los. Spotykała siC z nimi  
w starszym wieku regularnie, 
w ramach Stowarzyszenia „Mar 
ia i Marta”, prCcnie działaj>ce-
go przy koWciele ewangelicko-
augsburskim w Ustroniu Pola-
nie. Przed laty członek chóru 
ewangelickiego w Ustroniu 
o piCknym głosie, z radoWci> 
Wpiewaj>ca w jego szeregach 
ku chwale Najwycszego.

Poniewac odeszła w roku 
muzyki sakralnej, kazanie ca-
łobne prowadzone przez ks. 
Sławomira SikorC, z pochodze-
nia ustroniaka, nawi>zywało  
w jej kontekWcie do tego te-
matu. Z myWl>, ce teraz bCdzie 
członkiem chóru anielskiego 
pod Boc> batut> – wszyscy, 
którzy j> znali i szanowali wie-
rz> w dobro, jakie Pan Bóg 
dla niej zgotował po trudnej 
ziemskiej wCdrówce.

Dla mnie Anusia Pilchowa 
była osob> wyj>tkowo blisk>, 
poniewac od młodoWci przy-
jecdcała do naszego domu jako 
przyjaciółka moich rodziców. 
Ponad 16 lat temu została wdo-

ul. Beskidzkiej. Była rodowit> 
ustroniak>, lecz poprzez mał-
ceMstwo z Pawłem Pilchem 
stała siC z wyboru wiWlank>.

 Anusia, bo tak nazywali j> 
najblicsi i przyjaciele od naj-
młodszych lat, przez całe swoje 
cycie była wyj>tkowo skrom-
n> osob>, wrCcz nie znosz>c> 
popularnoWci i zaszczytów.  

w> i od tego czasu jeszcze 
bardziej była z nami zwi>zana  
i traktowana na zasadach człon-
ka rodziny. Ta  pogodna osoba 
znała wiele anegdot i wydarzeM 
z cycia swoich znajomych. 
CzCsto opowiadała je przy róc-
nych okazjach. Szczególnie lu-
biła sobie powspominać, kiedy 
odwiedzał j> kolega z podsta-
wówki Otton Windholz-Wine-
cki wraz z małconk> Krystyn>, 
obecnie mieszkaj>cy w dale-
kiej Australii. Kacdy mógłby 
jej pozazdroWcić, w tym wieku, 
tak sprawnego umysłu. 

Zmarła maj>c niespełna 85 
lat. Znało j> spore grono osób 
tak ze Wrodowiska ustroMskie-
go, jak i wiWlaMskiego, czego 
dowodem była niespodziewa-
nie liczna grupa mieszkaM-
ców obu miast, która wziCła 
udział w uroczystoWci pogrze-
bowej 27 czerwca na czele 
z jej siostrzeMcami Piotrem  
i Joachimem z rodzinami oraz 
matk> znanego pisarza Jerze-
go Pilcha – Wand>, z któr> 
była zaprzyjaaniona. SpoczCła 
na cmentarzu ewangelickim  
w WiWle tzw. Gróniczku obok 
swojego mCca Pawła.

Anusia pozostanie w naszej 
pamiCci jako symbol szlachet-
noWci, skromnoWci, uczciwoWci 
i wracliwoWci, których to cech 
bardzo nam na co dzieM braku-
je. DedykujC jej fragment pieW-
ni obrazuj>cy to, co było jej 
cyciowym credo : Za rCkC wea 
mnie Panie i prowada sam

Ac dusza moja stanie u nie-
bios bram

Bez Ciebie ani kroku nie zro-
biC, nie

StaM Ty u mego boku i pro-
wada mnie .....

                  elcbieta Sikora

Na sw> słaboWć patrz>c, zrozumiej drugich.
                                                                                 przysłowie

W upalny pi>tek 20 lipca 2007 roku odbył siC w Miejskim 
Domu Spokojnej StaroWci w Ustroniu Piknik Rodzinny. Jest to 
odbywaj>ca siC raz w roku impreza na wolnym powietrzu, na 
któr> pensjonariusze zapraszaj> swych bliskich. Zapraszane s> 
tec delegacje z zaprzyjaanionych Domów o podobnym proilu. 
W tym roku przybyły delegacje z nastCpuj>cych placówek: 
Domov Duchodcu z Czeskiego Cieszyna, Domov Duchodcu  
z TrzyMca, Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna JesieM” 
z Cieszyna, Dom Spokojnej StaroWci z Cieszyna, Ewangelicki  
Dom Opieki „Emaus” z DziCgielowa i Ewangelicki Dom Opieki 
„Ostoja Pokoju”.

Piknik rozpocz>ł siC o godzinie 13.00, lecz co zapobiegliwsi 
pensjonariusze udali siC na miejsce co najmniej godzinC wczeW-
niej, aby zaj>ć jak najlepsze miejsca dla siebie i swoich goWci. 
Poniewac było bardzo gor>co, w ogrodzie Miejskiego Domu Spo-
kojnej StaroWci nad stołami, przy których biesiadowali uczestnicy 
pikniku, zostały rozpiCte parasole i namioty, które chociac trochC 
zabezpieczały przed wszechobecnym upałem. OchłodC dawały tec 

PIKNIK RODZINNY napoje chłodz>ce, które lały siC strumieniami. ObitoWć smakoły-
ków zapewniła Stefania Broda – córka Stanisława SzymaMskiego, 
jednego z pensjonariuszy naszego Domu. Pani Stefania wraz  
z małconkiem prowadzi duce gospodarstwo rolne w Ogrodzonej, 
w zwi>zku z tym uczestnicy pikniku mogli siC rozkoszować 
wyrobami wCdliniarskimi dostarczonymi specjalnie na ten cel  
w ramach sponsoringu. Była tec kawa i smaczne ciasto.

Pensjonariuszy Domu i zaproszonych goWci zabawiał Wła-
dysław Sikora – dla znajomych Andrzej, o czym nie omieszkał 
poinformować zaraz na rozpoczCciu zabawy. Pan Andrzej  
(pozostaMmy juc przy tym imieniu) przygrywał na keybordzie 
i Wpiewał popularne piosenki, takce biesiadne. Przy co popular-
niejszych piosenkach wtórowali mu rozbawieni biesiadnicy. Co 
odwacniejsi taMczyli. Zostały tec odczytane zabawne limeryki 
autorstwa jednej z pensjonariuszek Domu.

OczywiWcie był tec czas na miłe rozmowy. W tej przyjemnej 
atmosferze czas upłyn>ł do godziny 17.00, po czym zaproszeni 
goWcie udali siC do domów, a zmCczeni upałem, lecz uWmiechniCci 
i zadowoleni pensjonariusze – do swoich pokoi.

Do zobaczenia na pikniku rodzinnym w przyszłym roku.
                                                                                      Jot - ef
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Uczennice i uczniowie klasy 1b Szkoły Podstawowej nr 2  
w Ustroniu wraz ze swymi nauczycielami w roku 1947 pozowali 

do pami>tkowej fotograii. W rzCdzie I: Józef Przyszlakowski, 
Bronisław GreM, Edward Molek, Józef Kaczmarek, Franciszek 
Rycko i Eugeniusz Naglik. W rzCdzie II: Anna Ludczyn, Monika 
Nowak, Ewa Szturc, Stanisława Witala, Anna Makula (wycho-
wawczyni klasy), Jan Lasota (kierownik szkoły). Zoia Niedoba, 
Janina Mierwa, Maria Czyc i Marta Maciejczyk. W rzCdzie III: 
Stanisława Stec, Helena Szarzec, Anna Podcorska, Gertruda 
Pilch, Elcbieta Zachraj, Stefania Podcorska, Elcbieta Klimorczyk, 
Gertruda Gorgosz i Anna Podcorska. W rzCdzie ostatnim: Ryszard 
Przyszlakowski, Karol Sikora, Rudolf Brancek, Jan Husar, Wła-
dysław Chwastek, Ryszard BiałoM i Adam Sztwiertnia. ZdjCcie 
dostarczyła Gertruda KiecoM. 

W zwi>zku z organizowanym �5 sierpnia br. Kon-

certem Zespołów folkowych i folklorystycznych 
„Gdzie Bij> `ródła”, informujemy podmioty prowa-

dz>ce punkty handlowo-gastronomiczne o mocliwoWci 
składania wniosków na handel w Parku Kuracyjnym,  
w UrzCdzie Miasta UstroM – p. Janina BraMczyk, pok.  
nr ��, tel. 85 79 ���.

Broni Mirosław Melcer.                                                 Fot. W. Suchta                       

O PUCHAR 
PREZESA

Osiem drucyn z Ustronia i okolicy walczyło w Turnieju Piłki 
Nocnej o Puchar Prezesa Uzdrowiska UstroM. Boisko wyty-
czono na betonowym placu za sanatorium „Równica” i grano 
na małe bramki. Zmaganiom drucyn przygl>dał siC burmistrz 
Ireneusz Szarzec, grali zaW prezes Grzegorz Dziewior i prze-
wodnicz>cy RM Stanisław Malina. W inale Goleszów pokonał 
Fabryczn> 3:2, w meczu o trzecie miejsce Manhatan wygrał  
z Poniwcem 2:1. W turnieju uczestniczyły jeszcze drucyny: Trotyl, 
Uzdrowisko, Urz>d Miasta i Tete a Tete.                              (ws)
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Ładny jubileusz czeka za rok ustroM-
skich ewangelików. 22 lipca obchodzono 
bowiem 224. rocznicC poWwiCcenia koWcio-
ła ap. Jakuba Starszego, któr> poprzedziły 
urz>dzane od 24 lat Dni Jakubowe. – Całe 
cycie wierz>cego nie jest niczym innym 
jak jednym wielbieniem Boga i dziCkczy-
nieniem Mu, powiada nasz reformator, 
ks. dr Marcin Luter – powitał przybyłych 
na pierwszy z koncertów, ks. proboszcz 
Piotr Wowry. 

Tegoroczne, nader upalne Dni Jaku-
bowe, zainaugurował w czwartek 19 
lipca, podwójny wystCp: ewangelickiego 
chóru z Jurmali (Sloki), ducego kurortu 
pod Ryg>, oraz naszego młodziecowego 
zespołu „Sunrise”. W imieniu goWci z Ło-
twy pozdrowienia złocył ich duszpasterz,  
a utwory komentował ks. Roman Pawlas 
z Tomaszowa Maz., paraii partnerskiej 
dla Sloki. Okazało siC to cenne, gdyc 
młodzi ludzie Wpiewali raczej w swym 
ojczystym jCzyku, wiCc kontemplowano 
głównie estetykC. Niemniej odczuwało 
siC płyn>ce z ich pieWni uwielbienie Boga, 
pojawiła siC jedna znana i z polskich kan-
cjonałów protestanckich, „Alleluja” było 
zaW posłaniem zrozumiałym dla chrzeWci-
janin na całym Wwiecie. Wykonano takce 
cywe gospel, a na koniec poruszaj>c> 
interpretacjC Modlitwy PaMskiej, która 
została wysłuchana na stoj>co. Chór  
z Jurmali ruszył na dalsze tourneé do 
Czech i na SłowacjC, z kolei przed oł-
tarzem zagoWcił „Sunrise”. Siódemka 
młodych wokalistów, pod opiek> diakon 
Urszuli Vliwki i pod kierunkiem arty-
stycznym Jana Zachara, jak zwykle wpro-
wadziła niebanaln> releksjC, okraszon> 
efektown> arancacj> muzyczn>. 

Drugiego dnia wyst>pił istniej>cy juc 
80 lat Lutheran Chorus z TrzyMca, dy-
rygowany przez Józefa PodolC. 30 Wpie-
wakom (racz>cym słuchaczy pieWniami 
po czesku, polsku i łacinie) towarzyszył 
własny 9-osobowy zespół muzyczny, 
który niew>tpliwie urozmaicił ów koncert.  
A 21 lipca, w inale Dni Jakubowych, dała 
popis sopranistka Magdalena Hudzieczek-
CieWlar w asyWcie organisty i klawesynisty 
Krzysztofa Urbaniaka z Warszawy. Wybit-
n> WpiewaczkC przedstawiono na plakatach 

jako przybył> z Pabianic, podczas gdy 
właWciwie to ustroniacy mog> być dumni 
z takiej rodaczki. Oboje artyWci prócz 
akademii muzycznej ukoMczyli kursy 
mistrzowskie w swoich dziedzinach, kon-
certuj> na festiwalach w kraju i za granic>, 
zbieraj> miCdzynarodowe trofea, działaj> 
na polu pedagogicznym, kulturalnym. 
Co do pani Magdaleny, wirtuozowskie 
koloratury i glissanda m.in. usłyszanych 
w Ustroniu arii Haendla, Mozarta czy 
Purcella przywodzić na myWl mogły Wpiew 
iWcie anielski. 

Wreszcie w niedzielC 22 lipca cele-
browano pami>tkC poWwiCcenia koWcioła 
Jakubowego. Od 8.30 trwał poranek pieWni 
w wykonaniu UstroMskiego Chóru Ewan-
gelickiego (dyr. Krystyna Gibiec) oraz 
chóru „Nadzieja” z paraii w DrogomyWlu 
(dyr. Władysław Wilczak), które tak jak 
Diecezjalna Orkiestra DCta uWwietniały tec 
naboceMstwo. A rozpoczCło siC ono o 10.00 
i tradycyjnie odbywało równolegle w 
Wwi>tyni i na placu koWcielnym. byczenia 
przekazała ks. radca Zuzanna Zilinčikova 
z delegacji paraii w słowackich Pliešov-
cach. Kazanie w koWciele wygłosił zaW ks. 
Tadeusz Makula z bor, który powiedział 
zborownikom m.in.:
- Naszym zadaniem jest przypominać  
o tym, co zawsze dawało moc i siłC do prze-
trwania, w czym człowiek odnajdywał swo-
j> wiarC i niezachwian> miłoWć ku Bogu. 
Mocemy dzieciom opowiedzieć ewangeliC 
o nakarmieniu 5000, dzieje ludu izrael-
skiego cywi>cego siC na pustyni zsyłan> 
przez Boga mann> i przepiórkami, albo 
historiC o Eliaszu, otrzymuj>cym co dzieM 
od wdowy w Sarepcie placek pieczony  
z resztki m>ki i oliwy, których nie ubywało. 
Wtedy człowiek zaczyna pojmować, czym 
jest chleb, jaki daje mu Bóg w kacdej 
chwili cycia. Nauczaj>cy Jezus wzi>ł piCć 
bochenków i dwie ryby, pobłogosławił je, 
po czym łamał, rozdawał i sycił wszystkich, 
którzy byli głodni. Dał kacdemu tyle, ile 
potrzebował. Nikt nie odszedł głodny 

DZIELENIE 
CHLEBA  POKOJU

Vpiewała Magdalena CieWlar-Hudzieczek.                                           Fot. k. Szkaradnik

Chór z łotewskiej Jurmali.                                                                           Fot. k. Szkaradnik
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kazanie na placu koWcielnym.                                                           Fot. k. Szkaradnik
czy zmCczony. Ilec trosk, przerastaj>cych 
nieraz siły, stale nam towarzyszy? Wtedy 
skarcymy siC, wyczerpani i bezradni. Lecz 
to tylko cz>stka prawdy o cyciu. Ilec razy 
jesteWmy syci, szczCWliwi, mocni! Ale czy 
wówczas niczym Jezus bierzemy do r>k 
błogosławiony chleb, czy umiemy jeszcze 
za niego dziCkować jako za WwiCty dar? 

A jak wygl>da chwila Wieczerzy PaM-
skiej, kiedy ksi>dz odwraca siC do nas 
z wyci>gniCtymi rCkami, zapraszaj>c: 
„Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest 
Pan”, my natomiast zrywamy siC z ławki 
i wylatujemy z koWcioła?... Co siC stanie, 
gdy zostaniemy 10 minut dłucej? Nie 
braknie czasu na coW innego, pozbawiamy 
siC zaW Bocego błogosławieMstwa, którego 
kacdy z nas i cały Wwiat potrzebuje. A czy 
wiemy, ce najlepiej smakuj> okruchy ze 
Stołu PaMskiego? Czy ich kosztowaliWmy 
i byliWmy za nie wdziCczni? Nie tylko po-
wszedni bochenek jest potrzebny, ale tec 
chleb cycia, który daje nam Pan. Bior>c 
go i dziel>c siC z drugim, musimy pa-
miCtać, by zaM dziCkować, aby Bóg mógł 

nam pobłogosławić, dać moc i siłC. 5000 
ludzi i 12 koszy okruszyn. Niech kacdy  
z tej okruszynki chleba, naszej ewangelii  
w pami>tkC poWwiCcenia koWcioła weamie 
coW do swego domu i podzieli siC z tymi, 
których tu dzisiaj nie ma. A pamiCtam cza-
sy, kiedy owa Wwi>tynia była wypełniona 
po brzegi. Czyc lepiej zostać w domu? 
Wszak Dom Bocy to szczególne miejsce,  
o którym powinniWmy pamiCtać, dziCkować 
Panu za nie i prosić o błogosławieMstwo 
dla Jego KoWcioła i dla naszych serc.

Tymczasem ks. Jan CieWlar z Pabianic 
kierował do zebranych pod gołym niebem 
m.in. słowa:
- Zgromadzenie wierz>cych pragnie bu-
dować koWciół, by wspólnie modlić siC, 
Wpiewać, wczytywać siC w prawdC Pis-
ma VwiCtego, karmić najwspanialszym 
chlebem. Nie tym, który jest posileniem 
cielesnym, lecz tym, który posila duszC. 
Gdy Jezus w ewangelii o nakarmieniu 
5000 rzecze do uczniów: „Dajcie wy im 
jeWć”, moce tu i teraz chce powiedzieć 
dokładnie to samo, pragn>c, aby jego 

słuchacze karmili innych chlebem pokoju, 
o którym dowiadywać siC maj> w Domu 
PaMskim: tym zbudowanym i tym budo-
wanym codziennie. Nakaz Chrystusa jest 
skierowany do KoWcioła na przestrzeni 
dziejów, do kacdego wierz>cego, do nas, 
którzy wybudowaliWmy ten Dom PaMski, 
ale tec tworzymy KoWciół Jego wyznawców. 
Vwi>tynia to miejsce posilenia ducha, 
ukojenia i upewnienia, ce nawet w słaboWci 
podnosi człowieka Bóg. 

DziW, gdy wspominamy pocz>tek tego 
koWcioła, pobrzmiewa głos Chrystusa 
z kart ewangelii: „Dajcie wy im jeWć”, 
a wraz z nim starotestamentowe woła-
nie: „Jakic dom chcecie mi zbudować?”. 
PrzytoczC tu pewn> historiC. Spóanionego 
wCdrowca przemierzaj>cego pustyniC za-
skakuje nagły zmrok. Wie, ce nie zd>cy do 
miasta przed noc>, ale na jego szlaku lecy 
mała oaza. Choć dostrzega dym ogniska, 
rozmyWla, czy siC tam udać, bo okolica jest 
niebezpieczna. Zauwaca jednak, ce juc go 
zobaczono, podjecdca wiCc i widzi twarze 
ponurych Nomadów, lecz słyszy z ust jed-
nego: „Pokój ci”. Odpowiada: „Pokój 
wam”. Gestem zapraszaj> go do ogni-
ska, podaj> mu chleb. Odrywa kawałek,  
a bochenek wrCcza nastCpnemu. Upewnił 
siC, ce moce spokojnie spCdzić noc, ce nic 
mu siC nie stanie. Zabrzmiały cyczenia 
pokoju, nade wszystko zaW – podzielony 
został chleb. 

JeWli ktoW dzieli siC chlebem, to znaczy, ce 
troszczy siC o drugiego i ma wobec niego 
myWli o pokoju. O taki chleb chodzi Jezu-
sowi, o tak> wspólnotC chodzi w chrzeWci-
jaMskim KoWciele. O takie miejsce pokoju, 
troski i miłoWci chodziło naszym przodkom 
wiary tu, w Ustroniu, kiedy pragnCli mieć 
sw> Wwi>tyniC. Taki dom chcieli zbudować 
Bogu na chwałC, wiedz>c, ce wszystko 
jest PaMskie. Taki koWciół, a najpierw 
dom modlitwy, miejscowy lud protestan-
cki wznosił po okresie przeWladowaM, by  
w nim przecywać społecznoWć, spotykać 
siC z Bogiem w Słowie i sakramencie, 
odczuwać dar wezwania do cywej wiary 
pełnej miłoWci i pokrzepiać siC wieWci>  
o zbawieniu.       Katarzyna Szkaradnik

remontowany mostek.                                                                                 Fot. W. Suchta

REMONT 
MOSTKU

Trwa kapitalny remont mostku na ul.  
3 Maja na wysokoWci wlotu Młynówki do 
stawu kajakowego. Jest to kontynuacja re-
montu ul. 3 Maja prowadzonego w tamtym 
roku przez Starostwo Powiatowe. Wów-
czas udział inansowy miasta w remoncie 
wynosił 50%. Tylko pod takim warunkiem 
Starostwo podjCło siC remontu. Podobnie 
jest z mostkiem, przy czym udział miasta, 
to kwota pozostała z ubiegłego roku. 

DoWć uci>cliwy to remont dla kierow-
ców, gdyc trzeba korzystać z objazdu ul. 
Hutnicz>, która  jest zbyt w>ska na ruch 
w obie strony, wiCc uruchomiono Wwiatła. 
Wykonawc> jest irma Roboty Budow-
lano-Incynieryjne „Satbud” z Gilowic,  
a koszt remontu to 270.000 zł. Roboty 
trwać bCd> do koMca sierpnia.           (ws)
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  im. J. Wantu³y 

Rynek 4, tel. 854-23-40. 

Czytelnia ogólna oraz wypoLyCzalnia dla dzieCi i młodzieLy
poniedzia³ek: 12.00 - 18.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 19.00; pi¹tek: 8.00 - 15.00.

biblioteka szkolno-œrodowiskowa w ustroniu - polanie
poniedzia³ek: 8.45 - 16.00; wtorek: 8.45 - 12.00; œroda: 8.45 - 12.45; czwartek: 8.00 - 12.45 pi¹tek: 8.00 - 12.45.

muzeum ustrońskie im. J. Jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.republika.pl, e-mail: muzeumustronskie@op.pl
Wystawy sta³e: 
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych Muzeum
— Galeria Sztuki Wspó³czesnej B.K. Heczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele”

Muzeum czynne:  w poniedzia³ki 9 - 14,  we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 14 
   w soboty,  niedziele 9.30 – 13. 

oddzia³ muzeum „zbiory marii skaliCkiej”
ul. 3 Maja 68, tel. 854-29-96. www.muzeumustronskie.republika.pl
wystawy sta³e :
- ekspozycja prac wybitnych twórców polskich
- kolekcja medali, starodruki, druki bibliofilskie i  unikatowe
- ekslibris ze zbiorów Marii Skalickiej
- porcelana rêcznie malowana Barbary Majêtny
- wystawny strój cieszyñski i filigran cieszyñski
- cenny zbiór ksi¹¿ek “Cieszyniana”
- Ustroñ w starej fotografii 
- walka o niepodleg³oœæ w czasie II wojny œwiatowej (1939-1945) 

(AK, PSZ na Zachodzie, Wojsko Polskie na Wschodzie, martyrologia mieszkañców Ustronia)
wystawy czasowe :
 - Malarstwo rodziny Sobierajów 

KLUB PROPOZYCJI : -  klub tysi¹ca inicjatyw i spotkañ z ciekawymi ludŸmi 
oddzia£ Czynny:  codziennie w godz. 11-16.

galeria sztuki współCzesnej „na gojaCh” 
B&K Heczkowie - ul. B³aszczyka 19, tel. 854-11-00. Galeria czynna ca³y czas.

galeria sztuki współCzesnej „zawodzie” 
ul. Sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488.
Galeria czynna: od poniedzia³ku do pi¹tku 9 - 16, w soboty 9 - 13.

BIURO PROMOCJI I WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Rynek 3A, tel. 854-54-58, e-mail bpiwa@polbox.com
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.

ChrzeœCijañska FundaCja „¯yCie i misja”
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy 
dla dzieci i m³odzie¿y „Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo „Koinonia”,  czasopismo „Nasze Inspiracje”.

wystawa motoCykli zabytkowyCh - rdzawe diamenty

Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.

CZYTELNIA KATOLICKA  
dziedziniec przy koœciele p.w.œw. klemensa,  
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00  i 17.00 - 19.00; 
 - niedziele: 7.00 - 13.00  i 17.00 - 19.00.

miejski dom kultury „praLakówka” 
ul. daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec nowo-
czesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.

towarzystwo kształCenia artystyCznego - ognisko muzyczne   mdk „pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach : fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, 
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kszta³cenia Artystycznego.

ustroñskie galerie, muzea placówki kultury, 
fundacje, stowarzyszenia, 

policja, stra¿ miejska

ustroñskie stowarzyszenie trzeJwoœCi
Klub Abstynenta „ROdZINA”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o  ZUS)    
MITyNG AA - czwartek od 17.30  MITyNG Al-Anon.- wtorek od 17.30 i niedziela
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 17.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854. 

FundaCja œw. antoniego
ul. koœcielna 21, tel. 854 17 72
Spotkania z instruktorem terapii uzale¿nieñ i wspó³uzale¿nieñ 
 - wtorek  9.00 -10.00;   - czwartek 16.00 - 17.00
Psycholog  - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca
Punkt wydawania odzie¿y - pon. œr. pt.  10.00 - 14.00.
Wydawanie posi³ków - pon. - pt.       11.30 - 13.00.

miejski oœrodek pomoCy spo£eCznej
ul. M. Konopnickiej 40             - od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
Telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63. 

stowarzyszenia i zwiĄzki:
zw. kombatantów rp i by³ych wiêŸniów politycznych
 - poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17

 polskich si³ zbrojnych na  zachodzie
                           I i III wtorek miesi¹ca  - 10.00-12.00 sala nr 2
zwi¹zek inwalidów wojennych rp i zwi¹zek by³ych wiêŸniów politycznych hitlerowskich 
wiêzieñ i obozów koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2

 Ko³o nr 2 w Ustroniu  - œroda 10.00-12.00 
sala nr 2
œwiatowy zwi¹zek ¯o³nierzy ak - pi¹tek 10.00-12.00
Estrada Ludowa Czantoria i Ma³a Czantoria - wtorek 17.30-20.00
zespó³ wokalny „ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.

stowarzyszenie pomoCy dzieCiom i rodzinie„moLna inaCzej”w ustroniu 
- oœrodek pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ „mo¿na inaczej”, ul. rynek 4,
 od poniedzia³ku do pi¹tku 10.00-18.00
-  biura Stowarzyszenia:  poniedzia³ek 17.00-18.00
- Centrum Wolontariatu: wtotek 8.00-12.00, czwartek 14.30- 18.30
- psychoterapeuta: poniedzia³ek 15.00-19.00
oraz kluby dzia³aj¹ce w szko³ach:  SP 1 (kl. I-III) pn. - godz. 12.00-15.00 
SP 2 (kl. I-III) wt. - godz. 13.00-16.00, (kl. IV-VI) pt. - godz. 13.00-16.00
SP 3 (kl. I-III) pt. - godz. 12.30-15.30, (kl. IV-VI) wt. - godz. 13.30-16.30
GIM 1(kl. I-III) wt. - godz. 13.30-16.30, GIM 2 (kl. I-III) pt. - godz. 13.00-16.00.

miejska inFormaCja turystyCzna  
Rynek 2, tel. 854-26-53,  - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 17.00
 - sobota 8.30 - 13.00  
ul. Sanatoryjna 7, 854-20-25  - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00    
  - sobota 8.45 - 13.00.

 
ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.

straL miejska ustroñ 
Rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy:  darmowy 986.

W czasie wakacji, tj. w lipcu i sierpniu, Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 12.00-18.00, wtorek: 8.00-15.00, Aroda: 12.00-19.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-15.00
sobota -tylko wypoMyczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00 

Niezast>piony przy wycince.                                        Fot. W. Suchta                       
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PoZIoMo: �) nieczyste zagranie, 4) zajCcie rolnika,  
6) dumny z ogona, 8) ogrodzenie ze sztachet, 9) pokój 
Anglika, �0) pierwsza kondygnacja, ��) nog> zamiata,  
��) grono naukowców, ��) niewierny jak ..., �4) choroba 
zakaana, �5) nie potrzebuje dowodu, �6) w ekwipunku ra-
townika, �7) drewniany stołek, �8) ogród pełen zwierzaków,  
�9) napój alkoholowy, �0) drewniane kajdany.
PIoNoWo: �) ankieta, druk, �) mroczne bagno, �) do 
oddania wierzycielom, 4) liczy, sumuje, odejmuje, 5) posag 
panny młodej, 6) czeskie artykuły spocywcze, 7) artystyczne 
lub szkolne, ��) miasto włoskie, ��) Tadeusz zdrobniale,  
�4) zieleM na pustyni.
Rozwi>zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi>zania 
oczekujemy do 10 sierpnia br. 

Rozwi>zanie Krzycówki z nr  29
LeTNIKoRZe

NagrodC w wysokoWci 30 zł otrzymuje: Anna CieWlar, 
UstroM, ul. `ródlana 2a. Zapraszamy do redakcji. 

krzybóWka   krzybóWka   krzybóWka
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

Witejcie ludeczkowie
Co tec porobiocie? Z tym strasznucnym hycym je juc doista 

utropa i człowiekowi ani sie dychać bardzo nie chce, a co dopiyro 
pisać. Tóc siedzym taki pitómy w ciyniu i duszkym pijym wode 
– jednóm szklónke za drugóm, a fórt mie suszy (jeszcze gorzij 
jakbych mioł kaca) i chyciłech sie aji kómpotu z rybiali, bo moja 
paniczka kacdego dnia wielucny garniec kómpotu nawarzi, dyć je 
z czego, bo łowocu fórt je moc i nielza tego przerobić. A, ce przi 
takim hycu człowiek je bardziyj hakliwy, tóc nie dziwota, ce mie 
juc cosi w gardle dropie i fórt forskóm. Coby sie retować przed 
choróbskym trzeja bydzie isto wypić cosi łostrzejszego.

I tak sie litujym nad sobóm i nad wszelkim stworzynim, bo aji 
psu i kocurowi nalołech wody do miski. Tela jeszcze poradzym 
zrobić, a ce słósznóm robotóm czakóm ac tyn hyc aspóM kapke ze-
lcy. Ale spómniołech se, ce akurat w czwortek trei Anny, tóc trzeja 
szumnie powinszować wszystkim przeszykownym solynizantkóm,  
a je ich przeca moc na tym Wwiecie. Moja paniczka tec mo na 
miano Anna i sómsiadka tak sie nazywo i szwagierka. A jakbych 
ło kierej znómej zabył, tóc ułocyłech taki zbiorczy winsz. 

Wszystkim Haneczkóm, Hankóm, Haniczkóm,
i ustrónioczkóm i wczasowiczkóm,
po prostu – wszelijakim Annóm
myncatkóm, wdowóm, rozwódkóm, pannóm 
ze szczyrego serca dzisio Wóm winszujym,  
a jak sie spotkómy to Was wycałujym.
Rozmaitych dobroci na miano Wóm cyczym 
radoWci, wiesiołoWci i wszelkich słodyczy.
Z bukietóm kwiotków zrobiym pore kroków
i głoWno zaWpiywóm: „byjcie nóm sto roków!”
                                                                                Paweł

D.W. „Mazowsze” w Ustroniu ul. Stroma 6, przyj-
mie do pracy pokojowe. Kontakt: 608 058 �55 ,  
�� 854 �659

tablica stereo.                                                               Fot. W. Suchta                       

Niezast>piony na równicy.                                          Fot. W. Suchta                       
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ZakoMczenie roku szkolnego 2006/2007 
w Klimatycznej Szkole Podstawowej nr 
2 w Ustroniu było szczególne. „Ostatnia 
lekcja, ostatni dzwonek, ostatnie spotkanie 
z przyjaciółmi, nauczycielami i z Panem 
– Panie Dyrektorze”. 

Zbigniew Gruszczyk swoj> karierC za-
wodow> w Klimatycznej Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Ustroniu rozpocz>ł w 1983 
roku jako nauczyciel wychowania izycz-
nego i biologii. W latach 1991 – 1996 
pełnił funkcjC zastCpcy dyrektora, a od 
1996 roku dyrektora szkoły. Oprócz kwa-
liikacji nauczycielskich z zakresu wycho-
wania izycznego i zarz>dzania placówk> 
posiada równiec dyplom instruktora piłki 
siatkowej. Poza prac> zawodow> realizuje 
siC jako aktywny członek Towarzystwa 
Rekreacyjno – Sportowego „Siła”, jest za-
stCpc> prezesa MKS „UstroM”, członkiem 
Miejskiego Zarz>du Szkolnego Zwi>zku 
Sportowego w Ustroniu oraz trenerem 
siatkówki ceMskiej w TRS „Siła”, MKS  
i Gimnazjum nr 2.  

Osi>gał wiele znacz>cych wyników. 
SP-2 w Ustroniu w rywalizacji sportowej 
szkół powiatu cieszyMskiego dwukrotnie 
zdobyła II miejsce i raz III miejsce. Zo-
stał nagrodzony Honorowym Dyplomem 
uznania za zasługi dla miasta Ustronia oraz 
srebrn> odznak>: Zasłucony dla Rozwoju 
Sportu nadan> przez prezydenta.

Podczas uroczystoWci uczniowie pre-
zentowali wiersze i piosenki, były wy-
stCpy zespołów teatralnych, tanecznych  
i akrobatycznych. W imieniu absolwentów 
wyst>pił zespół „Gama” i Janusz Vliwka. 
ImprezC zaszczycili dostojni goWcie. Na-
czelnik Danuta Koenig, burmistrz Ireneusz 
Szarzec oraz przewodnicz>cy Rady Miasta 
Stanisław Malina wrCczyli Panu Dyrekto-
rowi nagrodC oraz w imieniu władz samo-
rz>dowych podziCkowali za wieloletni> 
współpracC. Dalszych sukcesów cyczyli 
przewodnicz>ca Rady Rodziców Halina 
Puchowska – Ryrych, przewodnicz>cy 

ZNP Andrzej Rocnowicz, dyrektorzy szkół 
oraz przyjaciele. Dyrektor podziCkował 
wszystkim za współpracC i wyrócnił naj-
lepszych uczniów. Absolwentk> Roku zo-
stała Kinga Szarzec, a Sportowcami Roku 
Marta Błahut i Marek Jaworski. 

Tegoroczne osi>gniCcia uczniów:
Naukowe: 

- Jakub Filip Robleski (opiekun GracynaJakub Filip Robleski (opiekun Gracyna 
Lewalska) - finalista Wojewódzkiego 
Konkursu Interdyscyplinarnego. 
- MiCdzynarodowy Konkurs Matema-MiCdzynarodowy Konkurs Matema-
tyczny Kangur 2007: wynik bardzo dobry 
(nagroda II stopnia) – Kasper Tochowicz 
(opiekun Genowefa Podcorna), wyróc-
nienia – Magda Ficek (opiekun Józef 
Jaworski), Sylwia Jasonek (opiekun Mo-
nika Gluza), Michał Dudys, Szymon Pin-
dor (opiekun Czesława Chlebek), Magda 
Kłoda, Magda Hombek (opiekun Gracyna 
Pilch).
- Ogólnopolski Konkurs JCzyka Angiel-Ogólnopolski Konkurs JCzyka Angiel-
skiego FOX 2007: laureat – Samuel Wałach 
(opiekun Magdalena Gregorska), nagroda  
I stopnia – Bartłomiej Luber (opiekun 
Przemysław Sztwiertnia), nagrody III 
stopnia. – Dawid Heller (opiekun Be-
ata Luber), Mateusz Puchała (opiekun 
Magdalena Gregorska), Jakub Hławicz-
ka, Mateusz bdan (opiekun Przemysław 
Sztwiertnia).
- MiCdzynarodowy Ekumeniczny KonkursMiCdzynarodowy Ekumeniczny Konkurs 
Wiedzy Biblijnej Ewangelia Ww. Mateusza: 
laureat – Mikołaj Pecold (opiekun Kata-
rzyna BurzyMska), inalista – Joanna Strach 
(opiekun Katarzyna BurzyMska).
- II miejsce w Wojewódzkim TurniejuII miejsce w Wojewódzkim Turnieju 
BRD:  Daniel Długi, Marek Jaworski, 
Jakub Filip Roblewski (opiekunowie Ewa 
Gruszczyk, Agnieszka Adamiec).
- I miejsce w powiecie w Ogólnopol-I miejsce w powiecie w Ogólnopol-
skich Dniach Kultury, Ratownictwa  
i BezpieczeMstwa w Ruchu Drogowym: 
Daniel Długi, Marek Jaworski, Jakub Filip 
Robleski, Kamil MojeWcik (opiekunowie 
Ewa Gruszczyk, Agnieszka Adamiec).

Artystyczne:
- inalista w XXXII Wojewódzkim Prze-inalista w XXXII Wojewódzkim Prze-
gl>dzie Szkolnych Zespołów Artystycz-
nych w CzCstochowie: zespół „Buratino” 
(opiekun Wiesława Herman).
- I i II miejsce w powiatowym konkursieI i II miejsce w powiatowym konkursie 
plastycznym „Bezpieczna droga do szko-
ły”: Alicja Kubok (opiekun Aleksandra 
Szczurek), Katarzyna Mizia (opiekun 
Eryka Szurman).
- I miejsce w wojewódzkim konkursieI miejsce w wojewódzkim konkursie 
„bubry potrzebuj> Indian”: Anna Kowala 
(opiekun Aleksandra Szczurek).
- I i II miejsce w MiCdzynarodowymI i II miejsce w MiCdzynarodowym 
Transgranicznym konkursie plastycznym 
„Mieszkam w Beskidach”: Karolina Pytel, 
Anna Kowala, Karolina Wisełka, Natalia 
Biernat, Aleksandra Kawecka (opiekun 
Aleksandra Szczurek).
- I miejsce i wyrócnienie w ogólnopolskimI miejsce i wyrócnienie w ogólnopolskim 
konkursie plastycznym „Czerwone, bółte, 
Zielone”: Karolina Pytel (opiekun Alek-
sandra Szczurek).
- I miejsce i wyrócnienie w konkursieI miejsce i wyrócnienie w konkursie 
miCdzynarodowym „Mój dom – moja 
ojczyzna – moja Unia Europejska”: Ka-
rolina Wisełka, Anna Kowala (opiekun 
Aleksandra Szczurek).
- I miejsce w Miejskim Konkursie Gwa-I miejsce w Miejskim Konkursie Gwa-
rowym: Magda Kłoda (opiekun Grazyna 
Pilch), III miejsce – Aleksandra Malina 
(opiekun Aleksandra Pruszydło).
- I i II miejsce w Miejskim KonkursieI i II miejsce w Miejskim Konkursie 
Latawcowym – Mateusz Kamieniorz, 
Dawid Sztwiertnia, Konrad Kania, Paulina 
Pustówka (opiekun Ewa Gruszczyk), Ka-
tarzyna Mizia (opiekun Eryka Szurman).
- I miejsce w Miejskim Konkursie Pla-I miejsce w Miejskim Konkursie Pla-
stycznym „Kiedy dzwoniC po strac pocar-
n>”: Karolina Niedoba (opiekun Aleksan-
dra Szczurek).
- II miejsce w Miejskim Konkursie Recyta-II miejsce w Miejskim Konkursie Recyta-
torskim: Dominika Krakowczyk (opiekun 
Eryka Szurman).
- II miejsce w rywalizacji szkół w Miej-II miejsce w rywalizacji szkół w Miej-
skim Konkursie Ekologicznym, I miejsce: 
Aleksandra Kawecka (opiekun Aleksandra 
Szczurek), Mateusz Kamieniorz, Sebastian 
Wisełka, Paweł Henc, Natalia Biernat 
(opiekun Ewa Sztwiertnia), Sylwia Balcar 
(opiekun Agnieszka Szonowska) – Miejski 
Konkurs na Plakat Ekologiczny. 

Sportowe:
- II miejsce w rejonie w minisiatkówceII miejsce w rejonie w minisiatkówce 
dziewcz>t (opiekunowie Katarzyna Kra-
kowczyk, Zbigniew Gruszczyk).
- I i II miejsce w powiecie w siatkówce pla-I i II miejsce w powiecie w siatkówce pla-
cowej dziewcz>t (opiekunowie Katarzyna 
Krakowczyk, Zbigniew Gruszczyk).
- III i � miejsce w powiecie w siatkówceIII i � miejsce w powiecie w siatkówce 
placowej chłopców (opiekun Agnieszka 
Adamiec).
- I� miejsce w powiecie w czwórbojuI� miejsce w powiecie w czwórboju 
LA dziewcz>t (opiekunowie Katarzyna 
Krakowczyk, Joanna Morkisz).
- �I miejsce w powiecie w czwórboju LA�I  miejsce w powiecie w czwórboju LA 
chłopców (opiekun Agnieszka Adamiec).
- III miejsce w rywalizacji sportowej szkółIII miejsce w rywalizacji sportowej szkół 
powiatu cieszyMskiego.

Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, 
Pracownicy i Sympatycy Klimatycznej 

Szkoły Podstawowej nr �

Jak PaN MObe PaNie dyrektOrze

Pocegnanie dyrektora.           
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27 lipca w Muzeum UstroMskim odbył 
siC wernisac wystawy malarstwa rodziny 
Sikorów. W otwarciu wystawy uczestni-
czyli liczni znajomi rodziny, miłoWnicy 
regionalnej twórczoWci, a takce ks. kanonik 
Antoni Sapota, naczelnik Danuta Koenig, 
koledzy i kolecanki ze Stowarzyszenia 
Twórczego „Brzimy” z prezesem Kazimie-
rzem Heczko. Otwieraj>c wystawC dyrek-
tor Muzeum Lidia Szkaradnik mówiła:
- Juc trzecie pokolenie rodziny Sikorów 
zajmuje siC malarstwem. Na tej wystawie 
zgromadzono prace szeWciu artystów. To 
malarstwo rozpoczCło siC od Jana, który 
zgin>ł tragicznie w egzekucji 9 listopada 
1944 r. Rodzina skrzCtnie przechowuje 
jego prace, pejzace, sceny rodzajowe,  
a nawet autoportret malarza. 

Swe prace zaprezentowali równiec: 
Franciszek - brat Jana, synowie Franciszka 
Stanisław i Jan oraz córki Stanisława Be-
ata i Katarzyna. Choć wystawa rodzinna, 
to przewacały prace Beaty absolwentki 
Instytutu Sztuki Uniwersytetu Vl>skiego 
w Cieszynie. 

Obok wisz>cych obrazów w gablotach 
mocna było ogl>dać inny rodzaj zainte-
resowaM Beaty Sikory. Rozłocono tam 
czasopismo „Hafty Polskie”.
- Pani Beata przetwarza obrazy na wzory 
do haftowania i w ten sposób popularyzuje 
tatC i jego twórczoWć - mówiła L. Szka-
radnik. - OczywiWcie przetwarza równiec 
swoje obrazy na wzory do haftowania  
i komponuje takie prace.

W folderze wydanym z okazji wy-
stawy o Beacie Sikorze czytamy, ce 

SIKOROWIE

Pejzac Stanisława Sikory.                                          

Martwa natura Beaty Sikory.           

ulubionym tematem jej prac s> kwiaty 
oraz martwa natura. Obecnie zajmuje 
siC takce graik> komputerow> i pro-
jektowaniem. 

Malarstwo Sikorów w Ustroniu koja-
rzone jest przede wszystkim z twórczoW-
ci> braci Jana i Stanisława. To ich prace 
s> chCtnie kupowane, zwłaszcza przez 
ustroniaków i mieszkaMców ziemi cieszyM-
skiej, którym przyszło mieszkać z dala od 
ojcowskiej ziemi. Kupowane chCtnie s> 
beskidzkie pejzace i góralskie chaty. Jan 
Sztefek z Gromady Górali o twórczoWci 
Sikorów mówił m.in.:
- Wszystko zaczCło siC od Jana Sikory. 
Gdy zacz>ł chodzić do szkoły okazało 
siC, ce ma niezwykły talent. Urodził siC 

13 listopada 1922 r. Dla dziecka były to 
inne czasy nic teraz. Mocna było malować 
akwarelk>, bo była najtaMsza i rysować 
ołówkiem. Od tego zaczynał, póaniej 
malował makatki na płótnie lnianym bez 
podkładu. Jan był znany głównie z tego, ce 
Wwietnie portretował, ale jego prac zacho-
wało siC niewiele. Przed wszystkim por-
tretował rodzinC, znajomych, kuracjuszy. 
W Wlady brata poszedł Franciszek młodszy 
o półtora roku. Pod wpływem brata zacz>ł 
malować równiec makatki dwa na jeden, 
powleczki na poduszki. Po wojnie Fran-
ciszek zacz>ł malować farbami olejnymi. 
Jako ciekawostkC powiem, ce sporo jego 
obrazów powCdrowało do Austrii. Na-
stCpn> osob> w rodzinie, która zaczCła siC 
parać malarstwem jest Stanisław Sikora. 
Praktycznie nie ma ustroMskiego domu bez 
jego obrazu. Sam mam spor> kolekcjC przy 
czym najczCWciej widzimy te obrazy, które 
pojawiaj> siC na aukcjach, wystawach. 
Stasiu utrzymuje rodzinC z malarstwa  
i czCsto musi malować pod klienta. Ma 
specjalny album z reprodukcjami i co 
klient sobie cyczy maluje. Ale ma tec prace 
odznaczaj>ce siC bardzo dobra technik>. 
NastCpnym członkiem rodziny jest Janek, 
który ostatnio mniej maluje, gdyc głównie 
zajmuje siC prac> zawodow>. Szkoda, 
sporo jego obrazów jest wysokiej próby. 
Trzeba widzieć, ce obaj bracia nie maj> 
wykształcenia plastycznego. Jest to jednak 
bardzo dobre amatorstwo. A zaczynali 
praktykować u ojca. Przechodzimy do Be-
atki i jak to widać, ma podstawy teoretycz-
ne, a co szczególnie widać w rysunkach, 
potrai tworzyć bardzo odwacnie. Mnie 
osobiWcie zalecy, by w haftach, którymi 
siC równiec zajmuje było jak najwiCcej 
motywów góralskich i zwi>zanych z gó-
rami. Kasia natomiast traktuje malarstwo 
jako hobby. Podejrzewam, ce gdyby zadała 
sobie wiCcej trudu, mogłaby malować le-
piej. Na razie pracuje jako ksiCgowa. Moce 
jednak znajdzie czas na malowanie.

NastCpnie odbywała siC prezentacja 
multimedialna dokonaM rodziny Sikorów,  
a na zakoMczenie mocna było porozmawiać  
z członkami artystycznej rodziny.  

                                   Wojsław Suchta



Gazeta UstroMska   �4 2 sierpnia 2007 r. 

 

www.ustron.pl

dziesiCć  lat  temu

 KULTURA
4.8  godz. 18.00 Koncert przebojów - Anna Jantar 

   Show, zespół „foryW  Band”, amite- 
   atr.
12.8  godz. 18.30 MiCdzynarodowe Wybory Miss 

   Wakacji, amiteatr.
     KINo 
3-9.8         godz.17.00   Sposób na rekina, bajka, USA, b.o.
3-9.8     godz.18.15   Iluzjonista, historyczno-obyczajowy, 
   USA, 15 lat.
3-9.8     godz.20.00   Malowany welon, historyczno-obycza- 
    jowy,USA, 15 lat.

reklamodawcy bywaj> sk>pi ...                                   Fot. W. Suchta

  1-3.8  -  Centrum   ul. daszyMskiego 8   tel. 854-57-76
  4-6.8  -  Pod Najad> ul. 3 Maja 13     tel. 854-24-59
  7-9.8  -  Na Szlaku  ul. 3 Maja 46     tel. 854-14-73
 Wieczorem dycur rozpoczyna siC z chwil> zamkniCcia ostatniej  
 apteki.

... i agresywni.                                                         Fot. W. Suchta

Promocja okien PC� F.H. „Besta” 
UstroM, ul. Skoczowska 47e, 033-
854-53-98.

ZatrudniC sprzedawcC – rencistC  
(-tkC), emeryta(-tkC). 
880-418-508.

ZatrudniC osobC z doWwiadcze-
niem w lombardzie lub komisie. 
880-418-508.

W ostatnim okresie czasu ustroMska policja odnotowała kilka 
włamaM i kradziecy. Szczególnie „owocny” był weekend 18-20 lip-
ca. Juc w czwartek 17 lipca złodzieje wywacaj> płytC w drzwiach 
wejWciowych do baru małej gastronomii przy ul. Ogrodowej, 
wchodz> do Wrodka, a ich łupem padaj> artykuły spocywcze  
i pieni>dze. W nocy z czwartku na pi>tek złodzieje włamuj> siC 
do toyoty obywatela Niemiec. Kradn> radioodtwarzacz. Rano  
w pi>tek 18 lipca o godz. 10 zatrzymany zostaje na targowisku 
miejskim mieszkaniec naszego miasta, któremu szczególnie 
spodobała siC lornetka na jednym ze stoisk (...) PiCć godzin 
póaniej personel sklepu „Krokus” łapie innego ustroniaka, 
który z kolei próbował wynieWć ze sklepu polCdwicC i wCdli-
ny wartoWci 19,48 zł.(...) Sobota to kolejne kradziece. Tuc po 
otwarciu sklepu na os. Manhatan jeden z dbaj>cych o urodC 
mieszkaMców naszego miasta, próbował wypróbować odcywkC 
do włosów. W nocy z soboty na niedzielC z prywatnej posesji przy 
ul. Jelenica ginie czerwony iat 126. Był własnoWci> mieszkaM-
ca Czeladzi. Jeszcze do południa w niedzielC złodzieje kradn> 
na parkingu niestrzeconym radioodtwarzacz z hondy civic(...) 
Jeszcze raz w niedzielC złodzieje kradn> radioodtwarzacze, tym 
razem włamuj> siC do stoj>cych na parkingu przed restauracj> 
„Tropicana” iata 126 i iata scorpio. 

Zmieniły siC władze w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”. 30 
czerwca na zebraniu Przedstawicieli Członków odwołano dwóch 
członków zarz>du. W ich miejsce powołano Piotra SowC, który 
bCdzie pełnił funkcjC prezesa i AnnC StefaniC Borowieck> na okres 
przejWciowy, gdyc bCd>c członkiem Rady Nadzorczej na czas pracy 
w Zarz>dzie zawiesiła swoje członkostwo w RN. Poinformowano 
nas takce, ic prezes bCdzie pełnił równoczeWnie funkcjC dyrektora 
SM „Zacisze”, zastCpca prezesa bCdzie zastCpc> dyrektora.

11 lipca wyruszył pierwszy transport pomocy dla powodzian 
z PSS „Społem” w Ustroniu. Załadowano wodC „Czantoria”  
w tzw. petach i chleb, po czym skierowano samochód na lotnisko  
w Katowicach Muchowcu, gdzie PCK kieruje wiCkszoWć dar-
czyMców. NastCpnego dnia ruszył kolejny samochód z wod>  
w pojemnikach piCciolitrowych. W pierwszym tygodniu wysłano 
7500 litrów wody i 600 bochenków chleba na ł>czn> kwotC 6700 
zł. RównoczeWnie zorganizowano wWród pracowników zbiórkC 
Wrodków czystoWci, poWcieli, latarek, bateryjek. Zebrane dary bez-
poWrednio przekazano do Raciborza. Pracownicy PSS pomagaj> 
tec dzieciom z Raciborza przebywaj>cym w Lipowcu. Na ich rzecz 
zorganizowano zbiórkC pieniCcn>.                                        (aw)

*    *    *

*    *    *

Pokój do wynajCcia. Tel. 33-854-
71-37.

Sprzedam Matiza 2000 r. czerwo-
ny, stan bardzo dobry, cena 8000 
zł, tel. 33-854-10-78.

Sprzedam �W Golf II 1987 r., 
1,6 diesel, przebieg 230 000 km. 
33-858-75-89.
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FELIETON

Tak sobie myWlC

TrochC cierpliwoWci

FELIETON

europejskie 
partnerstwo

Nie było, albo moce był, coroczny Fe-
stiwal Miast Partnerskich, ale go nie za-
uwacyłem. Zdaje siC, ce był w ramach 
Folk & Country Festiwal UstroM 2007  
z udziałem miast partnerskich, ale tego nie 
jestem pewny. W kacdym razie nie o tym 
festiwalu chciałem napisać, a o naszym 
pierwszym partnerstwie z niemieckim 
miastem Neukirchen-�luyn. PamiCtam 
jak, bodajce w 1991 roku, pojechaliWmy 
z delegacj> władz Ustronia do Nadrenii 
Północnej - Westfalii i zostaliWmy przy-
jCci przez władze  miejskie Nuekirchen 
-�luyn, pani> burmistrz i stadtdirektora. 
Jak to zwykle bywa przy tego rodzaju 
rozmowach, zapytali nas, jakie mamy 
problemy w naszym Ustroniu. Jednym 
tchem wymieniliWmy kilkanaWcie  najwac-
niejszych, a to: brak wysypiska Wmieci, 
koniecznoWć wybudowania kolektorów 
sanitarnych, wyremontowanie ulic i dróg, 
wybudowanie chodników czy budynków 
z mieszkaniami socjalnymi, dokoMczenie 
rozbudowy szkół, itd. Pokiwali głowami  
z podziwem i nieukrywanym zaintereso-
waniem, jak tego chcemy dokonać. My 
nie pozostaliWmy im dłucni i zapytaliWmy:  
A jakie wy macie najwacniejsze problemy 
w mieWcie? Wtedy usłyszeliWmy nastCpuj>-
c> odpowieda:  Niedawno wybudowaliWmy 

Obserwowałem kiedyW malarza ma-
luj>cego obraz na placy. Wielokrotnie 
przechodziłem koło niego i za kacdym 
razem zagl>dałem mu przez ramiC, ceby 
popatrzeć na malowany obraz. Przyznam, 
ce nie podobało mi siC to, co malował. Naj-
pierw były to jakieW bohomazy zupełnie do 
niczego niepodobne. Potem nie podobał mi 
siC zestaw kolorów. Innym razem ac kor-
ciło mnie, aby skrytykować obiekty, które 
pokazały siC na obrazie. Wreszcie wracaj>c 
z placy zauwacyłem, ce artysta skoMczył 
swój obraz. I wtedy uznałem, ce chCć do 
krytyki dzieła malarza, która towarzyszyła 
mi przez cały dzieM, była zupełnie nieuza-
sadniona. SkoMczony obraz wrCcz mnie 
zachwycił. Tylko trzeba było cierpliwoWci, 
aby doczekać siC dokoMczenia dzieła przez 
artystC. WłaWciwie nie nalecało podgl>dać 
artysty podczas pracy i cierpliwie czekać 
na jej zakoMczenie.

Przypomniałem sobie o tym, słuchaj>c 
licznych krytycznych uwag na temat prac 
wykonywanych na ustroMskim rynku. A to 
nie podoba siC konstrukcja tam wzniesio-

na. A to narzeka siC na kostkC brukow>, 
któr> wyłocone s> przyszłe drogi dojazdo-
we. A to nie przekonuj>ce s> wznoszone 
na placu pawilony… WłaWciwie kacdego 
dnia powstaje coW nowego i powstaje nowa 
okazja, ceby coW skrytykować.

Przyznam, ce rozkopany rynek i pierw-
sze elementy jego nowej zabudowy nie 
mog> siC podobać. Trzeba jednak pamiC-
tać, ce s> to roboty wstCpne, cz>stkowe 
i daleko im do tego, co ma być efektem 
koMcowym. Na razie jesteWmy w sytuacji 
widza przygl>daj>cego siC artyWcie malu-
j>cemu obraz. RozpoczCty czy niedokoM-
czony obraz ma prawo siC nie podobać. Ale 
z ocen> obrazu trzeba poczekać ac bCdzie 
skoMczony. Wtedy okace siC czy mamy 
do czynienia z czymW nieudanym, jakimW 
okropnym kiczem czy z dziełem udanym, 
mog>cym siC podobać.

MyWlC, ce musimy uzbroić siC w cierp-
liwoWć i poczekać na zakoMczenie robót. 
Moce dobrze byłoby omijać przez jakiW 
czas rynek z daleka, aby nie denerwować 
siebie elementami niedokoMczonej całoWci, 
które siC nam nie podobaj>, ani tec nie de-
nerwować ludzi, odpowiedzialnych za pro-
wadzone roboty, naszymi przedwczesnymi 
krytykami. Wychodzi na to, ce otoczenie 
budów wysokimi płotami ma swój sens. 
Unika siC wtedy przedwczesnych komen-
tarzy i nieuzasadnionych krytyk…

Rynek jednak takim płotem siC nie 
otoczy i roboty prowadzone s> niejako 

przy otwartej kurtynie. Widzimy kolej-
ne postCpy w tych pracach. A nieraz tec 
kolejne elementy, o których nie wiemy 
czemu maj> słucyć… Uzbrójmy siC jednak  
w cierpliwoWć. Dajmy wykonawcom czas 
i niech spokojnie wykonuj> swoj> pracC. 
Powstrzymajmy siC od przedwczesnego 
krytykowania. Wszak moce siC okazać, ce 
siC zbyt poWpieszyliWmy. Moce, a mam na-
dziejC, ce tak bCdzie, koMcowy efekt prze-
budowy rynku zaskoczy nas i zachwyci.

Tak było juc wiele razy przy naszych 
budowach. Wznoszony budynek wydawał 
siC nieciekawy, czasem wrCcz koszmar-
ny, a po wykoMczeniu okazał siC ładny  
i funkcjonalny. A ilec to było krytyki przy 
planowaniu i zadaszeniu amiteatru. Jak 
ostra była krytyka wobec tych, którzy  
o tym zadaszeniu zdecydowali. Miało 
ono być okropne i nieprzydatne. A prze-
ciec dobrze słucy i jest dzisiaj naprawdC 
podziwiane…

Tym, którzy zdecydowali o przebudowie 
rynku i wykonawcom zaplanowanych ro-
bót cyczC wytrwałoWci w doprowadzeniu 
do koMca rozpoczCtego dzieła i odpornoWci 
na przedwczesne głosy krytyki. Wszak  
w kacdym mieWcie, takce i w naszym, znaj-
d> siC tacy, którzy musz> wszystko kryty-
kować… A i tacy, którzy lubi> krytykować 
na zapas w czasie, gdy dzieło jest jeszcze 
niedokoMczone. Moce boj> siC tego, ce 
póaniej nie bCdzie juc co krytykować?                               
                                    Jerzy Bór

 

nowy przestronny ratusz, bo poprzed-
ni był taki ponury, ce petenci czuli siC  
w nim zagubieni. Teraz jak widzicie, szero-
kie korytarze, przeszklone Wciany, pokoje 
przyjCć otwarte w stronC interesantów. 
Przed ratuszem piCkna fontanna ze szkła 
i stali. Z tyłu park z ławkami  i oczkiem  
wodnym. 

To dla tych petentów odmownie zała-
twionych w ratuszu, aby mogli siC uspo-
koić (tak sobie wtedy  pomyWlałem).  

No i cóc za problem macie? - zapyta-
liWmy nerwowo. Ano właWnie, miesi>c 
temu do tego oczka wodnego dopłyn>ł 
jakiW szczur wodny i przegryzł plastikowe 
dno, cała woda uciekła - odpowiedzieli. 
NastCpnie usłyszeliWmy, ile kłopotu mieli 
z wywiezieniem tego szczura. A to, ce 
radni partii „zielonych” nie zgodzili siC 
na klatkC metalow>. Na ich c>danie mu-
sieli zlecić wykonanie klatki z patyków 
poł>czonych wilklin>. Transport musiał 
odbyć siC w wodzie, cały czas w potoku od 
oczka wodnego przez  6 km, gdzie szczura 
wypuszczono. 

Z uwag> wysłuchaliWmy tej historii. Na-
stCpnie ktoW z naszej delegacji powiedział: 
No i po kłopocie... 

A nie, odpowiedzieli. Boimy siC, ce ten 
szczur moce znowu powrócić....

Tak szesnaWcie lat temu wygl>dały prob-
lemy naszych miast, które zaczynały part-
nerstwo.

Tam w bogatej Nadrenii Północnej - 
Westfalii wszystko mieli juc od lat zrobio-
ne. Drogi, ulice, chodniki, skwery, parki, 
domy i budynki publiczne wypieszczone 
do granic mocliwoWci. Nic do roboty. Wy-
biegali w przyszłoWć. Wiedzieli, ce około 

2025 roku zamkn> ostatni> kopalniC. Juc 
wtedy martwili siC o miejsca pracy dla 
zwalnianych górników i ich dzieci,  wy-
znaczaj>c pod inwestycje nowe tereny, 
jedne z najwiCkszych w Niemczech.

Wiele zmieniło siC pod tamtego czasu  
w Ustroniu. JesteWmy w Unii Europejskiej. 
Czy pamiCtacie paMstwo, ce juc na  pocz>t-
ku lat 90-tych, mieliWmy stowarzyszenie 
„Dom Europejski” i  planszC z lag>  Unii 
Europejskiej, ustawion> na skwerze obok 
Hotelu „Równica”? Swoj> drog> do dzisiaj 
nie wiadomo, kto j> ci>gle przekreWlał i 
zamalowywał. Dzisiaj, kiedy karalnoWć 
tego wykroczenia siC przedawniła, spraw-
ca  moce siC przyzna!! Chyba, ce stał siC 
euroentuzjast>.

My natomiast ci>gle doganiamy naszych 
partnerów z Europy. WyremontowaliWmy 
niektóre ulice i drogi, wybudowaliWmy 
nowe kolektory i chodniki oraz skoMczy-
liWmy rozbudowy szkół.

Juc mamy wyremontowany i powiCkszo-
ny, niemalce nowy,  ratusz. Rewitalizujemy 
przy pomocy Wrodków  z Unii Europejskiej 
rynek i okolice. BCdzie fontanna. 

Moce, zrobimy oczko wodne.
                                     Andrzej Georg

Sanatorium Uzdrowiskowe 
„Róca” w Ustroniu zatrudni na 
stanowisko bufetowa do pracy  
w kawiarni. Podania kierować na 
adres: ul. Szpitalna � - recepcja 
lub e-mail: roza@roza.com.pl, 
tel. 0�� 854 �8 46, 854-��-7�.
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Rajdy samochodowe staj> siC coraz bardziej popularne. Kolejni 
ustroniacy zdobywaj> licencje rajdowe. Jednym z nich jest Mar-
cin Kowalik, który poza samochodami lubi jeadzić na nartach,  
a takce wCdkować. Pracuje w Kuani w Ustroniu. Jego pilotem,  
a właWciwie pilotk> jest Bocena Cholewa z Cieszyna, nauczyciel-
ka geograii w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych oraz  
w Liceum Katolickim.
- Zaczynaj>c staraliWmy siC inwestować własne pieni>dze - mówi 
M. Kowalik. - Póaniej pojawili siC drobni sponsorzy na pojedyn-
cze starty. 
- Z pocz>tku wygrywali KJS, ale najwacniejszym osi>gniCciem 
jest zdobycie tytułu drugiego wicemistrza Beskidów w 2006 r.  
W tym roku po zdanym egzaminie, badaniach zdobyli licencjC.
- Do tej pory startowaliWmy na iacie 126, ale ten samochód nie 
posiada homologacji i nie jest dopuszczany do rajdów wycszej 
rangi i musimy zmienić samochód - mówi M. Kowalik. - Chcemy 
wypocyczać samochód i chyba bCdzie to iat seicento lub citroen 
saxo. Posiadam własny renault clio z niewielkimi przeróbkami  
i na nim trenujemy. Najwacniejszy jest pierwszy start. Dojechać 
do mety i dobrze wypaWć. 
- Na razie nie mamy pieniCdzy na zakup własnego samochodu, 
ale wacne jest ceby zaistnieć - twierdzi B. Cholewa.

ZwyciCzcami KJS sponsorzy siC raczej nie interesuj> i dlatego 
dla rajdowej pary tak wacny bCdzie pierwszy start. Maj> nadzieje, 
ce potem bCd> mieli siC czym pochwalić. Sporo trenuj>. Razem 
jecdc> dwa lata i s> zgran> załog>. Na naszym terenie maj> spor> 
konkurencjC, ale chc> spróbować.
- Wszyscy jesteWmy kolegami i wymieniamy siC doWwiadczeniami 
- mówi M. Kowalik. 
- Na razie robimy wszystko, ceby wystartować, a kwota mini-
mum to około 5000 zł - mówi B. Cholewa. - Dla mnie, kobiety, 
osi>gniCciem było uzyskanie licencji. Aby j> dostać tec musiałam 
startować, jeadzić i wymagało to przełamania siC. Tu nie ma 
taryfy ulgowej dla kobiety. To mój najwiCkszy sukces. Trzeba 
było wystartować szeWć razy i uzyskać dobry czas. Udało siC za 
pierwszym razem i na szeWć rajdów przywiozłam dwa puchary. 
Mimo ce mówi siC, ce to tylko popularne KJS, to maj> coW w sobie 
o czym siC nie zapomina. DziCki temu mamy ochotC startować 
dalej. PołknCliWmy bakcyla rajdu i trudno od tego odejWć. CiCcko 
z tego zrezygnować. Moce dlatego w powiecie cieszyMskim jest 
tylu zawodników, bo tu duco siC dzieje.

RAJDOWY  BAKCYL
Startowali tec w supersprintach na torze w Tychach i BCdzinie. 

Wiadomo jednak, ce młodzi rajdowcy siej> popłoch przeprowa-
dzaj>c treningi na ustroMskich ulicach. B. Cholewa i M. Kowalik 
zapewniaj>, ce trenuj> wieczorami na ulicach niezabudowanych. 
CzCsto miejscem treningu s> zamkniCte place.

Pani Bocena jako nauczycielka nie spotyka siC ze złoWliwoW-
ciami ze strony uczniów, choć ci doskonale wiedz> jakie ma 
hobby. Co wiCcej, nie ma nawet z tym zwi>zanego przezwiska. 
Przynajmniej sama tak twierdzi.        Wojsław Suchta

M. kowalik. i B. Cholewa.                                        Fot. W. Suchta

Sparing z ruchem Chorzów.                                                                          Fot. W. Suchta

11 sierpnia rozpoczynaj> siC rozgryw-
ki ligi okrCgowej i „A-klasy”. WczeW-
niej, bo 5 sierpnia, rozegrany zostanie 
Puchar Polski. Kuania UstroM swój 
pucharowy mecz zagra na wyjeadzie  
w Zebrzydowicach z tamtejsz> Spójni>. 
Natomiast pierwszy mecz w Ustroniu od-
bCdzie siC równiec 5 sierpnia - Nierodzim 
podejmować bCdzie w Pucharze Polski 
Cukrownika Chybie. Pocz>tek spotkaM 
o godz. 17.00.

W przygotowaniach do sezonu Kuania 
rozgrywała mecze sparingowe, w których 
wygrała z drucyn> mlodziecow> Ruchu 
Chorzów 3:1, z Tempem PuMców 9:1, 
natmiast przegrała z Beskidem Brenna 2:6 
i z Wisł> StrumieM 1:4.                      (ws)

zaCzyNaJ=  
OD  PUCHARU


