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Na zmęczenie wiosenne najlepszy sen.                                               Fot. W. Suchta

Czym dysponuje biblioteka?
Jest Filia nr l w Szpitalu Reumatologicznym i Filia nr 2 w Uzdrowisku, 
a tu jest centralna biblioteka. Filia nr l jest najlepiej umiejscowioną 
filią w powiecie cieszyńskim, bo dostała dzięki uprzejmości dyrekcji 
Szpitala pomieszczenie na 10 piętrze, prawie w całości oszklone, więc  
z biblioteki jest widok na całą panoramę Beskidów. Ludzie przychodzą 
także popatrzeć, bo chyba lepszego punktu widokowego nie ma, nie 
licząc wież widokowych. Można wstąpić, porobić świetne zdjęcia, 
tak położonej biblioteki nie ma na pewno nigdzie indziej na Śląsku 
Cieszyńskim.
Jakie książki kupuje biblioteka przede wszystkim?
Najczęściej kupujemy tak zwaną beletrystykę, aktualne bestsellery, 
tylko to jest bardzo szerokie pojęcie, bo są to zarówno pisarze polscy  

(dok. na str. 2)

Rodzinne Rajdy Rowerowe w Ustroniu mają swych licznych 
zwolenników. Bez względu na pogodę zawsze startuje kilkuset 
uczestnikółw, od tych w wieku przedszkolnym, po sędziwych 
cyklistów. Często jadą całe rodziny, grupy znajomych, są też 
uczestnicy spoza Ustronia.

Rajd odbędzie się w niedzielę 18 maja 2008 r. pod patro-
natem Burmistrza Miasta Ustroń. Start o godz. 9.00 z rynku  
w Ustroniu, meta w amfiteatrze, półmetek Goleszów - szkoła. 
Trasa rajdu ok. 20 km. Zgłoszenia w terminie od 14 - 16 maja  
w godz. 8.00 - 15.00, w Urzędzie Miasta Ustroń, pokój nr 16. 
Wpisowe 8 zł od osoby. Dla uczestników rajdu przewidziano 
koszulki rajdowe, w tym roku koloru fioletowego, ciepły poczę-
stunek, upominki, nagrody. Wskazane wcześniejsze zgłoszenia. 
W dniu rajdu organizator nie zapewnia wszystkich świadczeń. 
Warto więc wpisać się wcześniej w UM.

rodzINNy		rajd
rowerowy

klub  kSiążki
Rozmowa z Krzysztofem Krystą, kierownikiem 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu
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Ze wzgórza Koczy Zamek 
w Koniakowie rozciąga się 
wspaniała panorama. Stoi też 
tam obelisk, który upamiętnia 
polskich żołnierzy i harcerzy, 
poległych i pomordowanych 
w walce o wolność ojczyzny. 
Obelisk odsłonięto przed 15 laty  
z inicjatywy  członków Świato-
wego Związku Żołnierzy AK.
                
„Informator miasta Wisły” był 
jednym z pierwszych (po „Ga-
zecie Ustrońskiej”) pism wy-

dawanych przez samorządy lo-
kalne. Pierwszy numer ukazał 
się w maju 1993 roku, a więc 
15 lat temu. Pismo wychodziło 
w miesięcznym cyklu ponad  
5 lat, a mieszkańcy otrzymy-
wali je bezpłatnie. 

Kościół pw. Wszystkich Świętych 
w Górkach Wielkich ma ponad 
345 lat, wybudowany bowiem 
został w 1642 roku. Ze Spisu 
Świętopietrza wynika natomiast, 
że tutejsza parafia istniała już  
w 1447 roku, a zatem w ubiegłym 
roku stuknęło jej 560 lat.

Karpie są głównie hodowa-
ne w kilkudziesięciu stawach. 
Szczególnie „rybny” teren, to 

Pogórze, Dębowiec, Kończyce 
Wielkie i Małe, no i Pruchna, 
Ochaby i Gołysz. W tej ostat-
niej wsi ma siedzibę placówka 
PAN znana z hodowli doświad-
czalnej wielu gatunków ryb.  

Kościół ewangelicki w Wiśle 
Centrum budowano w latach 
1833 - 1838. Miasto u źródeł 
„królowej polskich rzek” na-
dal zamieszkują w większości 
luteranie. Jest tu jednak jeszcze 
kilkanaście innych grup wy-
znaniowych.
    
Rejon Baraniej Góry znany 
jest z rozległego kompleksu 
leśnego. Onegdaj pojawiały się  
w nim niedźwiedzie i rysie. Te-

raz pokazują się wilki. Do rzad-
kich okazów należą jarząbki  
i głuszce. Wiślańskie Nadleś-
nictwo podjęło się introdukcji 
tych wspaniałych ptaków i po 
trzech latach hodowli głuszce 
zaczynają powracać w bara-
niogórskie lasy.   

Towarzystwo Miłośników Wi-
sły od 1987 roku przyznaje me-
dal im. Juliana Ochorowicza. 
W ciągu 20 lat uhonorowano 
kilkanaście osób. Pierwszym 
wyróżnionym był prof. Sta-
nisław Hadyna, założyciel ze-
społu „Śląsk„. Miał swoją willę 
na Bukowej. Po śmierci został 
pochowany na wiślańskim 
„Gróniczku”.            (nik)

*    *    *

*    *    *
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klub  kSiążki Ilu czytelników posiada biblioteka w Ustroniu?
Ogółem w zeszłym roku było zarejestrowanych 4.755 osób w całej 
sieci razem z filiami. Jest to dużo.
Czy telewizja i internet zabierają czytelników?
Na pewno. To dotyczy właściwie młodego pokolenia. Dla nich in-
trrnet czy film to jest prostsza rozrywka. Dlatego prowadzimy batalię  
o młodego czytelnika. Dojrzalsi ludzie, którzy teraz w danym momen-
cie życia nie mają czasu, by korzystać z naszych usług, z powodu obo-
wiązków zawodowych czy rodzinnych, później wracają. Sam internet 
czy telewizja im nie wystarcza. Natomiast młody człowiek, który nie 
zostanie przyzwyczajony, już nigdy nie wróci do biblioteki. 
Młodzi czytają książki ściągnięte z internetu na komputerze? 
Ja bym powiedział, że to by była bardzo optymistyczna wizja, że  
w ogóle czytają, ale obawiam się, iż wolą zagrać w grę czy obejrzeć 
film. Czytanie książek na ekranie komputera powoduje, że pozbawiamy 
się połowy przyjemności, jaką daje obcowanie z rzeczywistą książką.  
Ostatnio media bardzo nagłaśniają akcję skierowaną do rodziców, 
mającą na celu zachęcenie ich, by czytali swoim dzieciom. Czy  
w takim razie zauważył pan jakąś zmianę w podejściu rodziców 
do czytelnictwa, czy przychodzą z dziećmi do biblioteki, interesują 
się tym, co dzieci czytają?
Każda akcja kierowana do rodziców procentuje tym, że dziecko 
częściej trafia do biblioteki. Powiedzmy sobie szczerze, jeśli rodzice 
nie przypilnują, żeby dzuiecko oddało książkę, nie zaprowadzą do 
biblioteki, to dzieci same o to nie zadbają, szczególnie te młodsze. Coraz 
większa grupa rodziców, regularnie przychodzi z dziećmi do biblioteki. 
Dzieci idą do góry do swojej biblioteki, rodzice na dół do wypożyczalni 
dla dorosłych . To jest optymistyczne.
W jaki sposób staracie się przyciągnąć czytelników?  
Naszą domeną, jeśli chodzi o młodszych czytelników, są konkursy 
plastyczne. Bardzo dobrze nam się współpracuje w tym zakresie ze 
szkołami i przedszkolami. Każdy taki konkurs to jest 70-80 prac. Jest 
to też swego rodzaju sposób, by dziecko trafiło do biblioteki. Inną taką 
inicjatywą jest pasowanie na czytelnika przedszkolaków. Jest to często 
pierwszy kontakt z biblioteką. Spotkania autorskie adresowane są raczej 
do starszych czytelników. Choć ostatnio mieliśmy spotkanie z panią 
Ostrowicką zorganizowane we współpracy z Biblioteką Śląską adreso-
wane dla młodzieży, bo ta pani pisze głównie dla młodzieży. Ostatnio 
pojawiła się nowa forma spotkań miłośników książki, mam na myśli 
Dyskusyjny Klub Książki. Odbyło się już pierwsze spotkanie, miało 
ono charakter organizacyjny. Drugie spotkanie odbędzie się 28 maja. 
Jest to inicjatywa, która powstała w ramach programu Instytutu Książki. 
Jest to skonstruowane na wzór angielskich klubów książki, gdzie grupa 
10, 12-osobowa spotyka się, rozmawia o wybranych tytułach przy her-
bacie. Instytut Książki zapewnia odpowiednią liczbę egzemplarzy tego 
tytułu, żeby każdy mógł przeczytać. Właśnie z tym najczęściej małe 
biblioteki mają problem, gdy są tylko dwa egzemplarze książki. Dzięki 
Instytutowi, każdy ma szansę przeczytać tę książkę. Oczywiście może 
jej nie przeczytać, może po dziesięciu stronach stwierdzić, że mu się 
książka nie podoba i to też jest jakaś opinia. DKK ma też możliwość 
zaproszenia jednego z pisarzy w ciągu roku. Gdyby ktoś chciał brać 
udział w takich spotkaniach to zapraszam 28 maja, ale najlepiej zgłosić 
się co najmniej tydzień wcześniej, by zapoznać się z książką.
Dzikuję za rozmowę.                      Rozmawiała: Anna Rokoszk. krysta.                                                 Fot. W. Suchta

i amerykańscy, romanse, powieści historyczne, sensacyjne czy obycza-
jowe. Beletrystyka to jest około 70 procent zakupów.
Za jaką kwotę rocznie biblioteka kupuje książki?
Około 30.000 zł. plus 10.000 zł. dotacji z Ministerstwa Kultury. 
U kogo się zaopatrujecie w te książki?
Przez internet, bo jest najtaniej, najszybciej, najwygodniej. Teraz 
wszystkie hurtownie prześcigają się, żeby zdobyć jakiegoś stałego 
odbiorcę, a biblioteka jest idealnym odbiorcą, oferty są coraz lepsze, 
rzędu 25 - 28 procent upustu od ceny. Przy zakupie 100, 200 książek 
to już jest bardzo dużo. Po za tym mniejsze hurtownie poupadały na 
rzecz wielkich sieci. Jedyną wadą zamawiania przez internet jest to, że 
nie można książki wziąć do ręki, tego brakuje, szczególnie, jeśli chce 
się porównać różne książki. Pozostaje okładka i to, co napisze wydawca 
o danej książce w internecie.
Jakie pozycje zakupiono w tym roku, ile ich było?
Do tego czasu zakupiono już około 400 książek. Ważne żeby kupować 
systematycznie, bo książki się pojawiają i znikają, nakłady się 
wyczerpują, później jest bardzo trudno uzupełnić zbiory. Najgorzej, jeśli 
jest to cykl, kontynuacja i coś się przegapi. Czasami nie ma po prostu 
szans, by uzupełnić brakującą pozycję. Hurtownie mają zazwyczaj 
niewielkie zapasy, które się kończą, wydawnictwo czasem upada, nikt 
nie przejmuje praw i książka jest nieosiągalna.
Na jakie książki jest największy popyt? 
To się mniej więcej pokrywa z naszymi zakupami, czyli beletrystyka 
i opracowania popularnonaukowe wykorzystywane w szkole. Szcze-
gólnie, podczas matur młodzież przychodzi po lektury, opracowania. 
Panie wolą romanse, panowie sensację, chociaż i tu nie ma reguł, bo 
są panie, które namiętnie czytają kryminały, są panowie, którzy czytają 
reportaże, fantastykę. Reportaże, biografie są chętnie czytane, za-
równo przez panie,  jaki i panów. W ogóle literatura faktu, podróżnicza 
bardzo się podoba.

(dok. ze str. 1)

*    *    * 
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20.30 
co piątek muzyka na żywo

5.05.�008 r.
O godz. 7.15 na ul. Katowickiej 
kierujący jeepem mieszkaniec Ci-
sownicy wymuszał pierwszeństwo 
przejazdu i doprowadził do kolizji 
z peugeotem.
6.05.�008 r.
O godz. 9.00 na ul. Strażackiej 
kierujacy audi 100 mieszkaniec 
Ustronia cofajac uszkodził opla 
astra należącego do mieszkanki 
Ustronia.
8.05.�008 r.
O godz. 15.50 na ul. Grażyńskiego 

6.05.�008 r.
Strażnicy przeprowadzili kontrole 
w Polanie i Jaszowcu. Sprawdzano 
wywóz nieczystości i posiada-
nie umów na wywóz śmieci.  
W jednym przypadku nakazano 
wywiezienie śmieci gromadzo-
nych na posesji.
8.05.�008 r.
Po zgłoszeniu interweniowano  
w Hermanicach, gdzie dwa psy 
pogryzły dziecko. Na miejscu 
okazało się, że psy nie mają obo-

kierujący fiatem punto miesz-
kaniec Jastrzębia Zdroju zjechał  
z jezdni i uderzył w kiosk.
�0.05.�008 r.
O godz. 18.50 na ul. 3 Maja kie-
rujący mitsubishi mieszkaniec 
Ustronia wpadł w poślizg i zderzył 
się z betonowym słupem energe-
tycznym.
�0/��.05.�008 r.
Z parkingu jednego z hoteli  
w Jaszowcu skradziono vw polo. 
Sprawca otworzył drzwi, uporał 
się z immobilaizerem i odjechał. 
Samochód wartości ok. 20.000 zł 
należał do pracownika hotelu.(ws) 

wiązkowych szczepień. Właści-
ciela psów ukarano mandatem  
w wysokości 200 zł i nakazano 
zgłoszenie się z psami do wete-
rynarza, by poddać je obserwacji. 
Dopiero po obserwacji i opinii we-
terynarza dziecko może uniknąć 
serii bolesnych zastrzyków.
9.05.�008 r.
Jedna z handlujących osób na 
targowisku miejskim nie chciała 
uiścić opłaty targowej, ponadto 
zakłócała porządek publiczny. Po 
rozmowie ze strażnikami miej-
skimi uspokoiła się i zapłaciła 
stosowną opłatę.
��.05.�008 r.
Interweniowano na drodze do-
jazdowej do Leśnego Parku Nie-
spodzianek na Zawodziu, gdzie 
powstał korek uniemożliwiający 
ruch samochodowy. Po przybyciu 
strażników w krótkim czasie przy-
wrócono ruch na tej drodze. (ws) 

23.05 -Combo Group Sqad
Pełny energii zespół soul-funkowy. 
Pierwszy raz w ANGEL’S

U W A G A!
Urząd Miasta Ustroń przypomina o wynikającym 

z ustawy o  wychowaniu w trzeźwości  i przeciw-
działaniu alkoholizmowi obowiązku uiszczenia 
drugiej raty za   sprzedaż   napojów   alkoholowych. 
Termin płatności drugiej raty upływa �� maja �008 
r.Płatności należy dokonywać w kasie Urzędu Mia-
sta Ustroń (pokój nr 8) lub przelewem na konto 
bankowe: ING BANK ŚLĄSKI  O/Bielsko-Biała   
60 �050�070 �000 000�  0�0�  5���.

16.05 -  Kasia Zaręba 
             Folk inspirations
Koncert świetnej wokalistki jazzowej i jej 
zespołu.Połączenie jazzu, folku, popu. 

31.05 -  „Felek”
Przedstawienie z okazji Dnia Dziecka !

AUTOKLIMA 
JUż W USTRONIU

Klimatyzacja, napełnianie, 
odgrzybianie, naprawa, 

serwis.
MeChANIKA POJAZDOWA

LeSZeK KĄKOL
krótkie terminy

Ustroń, ul. Skoczowska 9,
tel. 0608-574-64�

Anna Mikołajczuk lat 73 os. Cieszyńskie 2/55
Alojzy Dawid  lat 69  ul. P. Stellera 18
Tadeusz Michalski lat 56  ul. Świerkowa 13a
Małgorzata Duźniak lat 47  ul. Bażantów

CI, KTóRZy OD NAS ODeSZLI:

*    *    *

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Zacisze” i Muzeum Ustroń-
skie zapraszają na spotkanie 
inaugurujące obchody 50-lecia 
Spółdzielni, które odbędzie 
się w Muzeum Ustrońskim  
w piątek 23 maja o godz. 17.00. 
W programie wspomnienia 
działaczy na tle wystawy te-
matycznej. 

50-LeCIe 
SPółDZIeLNI 

Weekend na ul. Grażyńskiego.                                   Fot. W. Suchta

Urząd Miasta Ustroń informuje, 
że w dniu 6.05.�008 r. na tablicy ogłoszeń został 

wywieszony na okres �� dni wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy, najmu na okres 
do trzech lat niezabudowanych i zabudowanych 
obiektami nie związanymi trwale z gruntem,  
a stanowiących własność osób prawnych, fizycznych  
i jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Urząd Miasta Ustroń informuje, 
że w dniu 06.05.�008 r. na tablicy ogłoszeń został 

wywieszony na okres �� dni wykaz nieruchomości 
składającej się z działek ozn. nr 785, 786, 787, 790, 
79�/4, 784, 779/�, 78�, 788/�, 78�, 789/�, �550, �55� 
- Udział w �/� części nieruchomości stanowiącej gospo-
darstwo rolne, położonej w Ustroniu przy ul. Krętej  
9, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetar-
gowej.
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w		rodzINIe		Narodów
kapelani w kościele Ap. Jakuba.                                     Fot. W. Suchta

9 maja w kościele ewangelicko-augs-
burskim Ap. Jakuba Starszego, odbyło 
się uroczyste nabożeństwo z okazji 17. 
rocznicy powołania Straży Granicznej. 
W nabożeństwie uczestniczyło kilkunastu 
kapelanów służb mundurowych Kościo-
ła ewangelicko-augsburskiego, kapelani 
Straży Granicznej Kościoła katolickiego  
i Kościoła prawosławnego, biskup diecezji 
cieszyńskiej ks. bp Paweł Anweiler, pro-
boszcz ks. Piotr Wowry, kapelan niemie-
ckiej policji ks. Peter Jentsch, komendant 
Śląskiego Oddziału SG Piotr Pysz, za-
stępca komendanta Karpackiego Oddziału 
SG Janusz Cienciała, starosta cieszyński 
Czesław Gluza, wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta Marzena Szczotka, naczelnik Wy-
działy Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Miasta Alicja Żyła, 
prezes Kolei Linowej „Czantoria” Czesław 
Matuszyński, nadleśniczy Jerzy Kłoda.  
W imieniu Dekanatu Ewangelickiego Stra-
ży Granicznej wszystkich witał ks. kpt. 
Kornel Undas, który powiedział także, 
m.in.:
- Pragniemy Panu Bogu podziękować za 
służbę, która mogła być sprawowana przez 
minione siedemnaście lat przez formacje 
Straży Granicznej, a wcześniej przez Woj-

ska Ochrony Pogranicza i Korpus Ochrony 
Pogranicza. Tradycyjnie już Ustroń stał 
się miejscem ekumenicznego spotkania 
pracowników i funkcjonariuszy Straży 
Granicznej przynależących do różnych 
wyznań, przybywających z wielu placówek 
Śląskiego Oddziału SG, a także z wielu 
innych oddziałów.

Kazanie wygłosił ks. bp generał brygady 
Ryszard Borski, mówiąc m.in.:
- Dokładnie za tydzień odbędą się obchody 
święta Straży Granicznej w Raciborzu, 
to jest w komendzie Śląskiego Oddziału 
Straży Granicznej, oddziału który jest 
nam bliski, bo stał się kolebką obecności 
ewangelickiego duszpasterstwa wojsko-
wego wśród was i do dzisiaj pełni szcze-
gólną rolę, gdyż na tym terenie działa 
nasz dziekan Straży Granicznej. Wspo-
mnieć także chciałbym o dzisiejszej dacie.  
9 maja obchodzony jest jako Dzień Europy. 
Tego dnia w 1950 r. minister spraw zagra-
nicznych Francji Robert Schuman ogłosił 
deklarację, która dała początek zrastaniu 
się rozdartej przez wojnę Europy w jeden 
unijny organizm. Ten proces ukształto-
wał granice w takim rozumieniu, jakie 
dziś mamy. Transformacje straży granicz-
nej stały się istotną cząstka tego procesu 

przemian. Dziś już historycznie można 
was nazwać pogranicznikami, bo chociaż 
wiele osób kojarzy waszą służbę przede 
wszystkim z granicami, to wiemy, że  
w istocie wasza odpowiedzialność rozsze-
rzyła się na zadania i działania także w głę-
bi kraju. Uwzględniając ścisłą współpracę 
z paralelnymi służbami w innych pań-
stwach Europy, stoicie na straży dobrych 
sąsiedzkich relacji z naszymi wschodnimi 
sąsiadami, którzy do Unii Europejskiej 
nie należą. W kontekście waszego święta 
można powiedzieć, że proces zbliżania się 
i integracji narodów europejskiej rodziny 
ukształtował dzisiejszy profil Straży Gra-
nicznej u nas w Polsce. Służąc własnemu 
krajowi i narodowi służycie rodzinie na-
rodów unijnych, które pragną we wzajem-
nym zaufaniu poszerzać zakres wolności, 
obszar bezpieczeństwa i pokoju. (...) Gdy 
w kontekście dzisiejszego nabożeństwa 
mówimy o rodzinie Straży Granicznej,  
o rodzinie funkcjonariuszy i pracowników 
tej formacji, nie stoi za tym infantylizm, 
przymykanie oczu na występujące także 
w naszym środowisku problemy. Stoi 
za tym przekonanie, że można nazywać 
was rodziną. Ważne byście też sami co-
dzienność Straży Granicznej postrzegali 
jako służbę rodzinie - rodzinie własnej, 
rodzinie własnego narodu, rodzinie na-
rodów Unii Europejskiej. (...) W świetle 
wiary czynnej w pełnieniu woli Boga, czyli  
w tej, do której zachęca nas Jezus Chrystus 
nie można patrzeć na żadną wspólnotę 
i na żadną służbę wspólnocie w sposób 
ograniczający, w sposób wykluczający 
kogokolwiek. Chrystus w słowach o swojej 
prawdziwej rodzinie wyprzedzając dzień 
Zesłania Ducha Świętego, uczy nas, aby 
wszystkich, z którymi połączeni jesteśmy 
pragnieniem pełnienia woli Bożej, czy żyją 
w Unii czy poza Unią, czy są Polakami czy 
obcokrajowcami, uważać za swoich braci  
i siostry. Polska, której służycie, ma grani-
ce, Unia Europejska, do której należymy, 
też ma swoje granice, ale miłości Boża  
i powołanie Boże żadnych granic nie znają 
i przyciągają do tej Bożej rodziny ludzi róż-
nych ras, języków. Dzielmy dzisiaj radość 
święta pograniczników. Tę rodzinę odda-
jemy w modlitwie łasce Boga. Cieszymy 
się własnymi rodzinami, jednakże wasze 
rodziny, w modlitwie która będzie tu dziś 
wypowiedziana, powierzamy Bogu. Bogu 
dziękujemy za rodzinę narodów Europy, 
do której należymy i z którą stanowimy 
najstabilniejszy system pokoju na świecie. 
Ale bądźmy też w naszym codziennym wy-
pełnianiu obowiązków męża i ojca, żony  
i matki, funkcjonariusza i funkcjonariusz-
ki, przede wszystkim wykonawcami woli 
Bożej, bo do tego jesteśmy powołani, bo 
wtedy jesteśmy prawdziwie rodziną, rodzi-
ną Jezusa Chrystusa i rodziną Boga. To nie 
są dwie różne twarze nas samych, ale są to 
dwie zintegrowane i spójne części - nasze 
ziemskie i nasze wieczne powołanie.

W nabożeństwie uczestniczył poczet 
sztandarowy Śląskiego Oddziału SG, śpie-
wem uświetnił je chór ewangelicki pod 
dyrekcją Krystyny Gibiec, zaś oprawę 
muzyczną zapewniła Reprezentacyjna Or-
kiestra Straży Granicznej z Nowego Sącza.                                  
             Wojsław Suchtakazanie wygłosił ks. bp gen. bryg. R. borski.                                                   Fot. W. Suchta
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O wiosennych porządkach mówi bur-
mistrz ireneusz Szarzec.

*    *    *Maj to nie tylko dwa długie weekendy, 
początek imprez plenerowych, ale także 
czas porządków, przygotowania miasta 
do sezonu letniego. Związanych jest z tym 
szereg prac. Co roku przybywa w Ustroniu 
terenów zielonych i jest to duże wyzwanie 
dla naszych służb. Chodzi tu nie tylko  
o kwiaty na rondach, w parkach, ale ostat-
nio staramy się umieszczać kwiaty na 
rynku, gdzie pojawiły się dwa kosze kwia-
towe, a będą następne elementy roślinne. 
Ważne też są bulwary nad Wisłą, zieleńce, 
ścieżki rowerowe. Wszystko są to tereny 
wymagające stałej pielęgnacji. 

Jak co roku sporo problemów mamy 
z zielenią przy drogach, ograniczającą 
widoczność kierowcom. Tu chciałbym 
przypomnieć, że miasto nie odpowia-
da za wszystkie pobocza przy drogach. 
Mamy w mieście drogę wojewódzką, 
czyli obwodnicę, są drogi powiatowe czyli 
ulice: Cieszyńska, 3 Maja, Daszyńskiego, 
Jelenica, Lipowska, drogi na Zawodziu  
i w Jaszowcu. Z powiatem miasto zawarło 
porozumienie, na podstawie którego utrzy-
mujemy pobocza tych ulic. Są oczywiście 
drogi miejskie i sporo dróg prywatnych, 
zakładowych, które powinni utrzymywać 
właściciele. Bardzo liczymy na to, że 
mieszkańcy w okolicy swych posesji włą-
cza się, jak co roku, w utrzymanie zieleni. 
Chciałbym zaapelować, by wszyscy na 
swych działkach dbali o utrzymanie ziele-
ni. Jednak zdarza się, że gospodarza danej 
działki nie ma na miejscu i wtedy powstaje 
problem, kto o te tereny powinien dbać.  
W takich przypadkach liczę tu na dobrą 
wolę sąsiadów, bo dopiero gdy wszystkie 
tereny zielone będą należycie zadbane, 
miasto będzie się dobrze prezentować. 
Mam nadzieje, że zieleń w Ustroniu bę-
dzie cieszyć zarówno mieszkańców, jak  
i naszych gości. Wiele osób ceni sobie to, 
że Ustroń jest miastem zielonym, że można 
tu odpocząć, zrelaksować się.

Najbardziej obraz czystego miasta burzą 
śmieci, często podrzucane. Nie chodzi tu 
o mieszkańców, ale o gości nas odwie-
dzających. Chciałbym zaapelować do 
osób prowadzących działalność związaną  
z przyjmowaniem turystów, aby zapewnili 
im możliwość pozbywania się śmieci. Mia-
sto wystawi na bulwarach nadwiślańskich 
pojemniki na opakowania plastikowe.

Obserwując Ustroń, można stwierdzić, 
że z roku na rok mamy mniej problemów 
z wiosennymi porządkami. Tylko spo-
radycznie pojawiają się dzikie wysypi-
ska, mniej jest śmieci podrzuconych. To 
efekt od lat prowadzonej polityki miasta.  
Z efektów wynika, że ta polityka jest ak-
ceptowana przez zdecydowana większość 
mieszkańców. Za to możemy być ustronia-
kom tylko wdzięczni.  Notował: (ws)

Zdaniem 
Burmistrza

NOWe  leżAczki

Sprzątanie okolicznych zarośli.                                                            Fot. H. cieślar

Smaczne spanie.                                 Fot. W. Suchta

Żłobek  miejski wzbogacił się o nowe 
leżaczki z pościelą. Dziesięć zakupili 
sponsorzy, pozostałe ze środków włas-
nych żłobka.
- Potrzeb jest strasznie dużo i nie na 
wszystko starcza pieniędzy - mówi dyrek-
tor żłobka Beata Krysta. - Dużo pieniędzy 
pochłaniają remonty, gdyż jest to stary 
obiekt. W tym roku przewidujemy jeszcze 
kapitalny remont kuchni. Co roku coś się 
robi i żłobek wygląda coraz lepiej.
- Obecnie z usług żłobka korzysta 43 dzieci 
i takie są możliwości tej placówki. Na 
przyszły rok zapisało się już 12 nowych 
dzieci, 17 odchodzi do przedszkola, więc 

pozostaje jeszcze tylko 5 miejsc wolnych 
- mówi B. Krysta. - Jak tylko kończy się 
urlop macierzyński możemy przyjąć do 
nas dziecko.

Za miesiąc w żłobku płaci się w zależno-
ści od czasu pobytu dziecka: od 6.30-13.30 
kosztuje 160 zł, do 17.30 - 200 zł.

Leżaki z pościelą ufundowali: Adam 
Kędzierski, Daria Witoszek-Olszowska, 
Helena Legierska, Henryk Chmiel, Janusz 
Husar, Krzysztof Molek, Krzysztof Wrób-
lewski, Leszek Kubień, Maria Balica, 
Tomasz Hernik. Fundacja św. Antoniego 
przekazała wózki niemowlęce i maskot-
ki.                Wojsław Suchta

SpRzątAli  NAJmłOdSi
Z okazji Dnia Ziemi dzieci z Przedszko-

la na os. Manhatan porządkowały teren 
przedszkola oraz jego okolice. Wcześniej 
odbyły się specjalne zajęcia o ochronie 
przyrody, ekologii.
- Dzieci uczestniczyły w akcji prowadzonej 
przez Wydział Środowiska Urzędu Miasta 
- mówi Jolanta Heller. - Sprzątaliśmy  
w rejonie os. Manhatan, ul. Gałczyńskie-
go, a najmłodsi w okolicach przedszkola. 
Wszystkie dzieci były odpowiednio zabez-
pieczone, miały rękawiczki jednorazowe. 

Większe rzeczy i szkło zgłaszały i to my-
śmy z koleżankami zabierały do osobnych 
worków. Śpiewaliśmy też piosenki, recy-
towaliśmy wierszyki o przyrodzie. Było 
wesoło, a dzieci zadowolone. Zresztą,   
w tym dniu ubrały się specjalnie na zie-
lono, były opaski ekologiczne, był też bal 
ekologów z konkursem na temat segregacji 
śmieci. Wszystko, aby zachęcić dzieci do 
troski o środowisko.

W sumie udało się nazbierać kilka wor-
ków śmieci.                   Wojsław Suchta
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Na temat ustrońskiej Kuźni działającej 236 lat napisano w mo-
nografii Ustronia sporo i nie należy się temu dziwić skoro był to 
najstarszy i największy zakład przemysłowy w naszym mieście  
i przez wieki całe główny pracodawca, nie tylko dla ustroniaków, 
lecz również okolicznych miejscowości, a nawet mieszkańców 
Trójwsi, skąd przywożono załogę autobusami zakładowymi. 

Niejednokrotnie ukazywały się artykuły o ustrońskim zakła-
dzie w prasie centralnej, jak chociażby w „Metalowcu”, gdzie  
w styczniu 1957 r. pojawił się reportaż pod wymownym tytułem. 
„W kuźni pierwszego polskiego motocykla”. Oto, co tam napisano 
na temat ambitnego przedsięwzięcia, jakiego podjęli się fachowcy 
zatrudnieni w naszym zakładzie:

„Niedawno prasę polską obiegła wiadomość, że w fabryce 
Brevillier i Urban w Ustroniu skonstruowano pierwszy model 
polskiego motocykla. Pragnąc poinformować czytelników  
o tym ważnym wydarzeniu udajemy się do Ustronia. (...) Prototyp 
skonstruował inż. Fryderyk Blimke, pracownik Zjednoczenia 
Przemysłu Motoryzacyjnego i nosi on nazwę „Sokół 125” o mocy 
około 5 PH. Montaż motocykla według pomysłu inż. Blimke 
rozpoczął się w październiku 1946 r., ale brak łożysk kulkowych 
i gaźników uniemożliwił dalsze prace. W początkach marca 1947 
r. uruchomiono pierwszy motor. Dotychczas wyprodukowano 
siedem prototypów. Obecnie montaż polskich motocykli został 
przerzucony do Fabryki Rowerów w Dziedzicach. Fabryka 

ps. do monografii

Sokoły z naSzej 
kuźni

w Ustroniu ma produkować okucia do motocykli. Produkcja 
motocykli na szerszą skalę jest uzależniona od produkcji łożysk 
kulkowych. Fabryce zresztą brakuje nie tylko łożysk kulkowych. 
Stale szybkotnące na noże tokarskie i frezy otrzymuje nie w ter-
minie i nie takiej jakości jak powinna. Surowce dostarcza huta 
„Baildon”. 

Zwiedzamy teren fabryki. Powierzchnia budynków ma 20 tys. 
m2. Przechodzimy poszczególne hale i warsztaty. Wszędzie wre 
praca, wszędzie maszyny wydają charakterystyczne dźwięki, tu 
i ówdzie rozpalone do czerwoności żelazo, znika w szczypcach 
robotnika, który podkłada je pod młoty i formuje na dowolne 
wzory. W jednej z hal widzimy olbrzymi młot, który waży  
5 ton. Siła młota jest nadzwyczajna. W chwili bicia w podłożone 
żelazo rozpalone do białości, ziemia drży w promieniu 20 m. 
Setki wyćwiczonych rąk robotników w gorącu i kurzu, tworzą 
nowe elementy do usprawnienia komunikacji, tak bardzo po-
trzebnych państwu. Tysiące gotowych sprzęgów wagonowych, 
haków ciągłowych koziołków resorowych – to produkty, na które 
czeka PKP. 

Inż. Jan Jarocki jest dyrektorem fabryki od 1931 r. z przerwą 
wojenną. Na wstępie rozmowy dyr. Jarocki udziela nam garść 
informacji dotyczących historii fabryki. (...) Właściwy rozwój 
przypada na rok 1946, gdyż dzięki zamówieniu na ciężkie okucia 
dla kolejnictwa jak sprzęgi wagonowe, haki ciągłowe, koziołki 
resorowe można było uruchomić kuźnię parową, stanowiącą 
podstawę obecnej produkcji. W styczniu 1946 r. produkcja 
wynosiła 90 ton, w listopadzie 407 ton. Ogółem w roku 1946 
produkcja zakładów wynosiła 3.474 tony o wartości 130 milio-
nów złotych. Stan zatrudnienia w grudniu 1946 r. wynosił 960 
pracowników”. 

Zainteresowanych powojennymi dziejami Kuźni odsyłamy do 
drugiego tomu monografii Ustronia, który jest jeszcze do nabycia 
w Muzeum Ustrońskim w cenie 50 zł. 

Przed miesiącem felietonista pan Andrzej Georg „samo-
zwańczo” ogłosił konkurs: gdzie były Flachowice i skąd nazwa 
tego miejsca pochodzi? Prosił także o zadanie czytelnikom 
GU następnych zagadek dotyczących nazwy jakiegoś miejsca  
w Ustroniu. Uważnie czytałam kolejne GU. Ucieszył mnie fakt, 
że felietonista „Sąsiad” poparł inicjatywę, ale nie potrafił odpo-
wiedzieć na zadane przez pana Andrzeja Georga pytania. Nie 
dziwi mnie to, gdyż na powyższe pytanie mogą odpowiedzieć 
60-70-80 –latkowie „stela” i do tego jeszcze pochodzący z Gór-
nego Ustronia. 

Cierpliwie czekałam miesiąc, wierząc że ktoś z ustroniaków 
odpowie na zadane pytanie. A tu cisza. Dłużej nie będę czekać 
więc odpowiadam. Flachowice to teren położony przy ul. 3 Maja, 
w okolicy „Pokoje Gościnne Jagódka”. 

Będąc dzieckiem pamiętam, jak w pewnym pięknym wiosenny 
poranek mama powiedziała do mnie: „zostań w domu, bo jak idę 
zanieść pięć gąsiątek do/....nie będę używać nazwisk/ na Flacho-
wice. A skąd nazwa tego miejsca? W naszej cieszyńskiej gwarze 
mamy sporo wyrazów pochodzenia czeskiego i niemieckiego. 
Przypuszczam, że nazwa pochodzi od niemieckiego słowa „flach”, 
czyli teren płaski, równy. 

Drodzy ustroniacy. Zapewne u nas jest wiele lokalnych nazw, 
które musimy ocalić od zapomnienia, my pochodzący „stela”. 

Bardzo podoba mi się to, że na Zawodziu Górnym są nazwy 
„Gościniec Groblice”, czy „Pokoje Gościnne Mileżówka”. 
Pochwalam właścicieli tych posesji, że zachowali rodzinną 
nazwę tego kawałka ziemi. W ten sposób oddali hołd swoim 
przodkom. 

Przy okazji chcę wspomnieć, że każde gospodarstwo na Zawo-
dziu Górnym, od pokoleń miało rodzinne nazwy poszczególnych 
kawałków ziemi. 

Wychowałam się w jednym z tutejszych gospodarstw, podaję 
nazwy rodzinne poszczególnych kawałków ziemi, które wcho-
dziły w jego obszar, na Brzegu, pod Zagrodą, w Zogrodzie,  

w Wyśniej Zagródce, przy Stodole, w Długich Gonach, na Krót-
kich Zagonkach, w Rajczuli, za Potoczkiem, na Grapie, przy 
Solisku, na Groniu, na Mileżu, na Posionka. 

Moje dzieci w latach 70-tych często w czasie wakacji przyjeż-
dżały do dziadków, by pomagać im w pracach polowych. Potrafią 
więc zlokalizować powyższe nazwy. Aktualnie gospodarstwo już 
nie istnieje. Pola leżą odłogiem, zniknęły ścieżki prowadząca 
do nich, dlatego wnukom powyższe nazwy są już obce. Nie-
chaj chociaż na stronie GU pozostanie ślad po gospodarstwie,  
w którym  się wychowałam. 

Dla mnie osobiście, każdy wymieniony powyżej kawałek ziemi, 
wiąże się z przyjemnymi, a czasem przykrymi wspomnieniami. 

A teraz wracam do konkursu. Ustroniacy „stela” – pokolenie 
60-70-80…..latków. Uchrońmy od zapomnienia! Gdzie to jest?

- na Solisku, 
- na Łęgu, 
- na Skotni, 
- na Polońce, 
- na Budowski, 
- za Krzywonkiem. 
Czekam na zlokalizowanie tych miejsc na łamach GU i podanie 

innych. Skąd taka nazwa? To trudne pytanie!
     Julia Zakrzewska 

PS: Myślę, ze suczka Lola ze swoim Panem, zechce odwiedzić 
wymienione miejsca. W razie potrzeby chętnie udzielę informacji 
jak do nich dojść. Zapewniam, że są urocze. 

OcAlić  Od  zApOmNieNiA  
uStROńSkie  NAzWy mieJScOWe 

D.W. „Mazowsze”, 4�-450 Ustroń, ul. Stroma 6,  
zatrudni: menagera d/s marketingu, ratownika,  
konserwatora.

Aplikacje proszę przesyłać na podany adres  lub e-mailem:  
biuro@dwmazowsze.com, tel. �� 854 �6 59, 608 058 �55.



15 maja 2008 r.   Gazeta Ustrońska   7

Dzieje spółdzielczości ustrońskiej to jed-
na z pięknych kart historii naszego miasta. 
Świadczą one o zaradności gospodarczej 
i społecznej miejscowego społeczeństwa. 

Z badań nad przeszłością Spółdzielni 
Spożywców na Śląsku Cieszyńskim wy-
nika, że Spółdzielnia liczy sobie już 141 
lat i że Ustroń był kolebką spółdzielczości 
nie tylko na Śląsku, ale i w naszym kraju. 
Pierwszy zapis pochodzi już z roku 1867, 
gdzie założono w Ustroniu Stowarzyszenie 
Spożywcze. 

HiStORiA 
„SpOłem”	

Wnętrze sklepu w budynku własnym „Społem” Powszechnej 
Spółdzielni Spożywców (obecny dom Spółdzielni przy ulicy 
Partyzantów 1) Zdjęcie wykonane w dniu 18.08.1947 r. i pocho-
dzi ze zbiorów Julii Durczak. Na zdjęciu za ladą: Julia Durczak, 
Ludwik Troszok, z tyłu Ludwik Hajek. Reszta osób na zdjęciu 
nieznana. Zdjęcie do gazety dostarczyła Cecylia Albrewczyńska. 

Było ono pierwszym tego rodzaju sto-
warzyszeniem na  Śląsku Cieszyńskim. 
Jego członkami byli urzędnicy i robotnicy 
miejscowej fabryki. Była to spółdzielnia 
jednosklepowa, która prowadziła sklep 
w byłej Czytelni Katolickiej. Po prze-
organizowaniu w latach późniejszych 
czytelni, Stowarzyszenie przyjęło nazwę 
„Towarzystwo Czytelni Katolickiej i Spół-

ka Spożywcza”. Następnie w Czytelni 
Katolickiej przez długie lata czynne było 
kino „Uciecha”. W późniejszym okresie 
dokonano rozbiórki budynku. 

Według zapisów w rejestrze o stowa-
rzyszeniach, znajdujących się w Państwo-
wym Archiwum w Opawie w Czechach, 
Stowarzyszenie Spożywcze w Ustroniu 
zostało zlikwidowane w latach 1905-
1910. Myśl założenia Spółdzielni Spo-
żywców rozbudziła się znowu w gronie 
robotników zatrudnionych w ustrońskiej 
fabryce Brevielier Urban, późniejsza 
„Kuźnia Ustroń”. Zebranie założycielskie, 
na którym powołano do życia Spółdziel-
nię Spożywców, odbyło się w dniu 12 
grudnia 1920 r. i od tego okresu datuje 
się początek naszej Spółdzielni, która 
w początkowym okresie nosiła nazwę 
„Ogólnego Stowarzyszenia Spożywczego 
i Oszczędnościowego.”

W wyniku stałego domagania się 
swojego sklepu, robotnicy mieszkający  
w Górnym Ustroniu otrzymali swój sklep, 
a raczej nowoczesny jak na tamte lata Dom 
Handlowy. Uroczyste otwarcie nowego 
sklepu nastąpiło na dziesięciolecie Spół-
dzielni, tj. w czerwcu 1931 roku. Sklep 
został wybudowany z funduszy własnych 

członków spółdzielni, których liczba w 
tym roku wynosiła 1610.   

                       Cecylia Albrewczyńska 
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z	uStroNIa	do	Nydka
Ostatnio otrzymałem w prezencie dwu-

języczny  album „Beskydske grune  nad 
Olzou a Wislou” „Beskidzkie Gronie nad 
Olzą i Wisłą”, wydany staraniem autorki 
Anny Cichej. Na wewnętrznych stronach 
okładek znajduje się reprodukcja mapy 
Teschinensis (Księstwa Cieszyńskiego). 
Jasno z mapy tej wynika, że z i do Ustro-
nia (Ustron) wiodła jedyna droga główna 
(oznaczona w legendzie mapy: Vie majo-
res et regie)  tylko od strony południowej 
to jest z Nydka (Niedek). Nie ma na tej 
mapie drogi z Ustronia do Cieszyna przez 
Goleszów, ani nie ma drogi ze Skoczowa 
do Ustronia. Jedyną drogą (via majores 
et regie) w tym regionie jest zaznaczona 
droga ze Skoczowa przez Kozakowice 
Wielkie (Gr. Kozakowitz), Goleszów 
(Golleschuov), Bażanowice (Bażanowitz), 
Gułdowy (Guldau, P. Guldowy) do Cieszy-
na (Teschen, P. Tiesin). 

W ostatnią niedzielę marca, na skutek 
zmiany czasu, wstałem dość późno. Szyb-
ko przygotowałem na  śniadanie jajecznicę 
na maśle ze szczypiorkiem. Zrobiłem 
kanapki z razowego chleba z wędzoną 
słoninką i kawę zbożową do termosu. 
Wraz z żoną Lusią i moją suczka Lolą  
(z dowodami osobistymi i paszportem 
Loli w kieszeniach), udaliśmy się pieszo 
do Nydka.

Próbowaliśmy odnaleźć w terenie tę 
najstarszą drogę z Ustronia do Nydka. 
Była 11.30, jak spotkaliśmy na Rynku 72- 
letniego Franciszka Pasternego z Ustro-
nia, który już od rana zdążył przebiec ze 
dwadzieścia kilometrów po Cisownicy  
i Małej Czantorii. Gdy powiedziałem mu, 
że idziemy do Nydka, odpowiedział  krót-
ko: „Nieskoro wychodzicie!” Miał rację.

Z Rynku udaliśmy się ul. Daszyńskiego 
do ul. Stawowej, którą poszliśmy do ul. 
Tartacznej, by nią dojść do ul. Cieszyń-
skiej. Tu skręciliśmy w prawo, by za drogą 
Ustroń – Cieszyn, ulicami Cieszyńską,  
a następnie Ustrońską dojść do Pasiek, 
gdzie skręciliśmy w lewo drogą do Cisow-
nicy. Doszliśmy tą drogą  do Do Rzeczyc, 

gdzie  na rozwidleniu skręciliśmy w lewo 
i koło muzeum Brzezinów, wzdłuż poto-
ku Czantoria, za szlakiem spacerowym  
zielonym, doszliśmy na Podlesie. Trasę 
ok. 9 km pokonaliśmy w 1 godzinę 30 
min. Stąd za szlakiem turystycznym żół-
tym, bardzo błotnistym, mijając po lewej 
stronie „spowiedzisko” (miejsce nabo-
żeństw ewangelików), poszliśmy do byłe-
go przejścia granicznego. Tu postawione 
słupy graniczne mają wyryty rok „1920”. 
Uprzytomnia nam to, że mamy już 88 lat 
podziału Śląska Cieszyńskiego.

 Następnie, po czeskiej stronie, za drogą 
utwardzoną, przez Górkę 600 m n.p.m.  
i dalej drogą asfaltową, doszliśmy do 
przysiółka Nydek Góra. Tu zauważyliśmy 
kamień z tablicą na której napisano, że 
ten odcinek „komunikacyjnego traktu” 
wykonano w 2006 roku przy współpracy 
Unii Europejskiej i władz lokalnych. Dalej 
za drogą asfaltową doszliśmy do centrum 
Nydka . Trasę liczącą 7 km pokonaliśmy 
w czasie 1godz. 30 minut. W Nydku wy-

piłem „capovane pivo” Radegast, żona zaś 
wołała „czosnkulę”. Spotkaliśmy wielu 
turystów pieszych i na rowerach. Opowia-
dali nam, jak teraz, gdy jesteśmy w strefie 
„Schengen”, poruszają się swobodnie po 
paśmie Czantorii i Stożka, często odwie-
dzając Ustroń i Wisłę.

W ciągu godziny zwiedziliśmy naj-
ważniejsze zabytki w centrum Nydka: 
drewniany kościół katolicki z XVI wieku, 
murowany kościół ewangelicki z XVII 
w., budynek straży pożarnej z urzędem 
miejskim (czynnym trzy dni w tygo-
dniu!), kilka zagród drewnianych  i dom 
PZKO (Polskiego Związku Kulturalno 
– Oświatowego), jakiś taki opuszczo-
ny, z nalepionymi na drzwiach afiszami  
o filmach polskich, ewangelizacji Pro Christ 
i zebraniu wyborczym do sejmiku Rady 
Polaków. Na dużych  mapach eksponowa-
nych w centrum  napisy w języku czeskim 
i polskim. Niestety droga do Ustronia nie 
zaznaczona wyraźnie. W terenie zauważy-
łem jedynie małe drogowskazy, chyba dla 
wtajemniczonych rowerzystów, z napisem 
Cisownica PL. Pomyślałem, że dużo jesz-
cze jest do zrobienia po polskiej stronie  
i czeskiej, w zakresie informacji turystycz-
nej w tym rejonie. 

Wychodząc z centrum Nydka spotkali-
śmy Jana Konecznego – starostę Nydka. 
Wymieniliśmy kilka uwag na temat drogi 
do Ustronia. Skarżył nam się, że już od 
kilku lat prosi wójta Goleszowa, aby utwar-
dził ten  kilometrowy odcinek drogi po pol-
skiej stronie, aby turyści piesi i rowerzyści 
nie tonęli w błocie. I tu miał rację.

Z powrotem wróciliśmy tą samą drogą 
do Podlesia, by następnie „solokiem”, 
świetnie przygotowanym przez Nadleśni-
ctwo Ustroń, odwodnionym  i utwardzo-
nym, trawersując zbocza Małej Czantorii 
doszliśmy do U Jonka na Kempie, skąd za 
szlakiem żółtym turystycznym ul. Myśliw-
ską, Spacerową i 9 Listopada, dotarliśmy 
do rynku. Z Nydku do Ustronia trasa 
liczy ok. 14 km i pokonaliśmy ją w czasie  
3 godzin. Tak więc nieco po godz. 20- tej 
byliśmy na rynku w Ustroniu.  Jak z tego 
wynika, nieco więcej niż pół dnia, zajęła 
nam ta wycieczka.          Andrzej Georg

droga do Nydka przez cisownicę.                       Fot. A. Georg

centrum Nydka.             Fot. A. Georg
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czczono pamięć ofiar Holocaustu.

Młodzi ludzie z Gimnazjum Nr 2 w Ustroniu, Liceum Ewangeli- 
ckiego w Cieszynie i Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicz-
nych w Wiśle stali się l maja współczesnymi świadkami tragicznej 
historii z przeszłości. Przyłączyli się bowiem do Marszu Żywych 
z pełną świadomością o potrzebie ciągłej walki z przejawami 

mARSz  żyWycH

nienawiści i nietolerancji. Razem z dziesięcioma tysiącami uczest-
ników przeszli z Auschwitz do Birkenau trzykilometrową trasę 
największego zespołu obozów koncentracyjnych zbudowanych 
przez nazistów w czasie II wojny światowej. Młodzi ludzie 
obecni w Marszu Żywych na terenie obozów przyjęli na siebie 
odpowiedzialność i obowiązek opowiedzenia tego co przeżyli i co 
widzieli. Podkreślenie elementu pamięci jest dla nich integralną 
częścią tego obowiązku. Ta odpowiedzialność młodych ludzi 
jest najważniejsza w czasach, gdy zachodzi niebezpieczeństwo, 
że świat zapomni o tragicznej przeszłości, zachodzi szczegól-
nie pilna potrzeba uczynienia wszystkiego co możliwe, aby 
tamte wydarzenia nigdy się już nie powtórzyły. Edukacyjne 
treści Marszu Żywych wzbogaciły i poszerzyły wiedzę młodych 
ludzi, są oni doskonałym materiałem w swoim środowisku 
przede wszystkim szkolnym, aby upowszechniać tę wiedzę  
i powiększyć pewność, że Holocaust nigdy więcej się nie 
powtórzy. Sygnałem do wymarszu z Auschwitz był dźwięk 
szofaru, rogu pasterskiego, który według tradycji żydowskiej   
budzi ludzi z duchowej drzemki i wzywa do pokuty. Naz-
wiska z l ,5 miliona dzieci, które zginęły w Shoah, czytane 
podczas wchodzenia Marszu do Birkenau, pieśni w wyko-
naniu Chóru Hashachar z Japonii, zapalenie sześciu zniczy  
dla uczczenia pomięci ofiar Holocaustu, dla tych, 
którzy przeżyli i zakładali nowe rodziny, dla tych, którzy 
poświęcali swoje życie dla ratowania Żydów, modlitwy 
trzech ocalałych z Holocaustu uczestników Marszu Benjam-
ina C. Fishoffa, Max Eisena, Leib Zismana oraz odśpiewany  
Hymn Narodowy Izraela „Hatikvah”, stanowiły  program 
uroczystości.

Organizatorem wyjazdu na Marsz Żywych było Stowarzyszenie 
Polska - Izrael.                    emilia Goryczka

W marszu wszyscy idą razem.
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MiejSKa BiBLiOTeKa PUBLiCZna  im. j. Wantu³y 
Rynek 4, tel. 854-23-40. 

CZyTeLnia OGóLna ORaZ WyPOŻyCZaLnia dLa dZieCi i MłOdZieŻy
poniedzia³ek: 12.00 - 18.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; pi¹tek: 8.00 - 18.00.

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.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. 
OddZiał MUZeUM „ZBiORy MaRii SKaLiCKiej”
ul. 3 Maja 68, tel. 854-29-96. www.muzeumustronskie.republika.pl
ekspozycja stała :
-     ze zbiorów  Marii Skalickiej: drzeworyty sztorcowe Pawła Stellera, cenny zbiór książek tzw. „Cieszy-    
niana”, starodruki, druki  bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
-     ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny żeński 
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
-   oraz - „Walka o niepodległość w czasie II wojny światowej (1939-1945)”.  (AK, PSZ na Zachodzie, 
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich 

.
Galeria „Pod jodłą”:
- Don Kichot, 300 ekslibrisów i grafik artystów z człego świata, kolekcja B. i Cz. Wosiów - od 01.05 do 31.05 
- Muzyka w medalierstwie ze zbiorów Janusza Niemczynowicza (Gliwice) 
 KLUB PROPOZyCji: -  klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludźmi 

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 @ poczta.onet.pl
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 „PRaŻaKóWKa” 
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 STOWaRZySZenie TRZeŹWOœCi
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. 

ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury, 
fundacje, stowarzyszenia, 

policja, stra¿ miejska

FUndaCja œW. anTOnieGO
ul. Koœcielna 21, tel. 854 17 72

 - wtorek  9.00 -10.00;   
- czwartek 16.00 - 17.00;         Psycholog  - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca;  
Wydawanie posi³ków - pon. - pt.       11.30 - 13.00.
eWanGeLiCKie STOWaRZySZenie „MaRia MaRTa”
ul. Polańska 87a,  adres kontaktowy:  pl. Ks. Kotschego 4, tel. 854 11 29
Spotkania w trzecią sobotę miesiąca o godzinie 10.00

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”MOŻna 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: poniedzia³ek 14.00-18.00, środa 9.00- 13.00
- Psychoterapeuta: poniedzia³ek 14.00-16.00 i 18.00-20.00
oraz kluby dzia³aj¹ce w szko³ach:  SP 1 (kl. i-iii) wt. - godz. 12.00-15.00 
SP 2 (kl. i-iii) śr. - godz. 13.00-16.00, 
SP 3 (kl. i-iii) czw. - godz. 12.30-15.30, (kl. iV-Vi) śr. - godz. 13.30-16.30
SP 6 (kl. i-iii) pn.  - godz. 12.30-15.30, SP 5 (kl. i-iii) czw.  - godz. 13.00-15.00,
GiM 1(kl. i-iii) wt. - godz. 13.20-16.20, GiM 2 (kl. i-iii) śr. - godz. 12.30-15.30.
ŚWieTLiCa ŚROdOWiSKOWa dLa dZieCi i MłOdZieŻy W HeRManiCaCH
•    poniedziałek (16 - 19) pomoc w nauce oraz zajęcia z informatyki
•    wtorek (16 - 18) zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
•    środa (16 - 18) - I i III w miesiącu to zajęcia z logopedą, II i IV to zajęcia z psychologiem. natomiast 
w godzinach 18 - 19, w zależności od osoby prowadzącej zajęcia (psycholog lub logopeda i pedagog 
rodziny) istnieje możliwość konsultacji rodziców z danym specjalistą.
•    czwartek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
•    piątek (16 - 19) - j. niemiecki oraz pomoc w nauce, a także zajęcia z informatyki
•    sobota (9 - 12) - I i III sobota miesiąca to zajęcia teatralne oraz gry i zabawy, natomiast II i IV to 
filmowy dzień bajek.
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.
STRaŻ MiejSKa USTROñ 
Rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy:  darmowy 986.

Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek: 8.00-15.00, środa: 12.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypożyczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00.

Schengen, Schengen, Schengen ...                            Fot. W. Suchta
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kRzyżóWkA   kRzyżóWkA   kRzyżóWkA
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

Witejcie

POZIOMO: �) matka chrzestna, 4) trafia na kamień,  
6) z fajeczki, 8) atrybut kościelnego, 9) płacone  
w banku, �0) lubi pouczać, ��) do wyboru na maturze, 
��) Bartłomiej dla znajomych, ��) słynny gawędziarz 
z Zakopanego, �4) śląska gra w karty, �5) gadka-
szmatka, �6) serialowa w opałach, �7) na kopercie,  
�8) koreańskie auto, �9) miarka wódki, �0) mocna karta.

PIONOWO: �) broń sportowa, �) szybsza od łódki, 
�) szafka z trunkami, 4) grupa jeźdźców, 5) cyrko-
wa estrada, 6) prozaik, autor powieści „Wrzesień”,  
7) szaleństwo w Rio i Wenecji, ��) przydatny w podró-
ży, ��) nerwówka, �4) pośrednik małżeński.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 23 maja.

    Rozwiązanie Krzyżówki z nr 18
MAJOWy WeeKeND

Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: helena Głażewska,  
os. Manhatan 3/32.  Zapraszamy do redakcji.  

Jako Wóm też minyły świynta majowe? Niby, to był czas wypo-
czynku, ale jo go ni miała, bo mi sie znómi zwalili do chałupy, tóż 
wiycie jako to je. Dycki sie mi zdo, że trzeja cosi lepszego uwarzić 
niż na każdo dómownikóm, nó i tak miałach pełne rynce roboty. 
Kure dómowóm warziłach na polywke i moczke półdrugo dnia, 
nugle kulałach sama, bo przeca móm też swój hónor. Ale dycki 
je żech rada jak kiery na krótko zagości – łoto na dwa, trzi dni, 
bo to mie jeszcze aż tak nie utropi, a też chocioż kapke na tym 
skorzystóm. Pogodóm se, dowiym sie czegosik nowego, a poza 
tym goście mie wycióngnóm z chałupy i to w taki miejsca, co sama 
możne bych tam nie szła. Łoto baji na słodkości do „Szopyna”, 
a roz aji na łobiod my se zaszli. 

Przechodzili my też pore razy przez tyn rynek i doista w czwor-
tek, pióntek norodu tam było moc. Grała jakosi muzyka, tóż ludzie 
siedzieli, abo szpacyrowali. Pieknie to wyglóndało – jednolite 
parazole, stoły, stołki. Pore bud z wyżerkóm i pamióntkami 
było łodewrzite, kiere też miały wziynci. Ale jak żech już po tym 
wszystkim zaś szła przez rynek w pyndziałek na torg, tóż żech 
rynce załómała nad tymi płytkami chodnikowymi. Dyć tyn rynek 
ni mioł jeszcze łoficjalnego łodewrzicio, dziepro isto za miesiónc 
bydzie impreza, a tu tela masnych fleków! Ludzie, to sie nie do 
wymyć niczym, możecie mi wierzić!

 Moja siostra dała se zrobić kole chałupy calutki plac z kostki 
brukowej. Mo to strasznucnie szumne, ni z tej szarej kostki, ale  
z kolorowej – całe taki mryngate, nó cudo. Aji ludzie przi chałpie 
przistowali i pytali sie wiela to też kosztowało i kiery to robił. Ale 
jednego razu przijechoł beczkowóz po gnojówke i szlauchym wy-
cióngnył cały maras, a jak jechoł naspadek to nakapoł z tej ruły, 
nó i plamy zostały. Nie pumoże nic! Drzili to kartaczami, prószki 
i płyny loli, a ciymne fleki jak były tak sóm. Oby tyn rynek, co je 
przeca salónym naszego miasta nie musioł mieć coroz wiyncyj 
takich „pamióntek” po każdej imprezie. Mie je kapke gańba, za 
ty fleki, choć żech tam nic masnego nie degustowała.         Hela

Burmistrz Miasta Ustroń 
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
�. Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu,  

4�-450 Ustroń, ul. Szkolna �
�. Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu, 4�-

450 Ustroń, ul. Kreta 6

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie www.ustron.pl 

mniszek lekarski okupuje łąki.                                     Fot. W. Suchta
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prostą budowę. Składa się z sześciu koloro-
wych płatków okwiatu, trzech wewnętrznych 
i trzech zewnętrznych. Mają one od 1,5 do 
nawet kilkunastu centymetrów długości  
i choć regułą jest ich eliptyczny lub lance-
towaty kształt, to znamy liczne odmiany  
o płatkach znacząco wydłużonych, cudacz-
nie postrzępionych czy zaokrąglonych. Na 
zewnątrz płatki są nieco matowe, podczas 
gdy ich wewnętrzna strona jest błyszcząca. 
Ogromne jest zróżnicowanie kolorystyczne 
tulipanowych kwiatów, gdyż oprócz barw 
– nazwijmy je umownie – podstawowych, 
takich, jak biały, żółty, różowy, czerwony 
czy fioletowy, spotykamy całą gamę odcieni 
tych kolorów oraz ich przeróżnych kombi-
nacji, czego efektem są kwiaty o płatkach  

z różnobarwnymi smugami, żył-
kami, plamami, odrębnie zabar-
wionymi brzegami i tak dalej. Jak 
dotąd nie udało się wyhodować tu-
lipanów o kwiatach czysto niebie-
skich i czarnych, chociaż należy 
przyznać, że w wielu przypadkach 
hodowcy zbliżyli się do takich 
kolorów. Barwny okwiat otacza 
6 dużych pręcików oraz słupek o 
trójdzielnym znamieniu.

Gdyby ktoś dysponował nad-
miarem czasu, termometrem oraz 
dobrym wzrokiem i cierpliwoś-
cią, mógłby poobserwować sobie 
u tulipanów ciekawe zjawisko  
o naukowej nazwie termona-
stia. Pod tym terminem kryje się 
dość banalne i często występują-
ce wśród różnych roślin otwie-
ranie i zamykanie się kwiatów  
w zależności od temperatury po-
wietrza. W przypadku tulipanów 
kwiaty otwierają się w tempera-
turze powyżej 15°C, zamykają 
się natomiast, kiedy temperatura 
spada poniżej 13°C. Mechanizm 
ten jest bardzo czuły i działa 
nawet przy różnicy wynoszącej 
ok. 0,5°C. Cała tajemnica tych 
kwiatowych ruchów kryje się w 
różnicach wzrostu poszczegól-
nych fragmentów płatków okwia-
tu. Wyższa temperatura pobudza 
do wzrostu wewnętrzną stronę 
płatka, co powoduje otwarcie się 
kwiatu. Przy niższej temperaturze 
szybciej rosną zewnętrzne partie 
płatków, na skutek czego kwiat 
zamyka się. Jak łatwo zauważyć 

ruchy tego typu mogą być wykonywane 
wielokrotnie w okresie kwitnienia, co pro-
wadzi do sytuacji, że w tym okresie płatki 
okwiatu mogą podwoić swoje początkowe 
rozmiary. Sens tych ruchów jest chyba dość 
oczywisty. Im jest cieplej, tym chętniej la-
tają owady, które mogą odwiedzać kwiaty  
i dokonywać zapylenia. Kiedy jest chłod-
niej, owady chowają się lub są bardziej 
„ospałe”, co też odbija się na ich efektyw-
ności, jako kwiatowych zapylaczy. 

Z powyższego opisu raczej nie wynika, 
że tulipany to rośliny szczególne, niezwy-
kłe, rzadkie lub cenne, mogące ludzi opętać 
żądzą zysku i doprowadzić do prawdziwego 
szaleństwa. A jednak! Ale o tym – w kolej-
nym odcinku naszego cyklu. 

       Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda

Ostatnio zrobiłem nieco większy rema-
nent w tekstach, jakie dotychczas ukazały 
się na łamach Ustrońskiej w niniejszej 
rubryce i ze zdziwieniem stwierdziłem, że 
dotąd nie wziąłem „na warsztat” tulipanów. 
Z jednej strony nic w tym dziwnego, skoro 
– jak łatwo zauważy wnikliwy Czytelnik 
– staram się przedstawiać raczej gatunki 
stela, swojskie w znaczeniu rodzime dla 
naszego regionu czy klimatu, a tulipany 
do takich nie należą. Jednak tulipany to 
rośliny, które już na dobre zadomowiły się 
w naszych ogrodach, na parkowych raba-
tach i kwietnikach czy w kwiaciarniach,  
w których są jednymi z najpopularniejszych 
kwiatów ciętych. Są to przy tym rośliny 
bardzo dekoracyjne, po prostu ładne, co 
powinno także być wystar-
czającym uzasadnieniem, by 
poznać tulipany nieco bliżej. 
Jednak dla mnie tulipany są 
roślinami wartymi szerszego 
poznania nie tyle z uwagi 
na ich walory przyrodnicze, 
estetyczne czy jakiekolwiek 
inne. To przede wszystkim 
wyśmienity przykład rośli-
ny, która odegrała niezwykłą 
wręcz rolę w dziejach – głów-
nie ekonomicznych – jednego 
z europejskich krajów. Tu-
lipany doprowadziły wręcz 
do krachu całą gospodarkę, 
jednych – nielicznych – przy-
wodząc do niebotycznych 
fortun, innych – a tych już 
było znacznie więcej – do 
ruiny i bankructwa, często 
pozbawiając dorobku całe-
go życia. Tulipany to rośliny 
dlatego tak interesujące, że 
miały (i nadal mają) ogrom-
ny wpływ na kondycję fi-
nansową i zamożność wielu 
osób, nie mając w zasadzie 
żadnych walorów użytko-
wych, a odznaczając się je-
dynie czymś tak niezwykle 
ulotnym i raczej subiektyw-
nym w ocenie, jak piękno 
kwiatu. Tulipany to wreszcie 
rośliny, które budzą jakże 
skrajne emocje – od radości i 
euforii do skrajnej rozpaczy, 
a zapewne też niejednego 
przywiodły do samobójczej 
śmierci. Niewiele jest także 
roślin, nad którymi z zainteresowaniem  
i uwagą pochylają się nie tylko botanicy lub 
ogrodnicy, czy też ogólnie mówiąc przyrod-
nicy, ale także historycy, socjolodzy i eko-
nomiści. W moim przekonaniu już choćby 
z tych kilku wyrywkowych i zdawkowych 
informacji wyraźnie wynika, że warto tuli-
panom poświęcić nieco więcej czasu.

Chociaż to, co urzeka nas w tulipanach, 
to wznoszące się dumnie kilkadziesiąt 
centymetrów nad ziemią kwiaty, jednak 
charakterystykę tulipanów wypada rozpo-
cząć od zdecydowanie mniej efektownej 
części rośliny, skrywanej zazwyczaj pod 
ziemią. Jest nią oczywiście cebula i na 
dobrą sprawę jej opis mógłbym skwitować 
parafrazując słynne powiedzenie ks. Bene-
dykta Chmielowskiego – cebula jaka jest, 

każdy widzi. Przypomnę jednak, że cebula 
to w swej istocie bardzo przekształcony  
i skrócony pęd, składający się z tak zwanej 
piętki i wyrastających z niej kilku grubych 
i mięsistych, białych łusek, czyli zmo-
dyfikowanych liści. Całość jest otoczona 
suchymi łuskami okrywającymi, co pozwala 
przetrwać tulipanowi skrajne warunki – ni-
skie i wysokie temperatury czy brak wody. 
Cebule tulipanów mają jajowaty kształt   
i zazwyczaj kilka centymetrów obwodu, 
przy czym u niektórych odmian cebule 
osiągają w obwodzie centymetrów kil-
kanaście. Z wysadzonej do gruntu cebuli 
wyrasta wiosną – w naszych warunkach kli-
matycznych – wzniesiona, sztywna i u zde-
cydowanej większości gatunków i odmian 

nierozgałęziona łodyga, osiągająca od kilku 
do około 80 centymetrów wysokości. 

Liście tulipanów nie mają ogonków, 
wyrastają na ogół bezpośrednio z cebuli 
i niejako otulają częściowo łodygę. Mają 
kształt jajowaty, eliptyczny lub lancetowa-
ty, jest ich zazwyczaj od 3 do 5, z których 
liść wyrastający najniżej jest także liściem 
największym, a każdy kolejny ma coraz 
mniejsze rozmiary. Liście mają szarozie-
loną barwę i są pokryte woskowatym nalo-
tem. Do rzadkości należą tulipany (niektóre 
gatunki lub odmiany), których liście są 
przyozdobione smugami lub prostokątnymi 
plamkami w kolorze ciemnej purpury.

Na szczycie łodygi rozwija się kwiat, 
którego kształt i barwa jest przedmiotem 
naszego podziwu. Kwiat tulipanów ma dosyć 

 				tulIpaNy	(1)
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Ponownie świetny start w Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostwach Polski 
zaliczył ustroniak Kajetan Kajetanowicz  
z pilotem Maciejem Wisławskim. W Raj-
dzie Elmotu rozgrywanego na drogach 
Dolnego Śląska w okolicach Świdnicy, 
zajął drugie miejsce w klasyfikacji ge-
neralnej i zwyciężył w swej klasie N. 
Rajd po drogach asfaltowych, był trzecią  
w tym roku eliminacja Mistrzostw Polski. 
Wyprzedził go jedynie o 42,5 sekundy 
Francuz Bryan Bouffier. W klasyfikacji 
Mistrzostw Polski K. Kajetanowicz zaj-
muje drugie miejsce i ma 21 punktów. 
Jeden więcej ma prowadzący B. Bouf-
fier, zaś nad trzecim Leszkiem Kuzajem  
K. Kajetanowicz ma 3 punkty przewagi.

- Myślę, że to nasz duży sukces – mówi 
K. Kajetanowicz. - Warto było ryzykować, 
ale też opłacała się praca przed sezonem. 
Może to nieskromnie zabrzmi, ale mało 
popełnialiśmy błędów. Obroniliśmy pozy-
cje wiceliderów w Mistrzostwach Polski. 
Na razie to nic nie znaczy, ale po trzech raj-
dach jest satysfakcja z wyniku. Na różnice 
pomiędzy nami a załoga francuską składa 
się wiele czynników. Po pierwsze to zna-
komity kierowca, a poza tym bierze udział 
przy budowie samochodu, którym będzie 
jeździł. Jego rady, testy wykorzystywane 
są przy budowie. Jeździ też samochodem 
budowanym do rajdów, a my przebudowa-
nym do rajdów. To spora różnica, są inne 
środki ciężkości, auto może być lżejsze, 
świetnie przyspiesza i świetnie hamuje. 
W samochodzie rajdowym nacisk kładzie 
się na trakcję, prędkość pokonywania za-
krętów. To najważniejsze. Ma też świetny 
zespół, ale my też taki mamy i tak strasznie 
już nie odstajemy. Jednak po 180 kilome-
trach jazdy straciliśmy 40 sekund. Dla 
jednych to dużo, dla nas mało i jesteśmy 

bardzo zadowoleni. Pomimo tego, że rajd 
zakończył się kilkanaście godzin temu, to 
nadal szybciej bije moje serce. Mogę śmia-
ło powiedzieć, że tak równym i szybkim 
tempem jeszcze nigdy nie przejechałem 
rajdu – to był mój limit. Lancerowi też 
chyba niewiele do niego brakowało. Je-
stem bardzo zadowolony z wyniku, choć 
wiem, że kibice mieli większe apetyty. 
Cóż, będzie coraz trudniej rywalizować 
z tak szybkimi załogami w samochodach 
S2000, dlatego doceniam każdy wywal-
czony punkt. Niesmaku dodaje jeden fakt. 

Po każdym rajdzie (a na tegorocznym 
Elmocie nawet po pierwszym etapie) nasz 
samochód był wnikliwie badany przez 
komisję techniczną. Nie byłoby w tym nic 
dziwnego i dla nas dotkliwego, gdyby nie 
fakt, że doprowadzenie samochodu rajdo-
wego po takiej rozbiórce, jak na Elmocie, 
do gotowości startowej, kosztuje nas kilka, 
a nawet kilkanaście tysięcy złotych. Tylko 
kto np. zapłaci za rozebraną do śrubki 
skrzynię biegów, którą trzeba wysłać za 
granicę do poskładania i zaplombowania?  
To nie mały dla nas problem w obliczu 
jeszcze nie do końca zapiętego budżetu 
na ten rok. Chcę przy okazji wyjaśnić, że 
nie mam absolutnie żadnej pretensji do 
komisarzy technicznych, ponieważ jest to 
ich praca, którą wykonują bardzo rzetelnie. 
Dziękuję kibicom za gorący doping na 
trasie, firmom RALLYTECHNOLOGY  
i IM-RACING za ogromne poświęcenie  
i świetnie spisujący się samochód, naszym 
sponsorom, bez których, nasz start mógłby 
być jedynie wirtualny, a także mojej żonie 
Oli za ogromną i nieocenioną pracę przed, 
na i po każdym rajdzie. 

Maciej Wisławski po rajdzie powiedział: 
- Od prawie trzydziestu lat trasy Rajdu El-
mot są bardzo podobne do tych, które wy-
myślił kiedyś Andrzej Dobosz- założyciel 
Automobilklubu Sudeckiego, od którego 
Rajd Elmot się zaczął. To był mój 28 Rajd 
Elmot. Trzy razy stawałem na podium 
zdobywając pierwsze miejsca z wybitnymi 
kierowcami: Andrzejem Koperem, Krzysz-
tofem Hołowczycem i właśnie z Kajtem. 
Kilkakrotnie zdobywałem drugie miejsca 
w generalce, wygrywałem również klasy. 
Jednak nigdy wcześniej nie przejechałem 
tego rajdu tak szybko. Dzięki Kajtkowi to 
był najszybszy Elmot w mojej karierze.

Start załogi Kajetanowicz/Wisławski 
był możliwy dzięki firmom: MapaMap, 
STP, Platinum, MAX Computers, BF Go-
odrich, Rallytechnology, SJS, Im Racing 
oraz VOTUM.

k. kajetanowicz na trasie Rajdu elmotu.                                   Fot. m. Niechwiadowicz

Na podium obok zwycięskiej francuskiej załogi.                                Fot. m. Niechwiadowicz
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15.5 godz. 18.30    Wykład dr. Marka Rembierza,  pt. „Pytania 
         o sens wszechświata. Ks. prof. Michał 
         Heller o nauce  i religii”, Czytelnia Kato- 
         licka.
17.5  godz. 17.00     Spotkanie z dr Januszem Spyrą - żydzi 
         w krzywym zwierciadle stereotypu, 
         Zbiory Marii Skalickiej.
18.5 godz. 17.00    Koncert chóru gospel z Kanady, amfi- 
         teatr.
     SPORT
18.05    godz.   11.00   Mecz piłki nożnej Nierodzim - Wisła 
          Ustronianka - stadion w Nierodzimiu.
       
       KINO 
8-15.5  godz. 18.45     Mała wielka miłość, komedia romantycz- 
         na, 15 lat, Polska/USA. 
16-22.5 godz. 17.00     Step Up �, komedia muzyczno-taneczna, 
         12 lat, USA.
16-22.5 godz. 18.40     PS kocham cię, obyczajowy,15 lat, 
         USA.

Promocja okien PCV F.H. „Besta” 
Ustroń, ul. Skoczowska 47e, 033-
854-53-98.

Poszukuję garażu na Manhatanie 
(lub bliskie sąsiedztwo). 0-502-
329-854.

Młody, spokojny, kawaler, wyższe 
wykształcenie, poszukuje miesz-
kania na terenie Ustronia, Cieszyna 
lub bliskiej okolicy (bez pośredni-
ków). Tel. 0-502-894-213.

Kredyty gotówkowe na oświad-
czenie, także dla  firm bez za-
świadczeń. Trudne kredyty hi-
poteczne. BTF ul. Krótka 1/2, 
Bielsko tel. 033/8160-178, 0-501-
368-798.

Usługi minikoparką. 0-693-059-
301, 0-502-076-797.

Pokój do wynajęcia. 033-854-
71-37.

Sprzedam młode baranki. 033-
852-77-93.

Zatrudnimy serwisanta. Wymaga-
nia: uprawnienia elektryczne, mile 
widziane uprawnienia gazowe, 
prawo jazdy kat. B. CV na adres 
ajarczyk@rmgastro.pl, bądź osobi-
ście w siedzibie firmy: RM Gastro 
ul. Skoczowska 94 Ustroń. Bliższe 
informacje tel. 0-697-689-513.

Do wynajęcia  lokal  50 m 2  
w Ustroniu na biura, z parkingiem.
Możliwość wynajęcia placu lub 
wiaty. 0 509 022 255.

Zatrudnię mechanika samocho-
dowego z doświadczeniem. Tel. 
033 857-73-18.

Przyjmę do pracy kelnera lub 
kelnerkę, pomoc kuchenną, sprzą-
taczkę 1/2 etatu. Zatrudnimy także 
uczniów i studentów na sezon 
wakacyjny. Naleśnikarnia -Ustroń. 
Tel. 033 854-28-19, wew. 21.

O.R.W. Muflon w Ustroniu po-
szukuje kucharza/kucharki. Wy-
magane doświadczenie. Kontakt 
pod numerem 33 854-27-11. Adres 
e-mail administracja@orw-mu-
flon.com.pl

15 - 17.5 - Venus  ul. Grażyńskiego 2   tel. 858-71-31
18 - 20.5 - Na zawodziu ul. Sanatoryjna 7  tel. 854-46-58
21 - 23.5 - elba  ul. cieszyńska 2 tel. 854-21-02
Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

14 maja wicewojewoda Grzegorz Figura wydał decyzję zezwa-
lającą Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych na zajęcie działki 
Anny i Zdzisława Hławiczków celem dokończenia budowy drogi 
krajowej nr 93. Tym samym mogą być wznowione roboty na 
budowie ustrońskiej obwodnicy.

Trzynasty maja okazał się pechowy dla kierowców przejeżdżają-
cych przez nasze miasto. (...) Nie wszyscy kierujący „zauważyli” 
zmianę warunków na drodze spowodowaną pierwszą majową 
ulewą i od godz. 9.55 do godz. 21.00 na terenie Ustronia miało 
miejsce sześć kolizji drogowych, raz o mało nie doszło do czoło-
wego zderzenia poloneza za starem. Na ul. Cieszyńskiej otarły się 
lusterkami dwa pojazdy. Kierowcy wysiedli, żeby obejrzeć skutki 
kolizji, a w tym czasie jadący od strony Cieszyna rozpędzony star 
uderzył w jeden z samochodów.

Rozmowa z Lesławem Werpachowskim: 
- jak więc ogólnie oceniasz stosunki spółdzielnia – miasto?
- To są dwie instytucje, które powinny ze sobą współpracować, 
a jakoś nie potrafią. Myślę, że jest to skutkiem tego, że obie 
one cierpią na podobną chorobę braku koncepcji działania  
i współdziałania. Spółdzielnia cierpi na to od dawna. W mieście, 
po pierwszej kadencji, była taka szansa, że samorząd na trwałe 
zyska dobrą opinię i zaufanie mieszkańców, Niestety, znów za-
triumfowała władza biurokracji, ważne są układy i znajomości. 
To trzeba zmienić.

Polscy kominiarze na swój drugi zjazd wybrali Ustroń. Od  
8 maja przez trzy dni siedemdziesięciu mistrzów kominiarskich 
z całego kraju uczestniczyło w obradach w hotelu Muflon, zwie-
dzano też okolice.

List do redakcji: A co konkretnego ma do powiedzenia Pan bur-
mistrz na zarzuty Ireny Pawelec? Potwierdza na ostatniej sesji, 
że rację ma radna, iż Zarząd nie kończy rozpoczętych inwestycji,  
a zaczyna nowe. (...) Biadoli, że Zarząd nie mógł zakończyć wykonania 
obwodnicy i rozbudowy szkoły nr 1 „... bo mimo starań nie uzyskał nie-
zbędnych środków...”. Przecież wiadomo, że otrzymując nieograniczone 
środki, tzw. „każdy głupi” zakończył by te inwestycje. 

  Przewodniczący Koła Unii Wolności Zdzisław Kaczorowski
                                                                                           (ws)

dziesięć  lat  temu

ciekawe ...                    Fot. W. Suchta

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

... co jeszcze skrytykują.                   Fot. W. Suchta
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felieton
W kręgu filozoficznej 

refleksji (�6)
1. Miesiąc maj obfituje w „dni wolne”.  

I jest to okres, gdy wiele osób – także Czy-
telników „Gazety Ustrońskiej” – coraz in-
tensywniej myśli o swoich wakacjach i ur-
lopach. Stosowna to więc pora, aby skupić 
naszą uwagę na niby niewinnie brzmiącym 
terminie, jakim jest „czas wolny”.  

2. Społeczeństwa cywilizacji zachodniej 
nazywa się dziś „społeczeństwami wolnego 
czasu”, gdyż  w „budżecie czasu” przybywa 
dni wolnych od pracy.  

2.1. W sformułowaniu „czas wolny” wy-
stępuje przymiotnik „wolny”, który jakby 
obiecuje, iż ten czas będzie miał szcze-
gólnie pożądane walory. Bo samo słowo 
„czas”, kojarzy się z nieustannym „brakiem 
czasu” i bezlitosnym przemijaniem.

2.2. Posiadanie przez jednostkę zaso-
bów „wolnego czasu” wraz z możliwością 
swobodnego dysponowania nim – wedle 
osobistych upodobań – ma stanowić istotny 
wymiar wysokiej jakości życia. 

Tu jednak budzą się kontrowersje: Czy 
w kategorii „wysoka jakość życia” akcent 
pada przede wszystkim na rozwijanie sze-
roko pojętej kultury osobowej i społecznej? 
Czy wzrastająca, dzięki posiadaniu czasu 
wolnego, jakość życia ma się wyrażać  
w doskonaleniu kultury duchowej i moral-

nej, w umacnianiu kultury relacji między-
ludzkich, w rozbudzaniu wrażliwości na 
jakości kultury artystycznej, w lepszym ro-
zumieniu subtelności kultury intelektualnej, 
w czynnym kształtowaniu kultury fizycz-
nej? Czy też całość ludzkich zainteresowań 
ukierunkowuje się jedynie na rozbudzanie 
coraz zachłanniejszej konsumpcji i jej nie-
ustanne zaspokajanie nowymi towarami? 
Czemu faktycznie ma służyć – ekono-
micznie przecież regulowane – poszerzanie 
zakresu „czasu wolnego”? 

3. Walory człowieka i jego wybory war-
tości poznaje się w dużej mierze po tym, 
jak potrafi on gospodarować swym czasem 
wolnym: „pokaż mi jak spędzasz twój 
czas wolnym, a powiem ci kim jesteś”. 
Człowiek nie zawsze bowiem wie „co  
z sobą robić” w czasie wolnym. Im mniej 
ma władzy nad sobą, im mniejszy jest jego 
zakres samostanowienia, to tym bardziej 
ulega atrakcyjnym ofertom ekscytującego 
spędzenia czasu wolnego. 

3.1. Sposób wykorzystania wolnego 
czasu może przyczyniać się do zintensy-
fikowania osobowego rozwoju człowieka, 
albo może sprzyjać moralnej destrukcji 
człowieka. 

3.2. Posiadaniu „wolnego czasu”, jako 
pożądanego dobra, towarzyszy pewna 
dwuznaczność (ambiwalencja). Zwraca 
na nią też uwagę Joseph Ratzinger. Uznaje 
on, iż w warunkach destrukcji duchowego 
wymiaru ludzkiej egzystencji, jako pozorne 
antidotum na negatywne procesy, poja-
wia się „społeczeństwo wolnego czasu”. 
Ratzinger stwierdza: „Przytłaczający wir 
wielkich anonimowych struktur doprowa-

dził  do utraty osobistej wolności tworzenia, 
która ma być zastąpiona podrobionym 
blaskiem niehamowanego przez moralność 
‘świata wolnego czasu’”. Dominujące dziś 
rozumienie „świata wolnego czasu” ma 
więc konkurować z wartościami, na który 
akcent kładzie nie tylko moralność chrześ-
cijańska, lecz także humanistyczna wizja 
kształtowania ludzkiej egzystencji. 

4. W społeczeństwach zachodnich, w któ-
rych – z wykorzystaniem psychomanipula-
cji, jako narzędzia marketingu – promuje 
się „świat wolnego czasu”, zagadnienie 
wartości i sensu czasu wolnego, nabiera 
szczególnej aktualności. 

4.1. Nasuwają się następujące, zasadni-
cze pytania: Z jakimi wartościami wiąże się 
przede wszystkim czas wolny? 

Jakie pozytywne wartości można i po-
winno się urzeczywistniać, dzięki posiada-
niu – i odpowiedniemu zagospodarowaniu 
– czasu wolnego? 

Jakie zjawiska niepożądane i zagrożenia 
mogą występować we wzmożonej postaci 
wraz ze zwiększającą się dziś dostępnością 
„świata wolnego czasu”? 

4.2. Te pytania skłaniają do wielokierun-
kowych analiz czasu wolnego. W pedago-
gice, rozpatrującej w kontekście wartości 
kwestie wolnego czasu, do klasycznych 
analiz społeczno-wychowawczych funkcji 
wolnego czasu należą teksty Aleksandra 
Kamińskiego; należy wskazać też na docie-
kania Kazimierza Denka. Przed pedagoga-
mi bowiem staje społecznie ważne zadanie 
kształtowania w jednostkach umiejętności 
samodzielnego zagospodarowania czasu 
wolnego.             (cdn.) Marek Rembierz

felieton
Tak sobie myślę

Do Ustronia przyjechała delegacja za-
przyjaźnionej gminy. Doszło do spotkań 
oficjalnych i mniej oficjalnych radnych 
obydwu gmin. Obydwie strony były cie-
kawe prowadzonych działań i zebranych 
doświadczeń. Jednym z najważniejszych 
pytań przyjezdnych było pytanie o wal-
kę rady z burmistrzem. Wydawało im 
się oczywiste, że rada jest po to, aby  
z burmistrzem toczyć nieustanne spory  
i walczyć z nim o małe i wielkie sprawy. Ze 
zdziwieniem więc przyjęli do wiadomości, 
że w naszym mieście panuje zupełnie inna 
filozofia układania stosunków między radą 
miasta a burmistrzem. Dobru miasta służy 
współpraca i współdziałanie, a nie spory 
i walki, pochłaniające mnóstwo energii, 
czasu i środków, i nie przynoszące żadnych 
pozytywnych efektów.

Wzajemne ułożenie stosunków między 
radą a burmistrzem ma istotne znaczenie 
dla całego miasta. Co prawda burmistrz, 
wybierany w wyborach bezpośrednich 
przez wszystkich mieszkańców miasta, ma 
daleko idące uprawnienia do podejmowania 
samodzielnych decyzji. Może więc sam 
rządzić miastem. I możemy bez trudu zna-

leźć wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast, którzy rządzą bez oglądania się na 
inną władzę miasta, która też ma mandat 
otrzymany od wyborców, a którą jest rada 
gminy. Prowadzi to do ciągłych tarć i spo-
rów. Bywa nawet tak, że obydwie władze 
wzajemnie się blokują i czas upływa na 
sporach zamiast na działaniach dla dobra 
miasta. Wynika to z chęci wykazania, kto 
jest ważniejszy; rada gminy i jej prze-
wodniczący czy burmistrz. Tocząc takie 
ambicjonalne spory można zmarnować czas  
i szanse, które gmina posiada.

Spory, walki, wojny niosą ze sobą znisz-
czenie i zmarnowanie dotychczasowego 
dorobku i niemożność jego powiększania. 
Dla dobra gminy konieczne jest więc współ-
działanie obydwu władz gminy, a więc rady 
gminy i burmistrza. Tylko wspólnym, kon-
sekwentnym działaniem naprawdę można 
coś osiągnąć. Inna rzecz, że do tego współ-
działania konieczne jest przezwyciężenie 
istniejących napięć i różnic w poglądach  
i koncepcjach obydwu stron. Potrzebne jest 
więc wypracowanie kompromisu, będącego 
do przyjęcia dla obydwu stron.

Po wprowadzeniu reformy samorządowej 
owa współpraca była niejako zagwaranto-
wana. Burmistrz nie mógł działać sam, ale 
musiał decyzje podejmować razem z zarzą-
dem miasta, który tworzyli obok burmistrza 
i jego zastępcy, przedstawiciele rady gminy. 
Kolejna reforma samorządowa zlikwidowa-
ła jednak zarząd i dała burmistrzowi pełną 
swobodę w podejmowaniu decyzji wyko-
nawczych. Burmistrz stał się w zakresie 

swoich uprawnień i obowiązków, w pełni 
niezależną i odpowiedzialną władzą gminy. 
To może prowadzić, i w wielu wypadkach, 
prowadzi do napięć i sporów pomiędzy 
burmistrzem a radą gminy.

W Ustroniu obydwie władze postawiły na 
ścisłą współpracę, wzajemne informowanie 
się o podejmowanych inicjatywach i pla-
nowanych decyzjach, a także uzgadnianie 
ostatecznych decyzji. Formalnie nie ma 
zarządu miasta, ale w ustrońskiej praktyce 
funkcje dawnego zarządu sprawują regular-
ne spotkania burmistrza i jego zastępczyni 
z przewodniczącym rady miasta i jego 
zastępczynią. Dzięki tym spotkaniom dzia-
łalność władz miejskich jest uzgadniana  
i koordynowana. Zapewne nie brakuje na 
tych spotkaniach różnicy zdań, dyskusji  
i sporów, ale zawsze szuka się, i co ważniej-
sze, znajduje się rozwiązania, które dobrze 
służą społeczności naszego miasta.

Okazuje się, że można i trzeba ze sobą 
dobrze współpracować. A dobra współ-
praca obydwu władz miejskich przekła-
da się na skuteczne działanie. Świadczą  
o tym wyniki osiągane przez nasze miasto  
w różnych dziedzinach i wysokie miejsca  
w rankingach gmin całej Polski. Należałoby 
sobie tylko życzyć, aby współpraca władz 
miejskich nadal układała się jak najlepiej  
z pożytkiem dla całego miasta. A przy 
okazji dowiedziałem się, że w owej zaprzy-
jaźnionej gminie radni przestali walczyć  
z wójtem i zaczęli z nim współpracować.  
I bardzo sobie wyniki tej współpracy chwa-
lą…           Jerzy Bór  

Walczyć czy 
współpracować?
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proSto		z		rogu
Kuźnia Ustroń - Drzewiarz Jasienica �:0 (�:0)

Po meczu powiedzieli:
Trener Drzewiarza Ryszard Kłusek: 

- Zagraliśmy dzisiaj bardzo nieudolnie, 
katastrofalnie w grze ofensywnej. Jeden 
błąd przy stałym fragmencie gry i traci-
my po dobrym dośrodkowaniu bramkę. 
Wszyscy, razem z bramkarzem, minęli się  
z piłką i przegraliśmy mecz. Moim zda-

niem mecz na bardzo niskim poziomie, 
jeśli chodzi o ligę okręgową. Tak słabo 
jeszcze nie graliśmy.

Trener Kuźni Krzysztof Sornat: - Bar-
dzo duża rotacja w naszym składzie. Naj-
ważniejsze, że punkty zostają w Ustroniu.  
W pierwszej fazie spotkania mieliśmy kla-
rowne sytuacje, mogliśmy strzelić bramki. 
A drużyna z Jasienicy dobra, wybiegana, 
grająca z kontry, ale udało się wyelimino-
wać ich ważne ogniwa i zasłużyliśmy na 
zwycięstwo. Trzy mecze i 9 punktów, za to 
należą się słowa uznania. Widać że druży-
na walczy, zostawia dużo potu na boisku  
i wygrywa elementami typowo wolicjonal-
nymi, walką. Ci młodzi piłkarze jeszcze 
odczuwają  tremę, ale z każdym meczem 
jest lepiej i gramy dalej, Na pewno nie po-
wiedzieliśmy ostatniego słowa.         (ws)

Od pierwszych minut zaatakowała Kuź-
nia i miała zdecydowaną przewagę na boi-
sku. W najlepszej sytuacji Tomasz Kożdoń 
mija bramkarza, niestety z ostrego kąta 
strzela w boczną siatkę. Niestety z czasem 
coraz częściej Kuźnia rozgrywa piłkę na 
bardzo małym skrawku boiska. Charak-
terystyczna była sytuacja, gdy Damian 
Madzia stał ze dwie minuty nie pilnowany 
przez nikogo, z tym że po drugiej stronie 
boiska. Oczywiście piłki nie otrzymał, 
więc udał się  w strefę rozgrywania piłki  
i tam w istnym młynie dopiero mógł sobie 
pograć. Bywało, że obie drużyny, poza 
bramkarzami, walczyły na jednej czwar-
tej boiska. Oczywiście w takim gąszczu 
trudno wyprowadzić jakąkolwiek akcję i to 
się faktycznie nie udawało obu drużynom. 
„Co oni wyprawiają” - dziwili się kibice. 
O wyniku zdecydował rzut rożny wykony-
wany przez Samuela Dziadka. Dośrodko-
wał, a piłka zatoczyła łuk, przeleciała obok 
piłkarzy i bramkarza i wpadła do siatki.  
W drugiej połowie Drzewiarz próbuje od-
rabiać straty, ale bardzo nieudolnie. W naj-
lepszej sytuacji z kilku metrów napastnik 
z Jasienicy strzela głową nad poprzeczką. 
W końcówce Kuźnia dość desperacko się 
broniła, ale ważne, że szczęśliwie.

Kuźnia grała w składzie: Paweł Sztefek, 
Stefan Chrapek, Tomasz Jaworski, Szy-
mon Kieczka, Rafał Podżorski, Damian 
Madzia, Jacek Juroszek, Samuel Dziadek 
(od 89 min. Dariusz Czyż), Przemysław 
Macura (od 66 min. Mateusz Nowak), Mi-
chał Czyż (od 57 min. Maciej Wasilewski), 
Tomasz Kożdoń.

W polu karnym drzewiarza.                       Fot. W. Suchta

StracoNy	puNkt
Ochaby 96 - Nierodzim �:4 (�:0)

Nierodzim w meczu z Ochabami był 
stroną przeważającą, choć mecz mógł się 
zakończyć remisem, bo to pierwsza bram-
kę zdobywają Ochaby, a nasza obrona wy-
raźnie zaspała. Wyrównuje Janusz Ihas po 
rzucie karnym podyktowanym po faulu na 
Bartłomieju Matuszce. W drugiej połowie 
Nierodzim wychodzi na prowadzenie. Po 
podaniu B. Matuszki na dogodną pozycje 
wychodzi Piotr Wójcik i strzela gola. Nie-
stety po rzucie rożnym Ochaby wyrównują 
Losy spotkania odwraca Adam Brudny, 
który po efektownym rajdzie wychodzi 
na czystą pozycję i strzela bramkę. Ten 
sam zawodnik podaje do P. Wójcika, który 
celnym strzałem ustala wynik spotkania.

Nierodzim traci punkt, gdyż mecz  
z Błyskawicą Drogomyśl (1:1) przegrywa 
walkowerem 0:3, za wprowadzenie do gry 
w 90 min. zawodnika mającego cztery 
żółte kartki, który powinien w tym dniu 
pauzować.               Wojsław Suchta

1 LKS Błyskawica Drogomyśl 45 57:19
2 KS Wisła Ustronianka 44 59:26
3 LKS Tempo Puńców 43 48:24
4 LKS Wisła Strumień 39 51:19
5 LKS Błyskawica Kończyce W. 35 50:35
6 LKS Victoria Hażlach 29 36:36
7 LKS Orzeł Zabłocie 27 42:42
8 LKS Lutnia Zamarski 22 36:35
9 KS nierodzim 22 30:44
10 KKS Spójnia Zebrzydowice 22 26:43
11 LKS Ochaby 96 22 15:54
12 LKS Beskid Brenna 20 21:28
13 LKS Kończyce Małe 19 19:38
14 LKS Wiślica 13 25:72

1 BTS Rekord Bielsko-Biała 54 62:22
2 MRKS Czechowice-Dziedzice 49 53:24
3 LKS Zapora Porąbka 43 52:27
4 TS Czarni-Góral Żywiec 43 42:20
5 LKS Pasjonat Dankowice 40 37:25
6 TS Mieszko-Piast Cieszyn 40 31:30
7 TS Podbeskidzie II BB 39 56:30
8 LKS Sokół Zabrzeg 34 50:44
9 LKS Drzewiarz Jasienica 34 35:36
10 KS Kuźnia Ustroń 32 37:43
11 KS Spójnia Landek 31 46:40
12 RKS Cukrownik Chybie 28 40:42
13 GKS Morcinek Kaczyce 28 31:36
14 LKS Bestwina 19 19:46
15 LKS Radziechowy 17 28:68
16 LKS Podhalanka Milówka 4 14:100


