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O koncercie dla mamy i taty w „Prażakówce” piszemy na str. 5.                                                                                        	Fot.	W.	Suchta

(cd. na str. 2)
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Zebranie mieszkańców Hermanic odbyło się w czwartek, 24 
maja w Przedszkolu nr 4 przy ul. Wiśniowej. W roli przewodni-
czącego Zarządu Osiedla i prowadzącego debiutował Wincenty 
Janus. Powitał radnych z dzielnicy: Marię Jaworską i Artura 
Kluza, burmistrza Ireneusza Szarca, dyrektor przedszkola Marię 
Cholewę, dzielnicowego z Komisariatu Policji w Ustroniu sierż. 
Wojciecha Jaworskiego, strażników miejskich: Bogdana Puczka 
i Zbigniewa Kisiałę. 

Rozpoczęto od sprawy rowerzystów jeżdżących chodnikiem 
wzdłuż ul. Skoczowskiej. Jeden z mieszkańców twierdził, że 
strażnicy grożą mandatami i nakazują jeździć ulicą. Ta jest dość 
wąska, ruchliwa i przez to niebezpieczna. Chodnik zaś szeroki  
i najlepiej byłoby namalować na nim linię, tworząc w ten sposób 
ścieżkę rowerową. Okazało się, że ścieżka musi mieć odpowiednie 
parametry i nie da się jej utworzyć pędzlem. Jednak, jak twierdził 
policjant, jeszcze nikt nie został ukarany mandatem za jeżdżenie 
rowerem po chodniku od Hermanic do centrum. Stróże prawa 

Od wielu lat obydwie ustrońskie „dwójki” są w czołówce Turnie-
jów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na szczeblu powiatowym 
wojewódzkim i nawet ogólnopolskim. Jednak po raz pierwszy 
zostaliśmy gospodarzami, organizowanego po raz 35., krajowego 
finału. Jego uczestnicy przyjadą do Ustronia 4 czerwca i po kolacji 
napiszą test z przepisów ruchu drogowego. 5 czerwca, we wtorek 
przyjadą na rynek o godz. 9.30 na uroczyste otwarcie Turnieju. 
Wystąpi zespół „Bemolki” i akrobatki sportowe ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2. Głos zabierze komendant policji i burmistrz miasta, 
przedstawieni zostaną sędziowie oraz gość specjalny - dwukrotny 
rajdowy mistrz Polski, Kajetan Kajetanowicz. Później zawodnicy 
przejdą do amfiteatru, gdzie odbędzie się jazda sprawnościowa 
po torze przeszkód oraz miasteczku ruchu drogowego dla szkół 
podstawowych. Gimnazjaliści rywalizować będą po godz. 14. 
Na środę zaplanowano udzielanie pierwszej pomocy i uroczyste 
zakończenie Turnieju. W amfiteatrze nastąpi podsumowanie im-
prezy, wręczenie pucharów i nagród. Wystąpi Estrada Regionalna 
„Równica” i Karolina Kidoń. 

ogólNopolSkI	turNIejauta		Na		chodNIku
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Na skoczni w Wiśle Malin-
ce rozpocznie się rywalizacja  
w tegorocznej Letniej Grand 
Prix FIS w skokach narciar-
skich. Zawodnicy ze światowej 
czołówki będą rywalizować  
w dwóch konkursach: 20 lipca 
zobaczymy w akcji drużyny, 
a 21 lipca skoczkowie będą 
rywalizować indywidualnie. 
Nie będzie tym razem letniego 
skakania w Zakopanem.
  
Raptem 16 chętnych wystar-
towało w Wiśle w imprezie 
pod hasłem „Polska biega”. 
Wiślański bieg odbył się po 
raz trzeci. Uczestnicy mieli 
do pokonania dystans około 3 

kilometrów. Trasa prowadziła 
z placu Hoffa na Jonidło.
 
1 czerwca Koleje Śląskie 
rozpoczynają obsługę połą-
czeń na linii Katowice - Wisła 
Głębce. Nowością będą co-
dzienne bezpośrednie połą-
czenia Gliwice - Wisła Głębce 
- Gliwice. Od poniedziałku 
do piątku na tej trasie kurso-
wać będzie pięć par pociągów. 
Dwa pociągi więcej pojadą  
w weekendy i święta. 
   
Oddział PTTK w Wiśle  
 Urząd Miejski organizują XIII 
Rowerowy Rajd Rodzinny. 
Start 2 czerwca o 10.00 sprzed 

Domu Zdrojowego. Trasa 
rajdu: pl. B. Hoffa - Jonidło 
(ścieżka rowerowa) - Nowa 
Osada - Czarne (odpoczynek 
na koronie zapory) - objazd 
zbiornika czerniańskiego do 
osiedla Noclegi - zjazd ścieżką 
do nadleśnictwa na pole biwa-
kowe. Długość trasy wynosi 
około 10 km, a planowany 
czas przejazdu 2 godziny.  
       
W Istebnej odbyła się ósma 
edycja konkursu kulinarne-
go. Uczestnicy zaserwowali 
tradycyjne góralskie przy-
smaki, m.in. gałuszki ze 
szpyrkami, kubusia, buch-
tę i prażuchy.           (nik) 

    
 

Od 2008 roku przyznawane są 
nagrody marszałka wojewódz-
twa śląskiego za wydarzenia 
muzealne. W tegorocznej 
edycji  na konkurs wpłynęło 
47 zgłoszeń z 20 placówek 
muzealnych. W kategorii „pu-
blikacje książkowe” wyróżnie-
nie otrzymało Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego za pięknie ilu-
strowany album pt. „Sztuka 
gotyku i renesansu”. 

(cd. ze str. 1)

*    *    *

rozumieją obawy ustroniaków związane  
z samochodami. Potwierdził to B. Puczek. 
Inny mieszkaniec zwrócił uwagę, że kiedy 
już zaczyna się specjalny pas dla rowerzy-
stów, to oni i tak jadą ulicą i często blokują 
ruch. Wyjaśniono, że za to można ukarać 
mandatem, gdyż rowerzysta ma obowiązek 
korzystać ze specjalnie utworzonej dla 
niego trasy. Jeszcze inny uczestnik zebrania 
stwierdził, że należałoby również karać pie-
szych, np. mamy z wózkami, które zamiast 
po chodniku, spacerują po ulicy. Dlaczego? 
Bo na chodnikach parkują samochody. 

Szczególnie trudna sytuacja jest na ul. 
Porzeczkowej, gdzie spontanicznie po-
wstał parking po obu stronach ulicy. Może 
kierowcy nie mają miejsca na posesji? 
„A gdzie tam” – oburzał się mieszkaniec 
ulicy: „Nie chce im się bramy otworzyć”. 
I dodawał, że również próg zwalniający 
utrudnia przejazd: „A jak by miała prze-
jechać karetka?”. Burmistrz pytał, czy są 
obecni inni mieszkańcy Porzeczkowej, 
żeby mogli wyrazić swoje zdanie. Nie było. 
I. Szarzec powiedział, że zdjęcie progu nie 
jest problemem, ale to właśnie na zebraniu 
wnioskowano o jego zamontowanie. Jeśli 
zostanie zlikwidowany, mogą protestować 
inni. Trzeba najpierw porozmawiać z są-
siadami. 
- 90 procent spraw możemy rozwiązać 
sami – to zdanie często wypowiadał  
W. Janus, bo kilkukrotnie poruszano spra-
wy, które najprościej byłoby rozwiązać, 
dogadując się ze wszystkimi mieszkańcami 
danej ulicy. 

Jednak nie z każdym da się nawiązać 
dialog. Przykładem ul. Folwarczna. Padło 
pytanie o prace wodociągowe, kanaliza-
cyjne i odwodnieniowe w tym rejonie. Na 
razie nie będą prowadzone żadne, gdyż 
jedna z mieszkanek ulicy nie zgadza się 
na przeprowadzenie robót ziemnych na 
swojej posesji, ani też wycięcie drzew, 
żeby umożliwić prace w pasie drogowym. 
Zebrani nie mogli uwierzyć, że jedna osoba 
może zablokować inwestycje potrzebne 
wszystkim, ale takie jest prawo.

Nie do końca potrafią się też porozumieć 
mieszkańcy ul. Różanej. Jedna z pań stwier-

dziła, że to ustroński Brooklyn i zaniedbane 
miejsce. Nie może zrozumieć, dlaczego na 
tej jednej w Ustroniu ulicy kubły na śmieci 
stoją przed ogrodzeniami, na poboczu uli-
cy. Potwierdzono, że powinny znajdować 
się na posesji, na co jeden z mieszkańców 
powiedział, że gdyby jego kubły nie stały 
przed bramą, to nie byłoby do czego wrzu-
cać śmieci, bo brakuje koszy, a obok jest 
plac zabaw. Plac zabaw trochę zaniedba-
ny. Konieczne jest regularne przycinanie 
krzewów, a nie tylko po zebraniach. Jest 
niebezpieczeństwo, że dzieci w ferworze 
zabawy wbiegną prosto pod samochód, bo 
jest ograniczona widoczność. Kolejnym 
problemem są samochody parkujące na 
ulicy, a konkretnie po obydwóch stronach 
jezdni. 

Zmotoryzowani wjeżdżający na chod-
niki to był temat przewodni zebrania, ale 
mówiono też o:
- niepotrzebnym ograniczeniu prędkości do 
40 km/h przed „Blaszokiem”, ograniczeniu 
którego nikt nie przestrzega;
- wysepki wybudowanej naprzeciwko 
„Sparu”, która utrudniania mieszkańcom 
wjazd na posesję; 
- popękanym betonie przy nowym chodni-
ku na ul. Dominikańskiej; 

*    *    *

*    *    *
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i. Szarzec, W. Janus i stróże prawa.                                                                  Fot. M. niemiec                                   

- paleniu śmieci w domowych piecach  
i dopłatach na zmianę ogrzewania na eko-
logiczne;
- kanalizacji na ul. Malinowej, która po-
wstanie jesienią, gdy zostaną pieniądze  
z innych inwestycji; 
- nieskoszonej trawie na posesjach, któ-
rych właściciele nie mieszkają na co dzień  
w Ustroniu. 

Na początku zebrania przewodniczą-
cy stwierdził, że zaczyna się coś dziać 
w tych Hermanicach. Na pewno dużo 
dzieje się w rejonie ul. Długiej. Powstaje 
wodociąg, potem ulica będzie skanalizo-
wana, oświetlona, inwestycję zakończy 
nakładka asfaltowa. Burmistrz przedstawił 
ten harmonogram prac, gdyż mieszkan-
ka ul. Beskidzkiej pytała, kiedy miasto 
wyasfaltuje drogę, bo już 5 lat czeka.  
I. Szarzec tłumaczył, że osoby z herma-
nickiej Kolonii czekały na porządne drogi 
100 lat. A nawierzchnię ul. Beskidzkiej 
powinien wykonać developer. Obiecywał 
złote góry, gdy wnioskował o zmianę 
zagospodarowania przestrzennego, żeby 
móc wybudować osiedle. Potem z wszyst-
kiego się wycofał. Oszukał nabywców 
mieszkań i władze samorządowe. Jed-
nak asfalt powstanie, gdy remontowana 
będzie ul. Długa, czyli za około 3 lata. 
Ważną wiadomością jest również wzno-
wienie remontu przedszkola, które gościło 
mieszkańców dzielnicy.  Monika Niemiec 
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Zakład PoGrZebowy
Leszek kubień

biuro czynne:  pn-pt 8.00-�5.00 sob 9.00-12.00

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

PoLicja  tel. 856 �8 �0
�� V �0�� r.
Otrzymano zgłoszenie i interwe-
niowano w Nierodzimiu w rejonie 
ul. Bocznej w sprawie dwóch 
psów biegających bez opieki. 
Ustalono właściciela i ukarano go 
mandatem w wys. 200 zł. 
�� V �0�� r.
Interweniowano przy ul. Traugut-
ta w sprawie utrudniania ruchu. 
Dwóch kierowców ukarano man-
datami w wys. po 100 zł. 
�� V �0�� r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano 
kierowcę, który zaparkował sa-
mochód bezpośrednio nad rzeką 
Wisłą.
�� V �0�� r.
Otrzymano zgłoszenie o stwarza-
jących zagrożenie zeschniętych 
konarach drzew rosnących przy 
ul. Cieszyńskiej. Tego samego 
dnia po południu konary zostały 
usunięte przez straż pożarną.
�4 V �0�� r.
W trakcie kontroli pojazdów 
parkujących przy ul. Sanatoryjnej 
jednego kierowcę ukarano man-
datem w wys. 100 zł za postój  
w miejscu niedozwolonym.
�5 V �0�� r.
Interweniowano przy ul. A. Brody 
w sprawie nietrzeźwej kobiety le-
żącej na chodniku.               (mn)

*    *    *

�� V �0�� r. 
Około godziny 15.40 z ul. Choin-
kowej skradziono motorower mar-
ki Malaguti, który odnaleziono  
o godz. 17.00 na ul. Źródlanej.
�� V �0�� r.
O godz. 18.00 personel sklepu 
Lidl zatrzymał mieszkańca Ryb-
nika, który dokonał kradzieży 
butelki wódki.
�6 V �0�� r.
O godz. 21.40 na ul. Sportowej  
z fiata 170 skradziono akumulator. 
W wyniku podjętych czynności 
funkcjonariusze KP w Ustroniu 
zatrzymali sprawców kradzieży 
- mieszkańców Kozakowic.

Halina bujok  lat 71 ul. Katowicka
andrzej Żmuda lat 66 ul. Skowronków
czesław Starzyk lat 62 ul. Wiślańska

ci, którZy od NaS odeSZLi:

*    *    *

Masaż 
klasyczny

606 427 487

o dorobkU boGUSława HecZki 
i reNaty dUbieL-białaS

Urząd Miasta w Ustroniu, Stowarzyszenie Twórcze „Brzi-
my” i Muzeum Ustrońskie zapraszają na prezentację dorobku 
artystycznego Bogusława Heczko i Renaty Dubiel-Białas, która 
odbędzie się w Muzeum Ustrońskim w piątek 1 czerwca o godz. 
17.00. Po wernisażu spotkanie jubileuszowe z okazji 85 urodzin 
Bogusława Heczko.

CHEMIA NIEMIECKA
poniedziałek- piątek: 

9-17,  sobota: 9-13
Ustroń, ul. 9 Listopada 3, 

Pawilon nad Potoczkiem, I piętro

StrateGia
6 czerwca o godz. 13 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie 

się trzecie spotkanie poświęcone powstającej strategii rozwoju 
Ustronia. Przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonych 
badań ankietowych i wybór kluczowych zadań do realizacji. 
Spotkanie to będzie podsumowaniem dotychczasowych prac 
nad strategią. 

koNcert 
krZySZtoF „kriS” GłUcH oSciLLate

2 czerwca (sobota) o godzinie 20.00 w Ośrodku Wypoczynko-
wym Przy Wiśle w Ustroniu Lipowcu przy ulicy Lipowskiej 38 
Odbędzie się koncert KRZYSZTOF „KRIS” GŁUCH OSCILLA-
TE. W składzie: Krzysztof „KRIS” Głuch – piano, Andrzej Rusek 
– bas, Andrzej Skolik – perkusja, Krzysztof JR. Głuch – gitara, 
Agnieszka Łapka – vokal. Muzycy ci współpracowali między 
innymi ze Stanisławem Sojką, Ireneuszem Dudkiem, Martyną 
Jakubowicz, Zespołami CREE, KRAZK, SBB. Gościnnie wy-
stąpi laureat YAPY i kilku innych festiwali  ZESPÓŁ  DRUGIE 
PIĘTRO. Cena Biletu: 20 zł rezerwacja pod nr. tel. 602 322 272, 
660 807 116, 888 20 20 21 lub w Ośrodku Wypoczynkowym 
Przy Wiśle. Więcej informacji na stronie internetowej www.
przywisle.pl.

Na  śLUbNyM  kobiercU  StaNęLi
Magdalena janek z Poznachowic Górnych i robert Miczko 

z Ustronia
wiotetta ryszczyk z Ustronia i Patryk bączek ze Skoczowa

*    *    *

*    *    *

SPotkaNie oddZiałU ak
Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej Bielsko-Biała 

zaprasza na spotkanie informacyjno-organizacyjne Oddziału  
w Ustroniu, które odbędzie się 1 czerwca br. w MDK „Praża-
kówka” o godz. 11 w sali nr 2.

*    *    *

SPotkaNie MiłośNików kUźNi UStroń 
Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń zaprasza na comie-

sięczne spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek 4 czerwca 
o godz. 10. 00.

dZień dZiecka Na ryNkU
Stowarzyszenie „Można Inaczej” i Urząd Miasta zapraszają 

na rynek 3 czerwca, gdzie o godz. 14 z okazji Dania Dziecka 
odbędą się gry i zabawy dla dzieci. Każde dziecko po zaliczeniu 
określonej liczby konkurencji otrzyma nagrodę. Ponadto o godz. 
15 występ Duo Fix.

*    *    *
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W słusznej sprawie wykorzystał znajo-
mości dyrektor Gimnazjum nr 1 w Ustro-
niu Leszek Szczypka. Zaprosił do szkoły 
autorytety na drugi „Dzień Nauki”, który 
odbył się 15 maja. 

Zaproszenie przyjął prof. dr hab. Janusz 
Gluza z Instytutu Fizyki Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach z wykładem 
pt.: „Fizyka w makro i mikroskali”, prof. 
dr hab. Daniel Kadłubiec, który mówił 
o „Zwyczajach górali beskidzkich” i dr 
hab. Marek Rembierz, rozprawiający  
o „Filozofii jako sztuce myślenia”. 

Wszyscy trzej panowie potrafili na-
wiązać znakomity kontakt z młodzieżą  
i pewnie dlatego, umawiając się na wizytę 
w Ustroniu, nie wyrażali obaw przed spo-
tkaniem z tak młodymi ludźmi. Niejeden 
gimnazjalista zmienił zdanie na temat nauk 
ścisłych po wysłuchaniu prof. Gluzy, który 
na co dzień zajmuje się cząstkami elemen-
tarnymi, prowadził badania w Szwajcarii  
i w Niemczech. Dużą frajdę sprawiło 

zaWOJOWali  MłOdzież
młodzieży zastanawianie się nad tym, co 
by było, gdyby proton miał 1 metr średnicy  
i gdzie znajdowałby się wtedy elektron, 
czy da się zrobić trójkąt, którego suma ką-
tów wynosić będzie 270 stopni, jak biegnie 
czas, czy światło rozchodzi po krzywych. 
Na ten wykład zaproszeni byli wszy-
scy uczniowie, od pierwszej do trzeciej 
klasy. Słowo mówione profesor ubarwił 
multimedialną prezentacją, dzięki której 
zrozumiałe stały się trudne zagadnienia 
fizyki i astronomii. 

Tylko wybrani uczestniczyli w pozo-
stałych dwóch spotkaniach. Wykład prof. 
Kadłubca przybliżył uczniom obrzędy  
i zwyczaje górali śląskich. Dar oratorski, 
emocje, gestykulacja i bezpośredniość 
sprawiły, że profesor zawojował młodzież. 
Słuchała go niemal z otwartymi ustami. 
Nikt nie miał wątpliwości, że nasza mała 
ojczyzna to fascynujący temat. 

Dr Rembierz przybliżał wiedzę, z którą 
rzadko spotykają się uczniowie na pozio-

Gestykulacja profesora d. kadłubca...                                                	Fot.	W.	Suchta

kolejNy
Wypadek

mie gimnazjum. Dlatego na słuchaczy 
wybrano młodzież najstarszą, która już 
na lekcjach zetknęła się z tą problema-
tyką. Była teoria, ale również praktyka. 
Uczniowie dowiedzieli się, jak ważna 
jest koncentracja na nauce, odsunięcie od 
siebie na czas szkoły trosk i myśli o co-
dziennych sprawach. Być może wcześniej 
nie zwracali uwagi na to, że myślenie, jak 
każda inna czynność, wymaga skupienia. 
Owszem, wciąż to powtarzają nauczyciele 
i rodzice, ale inaczej to brzmi w ustach 
przedstawiciela świata nauki. 

Oceny uczniów i nauczycieli na temat 
Dnia Nauki były zgodne – Tak dla wiedzy! 
Tak dla nauki!, ale ciekawie i w atrakcyjny 
sposób podanej.            Monika Niemiec

... i imponujące młodzieży rekwizyty dr. hab. 
M. rembierza.                        Fot.	W.	Suchta

Policja została powiadomiona o godz. 
8.45, w piątek 25 maja. Po raz kolejny 
tragedia zdarzyła się na skrzyżowaniu ul. 
Katowickiej z ul. Dominikańską. Śmierć 
na miejscu poniósł rowerzysta. 71-letni 
mieszkaniec Kozakowic Górnych chciał 
przedostać się przez „dwupasmówkę” 
udając się do domu. Wpadł wprost pod 
koła volkswagena iguana, którym kierował 
50-letni mieszkaniec Bielska-Białej. Jak 
mówi Mariusz Białoń z Komendy Powia-
towej Policji w Cieszynie, kierowca był 
trzeźwy, z lekkimi obrażeniami ciała został 
odwieziony do szpitala. Podczas interwen-
cji policji i pogotowia z ruchu wyłączony 
był jeden pas jezdni, co spowodowało 
chwilowe utrudnienia w ruchu. Policja 
bada okoliczności wypadku. Najprawdo-
podobniej wydarzył się przez nieuwagę, 
ale trzeba sprawdzić, z jaką prędkością 
jechał bielszczanin, czy wykonywał jakieś 
manewry. 
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Zdaniem 
Burmistrza

O sportowych grach zespołowych mówi 
burmistrz ireneusz Szarzec.

*    *    *
W ciągu ostatnich kilkunastu lat udało 

się w Ustroniu wypracować model funk-
cjonowania gier zespołowych. Mamy dwie 
hale sportowe przy szkołach w centrum 
oraz sale gimnastyczne przy szkołach  
w Lipowcu, Nierodzimiu i Polanie. Stwa-
rza to możliwości uprawiania sportu przede 
wszystkim przez dzieci i młodzież, ale 
także przez osoby dorosłe. Działające 
stowarzyszenia sportowe dość skutecznie 
zagospodarowały te obiekty.

Po wybudowaniu nowej hali sportowej 
Szkole Podstawowej nr 1 powróciła tam 
piłka ręczna. Powstały drużyny młodzie-
żowe, ale także sekcja amatorska dla do-
rosłych ciesząca się sporym zainteresowa-
niem. Młodzież startuje jako MKS w lidze 
wojewódzkiej, dorośli grają w turniejach 
amatorskich.

Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum 
nr 2 to siatkówka. Uprawiają ją zawod-
nicy i zawodniczki od dzieci po seniorów 
grających w III lidze siatkówki jako TRS 
Siła. Oprócz hali przy tych szkołach są 
dwa boiska do siatkówki plażowej, gdzie 
oprócz treningów i rozgrywek szkolnych, 
odbywają się dwa turnieje.

Od dwóch lat w rozgrywkach Bielskiej 
Ligi Koszykówki uczestniczy drużyna 
seniorów TRS Siła, prowadzone były już 
zajęcia także dla młodszych zawodników. 
Oni również korzystają z hali przy SP-1.

W tejże hali swe zajęcia mają młodzi pił-
karze Kuźni Ustroń, klubu w największymi 
tradycjami w naszym mieście. Oczywi-
ście od wiosny do późnej jesieni treningi 
odbywają się na stadionie. Jest to klub 
skupiający najwięcej zawodników. Tre-
nują wszystkie grupy wiekowe od żaków 
do seniorów. Piłka nożna uprawiana jest 
także w Nierodzimiu, gdzie obecnie mamy 
drużynę juniorów.

Poza dyscyplinami drużynowymi Li-
powiec specjalizuje się w skoku o tycz-
ce, Nierodzim w lekkoatletyce, a Polana  
w sportach zimowych, mając w zasięgu 
ręki stok narciarski i działający klub SRS 
Czantoria.

Można stwierdzić, że w naszym mie-
ście sport skupia się wokół szkół. Tam 
też są największe możliwości uprawiania 
sportu. Są możliwości do uprawiania po-
pularnych gier zespołowych. Chcący grać  
w piłkę nożną, siatkówkę, piłkę ręczną czy 
koszykówkę mogą w Ustroniu realizować 
swą pasję, czemu sprzyja istniejąca już 
infrastruktura oraz ta, która w najbliższej 
przyszłości wokół szkół będzie w pierwszej 
kolejności realizowana.

Trzeba też  zaznaczyć, że uprawianie 
zespołowych dyscyplin sportowych ma 
wymiar powszechny. Aby stworzyć druży-
nę trzeba mieć zaplecze, trenować większą 
liczbę zawodników.            Notował: (ws)

Break	dance	dla	mamy	i	taty.																																						 																																Fot.	W.	Suchta

Na powitanie rodziców wiersz wyrecy-
towała Zuzanna Heller i od razu zrobiło 
się sympatycznie i domowo. Zresztą jak 
na wszystkich koncertach „Dla mamy  
i taty”, przygotowywanych przez uczest-
ników zajęć w Miejskim Domu Kultury 
„Prażakówka” i ich opiekunów.  

Do tego wyjątkowego występu pod 
okiem Wandy Węglorz i Czesławy Chle-
bek przygotowywał się zespół akroba-
tyczny „Arabeska”, a Iza Zwias nauczyła 
śpiewać Esterę - Gosię – Piotrka „Sambę 
dla mamy, dla taty” oraz „Koronkową lam-
badę”. Wystąpili również inni podopieczni 
pani Zwias: Marta Szarzec („Someone 
like you”, „Karuzela”), Estera Tomaszko 
(„Modelka”), Zuzanna Łuckoś („Rudy 
rydz”). Pod nadzorem K. Rymanowskiej 
pracowali recytatorzy: Klaudia Ambo, 
Kinga Mizera, Zuzia Górka i Ania Procner, 
Natalia i Julia Heczko, Julia Lont. Wspól-
nie z instruktorką przygotowali wiersze dla 
mam i ojców. Ustrońska „Prażakówka” 
żyje nie tylko śpiewem i poezją. Dużo uwa-
gi poświęca się różnym odmianom tańca 
nowoczesnego. Katarzyna Rymanowska 
trenuje „Fantazję”, a Anna Darmstaedter 
„Echo” i „Kolor”, który zdobył I miejsce 
w kategorii do lat 12 w II Cieszyńskim 
Turnieju Tańca Nowoczesnego, pokonując 
6 zespołów. Kolejny zespół – „Impuls” ma 
na koncie m.in.: II miejsce na Powiato-
wym Przeglądzie Zespołów Dziecięcych  
i Młodzieżowych w Cieszynie, wyróżnienie 
na II Cieszyńskim Turnieju Tańca Nowo-
czesnego w kategorii do lat 12 oraz udział  
w I Międzynarodowym Konkursie Tanecz-
nym w Bielsku-Białej „Roztańczone Be-
skidy”. A to jeszcze nie wszystko. Rodzice 
oklaskiwali również najstarszy „Absurd” 
- III miejsce na Powiatowym Przeglądzie 
Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych 
w Cieszynie, III miejsce na 15 zespołów 
na Cieszyńskim Turnieju Tańca Nowo-

ShOW  dla  rOdzicóW
czesnego w Cieszynie (kategoria do lat 
18), kwalifikacja do Galowego Koncertu 
I Międzynarodowego Konkursu Tanecz-
nego „Roztańczone Beskidy” w Bielsku-
Białej. Bardzo utytułowany jest zespół 
break dance „Bibojsi” pod dowództwem 
Wojciecha Twardzika. Na Cieszyńskim 
Turnieju Tańca zdobył II miejsce w ka-
tegorii do lat 12. Grupa rywalizowała z 6 
zespołami. W. Twardzik trenuje też grupę 
średnią i najzdolniejszych b-boysów - 
zespół „eMDeKa Kru”. Ich najnowsze 
osiągnięcia to m.in.: II miejsce na Po-
wiatowym Przeglądzie Zespołów Dzie-
cięcych i Młodzieżowych w Cieszynie, 
wyróżnienie na II Cieszyńskim Turnieju 
Tańca Nowoczesnego (kategoria do lat 
18), kwalifikacja do Galowego Koncertu 
I Międzynarodowego Konkursu Taneczne-
go „Roztańczone Beskidy” w Bielsku-Bia-
łej. Całości dopełniły mażoretki z grupy 
młodszej ,,Gracja” i grupy starszej ,,Gest”, 
ćwiczące pod okiem K. Rymanowskiej.  
W solówce wystąpiła Karolina Gryciuk  
a trio stworzyły Ola, Arleta i Julia. W finale 
Natalia Bukowska zaśpiewała „Tyle było 
dni” z repertuaru Marka Grechuty.        (mn) 
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jako	BajI	Na	
cieSzyńSkiM ni Ma nikaJ 

W piękne wiosenne popołudnie 18 maja 
do Muzeum Ustrońskiego zawitała znana 
na ziemi cieszyńskiej organizatorka wie-
lu cennych przedsięwzięć kulturalnych, 
folklorystka, choreografka i długoletnia 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Goleszowie – Lidia Lankocz wraz  
z kapelą Zespołu Pieśni i Tańca „Gole-
szów”. A ponieważ goście z sąsiedztwa 
prezentowali się już wcześniej w murach 
muzeum ze wspaniałym programem, nie 
powinno dziwić, że mimo słonecznej aury 
(zachęcającej raczej do napawania się 
naturą) publiczność dopisała. Kapela wy-
stąpiła w składzie: Dorota Branny, Paweł 

Glajcar, Urszula Kenig, Agnieszka Sikora 
oraz Anna Stanieczek – skrzypaczka bę-
dąca kierownikiem artystycznym kapeli  
i zasłużonym pedagogiem, znana również 
jako wieloletnia dyrygentka znakomitego 
Chóru Męskiego „Cantus”. Lidia Lankocz 
kilkakrotnie śpiewała z akompaniamentem 
zespołu, a towarzyszyli jej wspomniani 
młodzi artyści Agnieszka i Paweł. 

Program słowno-muzyczny, w którym 
główna bohaterka spotkania z zawodo-
wą swadą i zarazem wielkim uczuciem 
przedstawiała atuty naszej cieszyńskiej 
ziemi, był bardzo osobisty, oparty na jej 
utworach poetyckich pisanych z potrzeby 

serca „po naszymu”. W jednym z nich 
podkreśla: „Tak mi zapod na serduszku 
tyn kąszczyczek ziymi, / tu mi dobrze, 
tuch je dóma i miyndzy swojimi”. Artystka 
wyznała, że umiłowanie tradycyjnej oby-
czajowości wyniosła z domu rodzinnego, 
i u niejednego słuchacza pojawiły się łzy 
wzruszenia, gdy zaprezentowała wiersz 
poświęcony stareczce. W innych utworach 
także przywoływała wspomnienia czy to 
z dzieciństwa, czy np. z własnego ślubu, 
jak chociażby mało znany zwyczaj, gdy 
matka, potajemnie włożywszy młodu-
sze banknot do buta, przestrzegała ją, że 
może wyjąć to, co ją uciska, dopiero po 
przybyciu z kościoła, a następnie nowo-
żeńcy dowiadywali się, że w małżeństwie 
należy oszczędnie wydawać zapracowane 
pieniądze. 

Lidia Lankocz założyła Dziecięco-Mło-
dzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Gole-
szów”, który prowadzi już niemal 20 lat, 
więc podzieliła się również ze słuchaczami 
problemami związanymi z zachęcaniem 
młodego pokolenia do zainteresowania 
się folklorem naszych przodków. Warto 
wspomnieć, że utworzyła też w GOK-u 
kostiumernię, gdzie szyje stroje i haftuje 
żywotki, co było tematem poprzedniego 
spotkania. 

Cały program został znakomicie przy-
gotowany; zawierał wiele informacji na 
temat zalet naszego regionu ukazanych 
przez pryzmat osobistych wrażeń artystki 
oraz jej długoletnich doświadczeń za-
wodowych. Przybyli – wśród których 
przeważało starsze pokolenie – utożsa-
miali się z jej przeżyciami, toteż wiersze  
i pieśni nagradzane były licznymi brawami,  
a gdy poetka zaprezentowała ostatni utwór, 
pożegnano gości gromkimi oklaskami na 
stojąco, prosząc o bisy. Zapewne cieszyń-
skie pieśniczki przywołane na muzealnym 
spotkaniu brzmią jeszcze w sercach zauro-
czonych słuchaczy, a wzruszające opowie-
ści na długo zapisały się w ich pamięci. 

                                Lidia Szkaradnik

l. lankocz w ustrońskim muzeum.                                                      	Fot.	W.	Suchta

Serdecznie zapraszamy pełnoletnich 
mieszkańców Ustronia do wzięcia udziału 
w konkursie pt. „Włącz myślenie. Nie 
zadymiaj – wyłącz palenie!” , który jest 
częścią projektu pt. „Odświeżamy nasze 
miasta .TOB3CIT”.

Konkurs prowadzony będzie w ramach 
kampanii antytytoniowej, niezależnie  
w czterech miastach powiatu cieszyńskie-
go: Cieszynie, Ustroniu, Skoczowie i Wi-
śle. Przebiegać będzie w dwóch etapach:
- pierwszy etap – zbieranie poszczegól-
nych elementów układanki,
- drugi etap – rozwiązanie testu z wiedzy 
ogólnej dot. profilaktyki tytoniowej i regu-
lacji prawnych oraz wyłonienie laureatów 
konkursu.

Więcej informacji znajdą Państwo na 
stronie internetowej miasta: www.ustron.
pl

2 czerwca 2012 w Hotelu Gołębiewski, 
w Wiśle odbędzie się Konferencja dla Mał-
żeństw „Wzmocnione Małzeństwo”. Organi-
zatorem jest Chrześcijańska Fundacja Życie  
i Misja w Ustroniu. Wykładowcami kon-
ferencji będą Henryk i Alina Wieja. Wy-
kładowcy, na podstawie wieloletniego 
doświadczenia osobistego oraz w pracy  
z małżeństwami, wskażą praktyczne elemen-

kaMPania
aNtytytoNIoWa

koNFereNcja		
ty, które czynią małzeństwo szczęśliwym  
i fascynującym. Podczas konferencji bę-
dzie można usłyszeć również inspirujące, 
osobiste historie małżeństw z różnym 
stażem. W konferencji weźmie udział 
prawie 300 osób z całej Polski. Wydarze-
nie urozmaici koncert, pyszny obiad oraz 
specjalnie przygotowane konkursy dla 
uczestników. Nagrody do konkursów ufun-
dowali m.in. Hotel Gołębiewski, Fagor-
Mastercook, Firma Yato, Wydawnictwa: 
Koinonia, Szaron oraz Vocatio. Zgłoszenia 
na konferencję można dokonać rejestrując 
się na stronie www.misja.org.pl. 
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Zdjęcie, wykonane wiosną 1936 r., przedstawia pożegnanie 
młodych mężczyzn odchodzących do wojska. Siedzą od lewej: 
Kobiela, Karol Błahut z Hermanic, Niemiec, NN, stoją: Krysta 
(z kolonii Hermanice), NN, NN, Jan Korcz z Hermanic, Rudolf 
Szarzec z Hermanic (rozstrzelany 9. 11. 1944), NN, NN. A może 
ktoś rozpozna pozostałe osoby? Zachęcamy do współpracy i udo-
stępniania zdjęć z rodzinnych albumów o różnej tematyce. 

zabudowania kuźni „krystyna” - początek XX w. na pierwszym planie 
staw fabryczny (obecnie teren obwodnicy ustronia).
książkę „dawny ustroń w grafice Bogusława heczki” można nabyć 
w informacji Turystycznej na rynku i w Galerii rynek w budynku 
biblioteki.           

„Europa w obliczu kryzysu; więcej rygoru czy solidarności?”
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jako polski organizator 

XII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego 
serdecznie zaprasza młodych ludzi z województwa śląskiego do 
wzięcia udziału w tegorocznym spotkaniu, które odbędzie się  
od 15 do21 lipca w Bielsko-Białej. Udział w projekcie jest bez-
płatny! Celem odbywających się co roku spotkań Szczytu Mło-
dzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest umożliwienie 
młodym ludziom spotkania z rówieśnikami z krajów Trójkąta, 
wymiany doświadczeń, wzmocnienie postaw dialogu i współpracy 
młodego pokolenia. W każdym spotkaniu biorą udział 15-oso-
bowe grupy młodych ludzi - w wieku od 17 do 23 lat z Francji, 
Niemiec i Polski, którzy mają za sobą pierwsze doświadczenia  
w działalności na rzecz lokalnej i regionalnej społeczności i są 
zainteresowani problematyką europejską. Młodzież podczas 7 dnio-
wego pobytu w Bielsku-Białej będzie miała okazję wziąć udział  
w debatach i spotkaniach z przedstawicielami różnych szczebli 
władzy samorządowej oraz parlamentarnej, ponadto zorgani-
zujemy dla uczestników szereg warsztatów tematycznych, aby 
przygotować ich do debat, dyskusji oraz konferencji. W programie 
przewidzieliśmy również wiele atrakcji tj.: wycieczki, spotkania 
integracyjne, zwiedzanie, wędrówki po górach, atrakcje sportowe 
etc. Szczegóły:(32) 461 20 70, e-mail: mariusz.rotowski@haus.
pl, www.haus.plu	W	a	g	a	!

Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym  
z ustawy o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi obowiązku uiszczania drugiej raty za 
sprzedaż napojów alkoholowych. Termin płatności drugiej 
raty upływa 31 maja 2012r. Płatności należy dokonywać 
w kasie Urzędu Miasta Ustroń (parter) lub przelewem na 
konto bankowe: 

 inG Bank ŚlĄSki  O/Bielsko-Biała  60 10501070 
1000	0001		0102		5211  

SzczyT  MłOdzieży

Urząd Miasta Ustroń informuje, 
że w dniach 22 i 23 maja 2012r. na tablicy ogłoszeń zostały 

wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przezna-
czonych do dzierżawy, najmu na okres do trzech lat, nieza-
budowanych lub zabudowanych obiektami niezwiązanymi  
z gruntem a stanowiącymi własność osób prawnych, fizycz-
nych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej.
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21 maja w Gimnazjum nr 2 odbył się 
VII Dzień Frankofonii. Rozpoczął się 
spotkaniem dyrektorki szkoły Iwony We-
rpachowskiej i nauczycielki języka fran-
cuskiego Joanny Iskrzyckiej-Marianek  
z rodzicami uczniów klas szóstych szkół 
podstawowych. Absolwentka Klaudia Ki-
siała podzieliła się swymi doświadczenia-
mi z nauki w klasie frankofońskiej G-2.  

aSTeriX i OBeliX W G-2
do przedstawienia uczniowie przygotowali oryginalne stroje.                       	Fot.	W.	Suchta

W tym czasie uczniowie klas szóstych mie-
li zajęcia dotyczące nauki języka francu-
skiego prowadzone przez absolwentkę G-2, 
a obecnie studentkę romanistyki Karolinę 
Cieślar. Zajęcia te były prowadzone w for-
mie gier i zabaw w języku francuskim.

Następnie rozpoczęła się część arty-
styczna. Prowadzący ją Paulina Czyż  
i Jakub Macura witali gości: radną Olgę 

Kisiałę, radną Bogusławę Rożnowicz, 
prezesa ustrońskiego Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego Lidię Lankocz.

Uczennica Aleksanrdra Malina przy 
akompaniamencie Janusza Śliwki wy-
konała piosenkę La Foule z repertuaru 
Edith Piaf, zaś scenkę pantomimiczną  
w stylu Ireneusza Krosnego zaprezento-
wała Katarzyna Orawska.

Uczniowie przygotowali przedstawienie 
o Asteriksie i Obeliksie w obsadzie: Aste-
rix – Alex Porębski, Obelix – Katarzyna 
Orawska, Panoramix – Patryk Porębski, 
Falbala – Karolina Szlęk, wódz Galów 
– Jakub Królikowski, mąż Falbali Ramolix 
i narrator – Zygmunt Loter, John Bryt – Fi-
lip Wałach, wódz Brytów – Michał Dudys, 
Cezar – Michał Skórczewski, Rzymianie 
– Magdalena Kłoda i Dagmara Puchała. 

Ponownie na scenie pojawiła się  
A. Malina, tym razem wykonując piosenki 
Jacques’a Brela Amsterdam i Isabelle 
Boulay Tico,Tico. W pantomimie raz 
jeszcze wystąpiła K. Orawska. Pokazano 
też teledysk wykonany przez uczniów  
w ustrońskich plenerach m.in. przy drew-
nianych rzeźbach w parku przy amfiteatrze 
i na rynku.

Z okazji Dnia Frankofonii wydano 
też gazetę pt. „Jedniodniówka”, a z niej 
można dowiedzieć się wielu szczegółów  
o nauczaniu w G-2 języka francuskiego 
oraz o samej szkole, w tym o zajęciach 
pozalekcyjnych wycieczkach, laureatach 
konkursów przedmiotowych, sukcesach 
sportowych.           wojsław Suchta 
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Przedszkolaki z „siódemki” robią akwarium.                  Fot. M. niemiec

się, że praktyczne korzyści z aktywności 
twórczej są dużo większe niż ozdoba na 
choince.
- Dziecko jest jak pusta książka, w której 
codziennie zapisywane są nowe rzeczy. 
Trzeba mu dać szansę na wszechstron-
ny rozwój – mówi Sławomira Kalisz. 
– Na zajęciach artystycznych rozbudzamy 
wyobraźnię i kreatywność. Używamy 
urozmaiconych narzędzi i technik, często 
takich, których w domu nie można sto-
sować, bo są trudno dostępne lub bardzo 
brudzące. Próbujemy technik, które mają 
w sobie jakąś magię. Na przykład rysujemy 
kartkę świecą i potem pokrywamy farbą. 
Przedszkolaki z ekscytacją czekają, co 
się wyłoni na rysunku. Wykorzystujemy 
różne przedmioty, ale też przyrodę, np. 
liście. Gdy dziecko będzie miało kilka 
wskazówek, samo wymyśli dalsze moż-
liwości wyrażania siebie. Wszelkie prace 
manualne są w wieku przedszkolnym 
bardzo wskazane, bo wtedy rozwija się 
tzw. motoryka mała czyli funkcje dło-
ni. Ma to wpływ m.in. na naukę pisania  

Będę  eurOPrzedSzkOlakieM

POd PSeudOniMeM

- Zajęcia bardzo mi się podobają, a naj-
bardziej lubię malować kafelki – mówi 
sześcioletnia dziewczynka na warszta-
tach artystycznych, które odbywają się 
bezpłatnie w ustrońskich przedszkolach 
w ramach projektu unijnego „Będę Euro-
Przedszkolakiem”. 

Kafelki, o których mówiła dziewczynka, 
dzieci same odcisnęły w glinie. Potem 
musiały oddać swoje dzieło, żeby mogło 
być wypalone. W następnym tygodniu 
dostały ceramikę z powrotem i wzięły się 
za ozdabianie. 
- A ja lubię robić rybki – stwierdza ko-
lega.

Ryby są wycięte z papieru i pomalo-
wane na wiele kolorów. Za pomocą kleju 
przymocowane będą do niebieskich kartek  
i stworzą oryginalne akwarium. 
- Czy my te rybki malowaliśmy pędzelka-
mi? – pyta prowadząca zajęcia Sławomira 
Kalisz z cieszyńskiej firmy „Allproject” 
realizującej zajęcia w ramach projektu.
- Nieeee! Patyczkami do uszu – odpowia-
dają zgodnie przedszkolaki.

Patyczki do uszu jako narzędzie arty-
styczne? To jeszcze nic, dzieci malują 
rękami, gąbkami, dmuchają tuszem przez 
rurki, robią odciski dłoni, lepią serduszka  
z cynamonowej masy solnej, kleją i skła-
dają dzieła z wykorzystaniem różnych 
przedmiotów takich jak na przykład le-
karskie szpatułki. Przyklejone na kartkę 
stworzyły karmnik, a w środku znalazło się 
prawdziwe ziarno. Mali artyści wykonują 
też prace praktyczne – okolicznościowe. 
Są to kartki świąteczne, walentynkowe, 
laurki i prezenty dla bliskich, ozdoby na 
choinkę, wielkanocne zajączki. 

W ramach programu „Będę Euro-
Przedszkolakiem” we wszystkich sze-
ściu ustrońskich placówkach odbywa-
ją lekcje języka angielskiego, zajęcia 
taneczne. Nikt nie ma wątpliwości, że 
są to rozwijające formy aktywności 
dzieci. Po co jednak dodatkowe zajęcia 
artystyczne, skoro wszyscy wiedzą, że 
w przedszkolu i tak się rysuje? Okazuje 

w pierwszych klasach szkoły podstawo-
wej. 

Słuchając prowadzącej i obserwując 
zaangażowanie dzieci, mogę stwierdzić, 
że sztuka nie jest przeżytkiem. Jeszcze nie 
została wyparta przez telewizję i komputer. 
Jest wielką przygodą, zagadką, niespo-
dzianką, odkrywaniem możliwości swo-
ich rąk, cech materiałów, mechanizmów 
rządzących przyrodą. Świadczy o tym 
wyraźnie objaw skupienia u przedszkola-
ków - wysunięty język!
- Sztuka jest wspaniałą dziedziną, która 
wzbogaca umysł i osobowość dziecka, 
czyli przynosi olbrzymie korzyści dla 
jego rozwoju, a dzieje się to niejako przy 
okazji świetnej zabawy. Nie spotkaliśmy 
się z negatywną postawą u dzieci – mówi 
S. Kalisz. – Jeśli chodzi o warunki pracy 
w przedszkolach w Ustroniu, to są bardzo 
dobre. Większość nauczycielek podchodzi 
do nas życzliwie, pomaga, gdy są bardziej 
absorbujące zajęcia. Czasem potrzebujemy 
jakichś naczyń, pomocy, też są użyczane. 
Rodzicom mogę powiedzieć, że zajęcia 
dają ich dzieciom wiele radości i że sami 
mogą puścić wodze wyobraźni i tworzyć  
z dzieckiem w domu.   Monika Niemiec

- Taki młody Libijczyk, nie dość, że mógł 
oczarować dziewczynę urodą, bo był 
czarnowłosy, czarnooki, to jeszcze port-
felem. W latach 80. dostawał 500 dolarów 
miesięcznie stypendium, ale to było tylko 
jego kieszonkowe, bo wszystkie inne 
rzeczy – naukę, mieszkanie, wyżywienie 
– miał już zapłacone. Kobietom mówił, że 
jest emirem, ma szyb naftowy, pochodzi 
bogatej rodziny. Gdy wybranka z Polski 
przyjeżdżała do ojczyzny męża, okazywa-
ło się, że mieszka z dwudziesto-, trzydzie-
stoosobową rodziną w rozlatującym się 
budynku i uprawia poletko - tak zaczęła 
spotkanie autorka bestsellerów - Tanya 
Valko w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Ustroniu. Tak też często zaczynają się 
historie Polek, Europejek, Amerykanek, 
które próbowały szczęścia z muzułmana-

mi. Nawet jeśli wybranek bardzo kochał 
swoją zachodnią żonę, nie stawał po jej 
stronie, bo za plecami czuł oddech religii 
i stojącej na jej straży rodziny.

Goszcząca u nas absolwentka Uni-
wersytetu Jagiellońskiego nie potępiała 
w czambuł muzułmańskiej obyczajowo-
ści, wskazywała na przepaść, której nie 
pokona najgorętsze uczucie. Spod pióra 
nauczycielki szkoły w Trypolisie wyszły 
książki: „Arabska żona”, „Arabska córka”, 
„Arabska krew”. To powieści z dokumen-
talnym tłem, a historie bohaterek to kom-
pilacja dziejów wielu kobiet. Na przykład 
takiej, która po wielu latach katowania 
przez męża rozwiodła się, co nie było 
problem, ale teraz, mimo iż dużo zarabia, 
musi mieszkać z bratem. Samotność we 
własnym mieszkaniu byłaby nieobyczajna. 
Zdarzyło się też tak, że szczęśliwe małżeń-
stwo mieszane przyjechało wraz z dziećmi 
do kraju męża. Tam zdarzył się wypadek 

i mężczyzna zginął. Kobieta nie miała 
żadnych praw do swoich dzieci, przejęła 
je rodzina. Pozwolono jej mieszkać w ko-
mórce pod schodami i czasem je widywać. 
Tanya Valko to nie jest prawdziwe nazwi-
sko pisarki, od kilku lat mieszkanki Arabii 
Saudyjskiej. Woli używać pseudonimu, bo 
często pokazuje gehennę kobiet żyjących 
w państwach rządzonych przez islamistów. 
Autorka poczytnych książek, również 
z zakresu zdrowego odżywiania, nie 
umiała powstrzymać emocji opowiadając  
o znajomych i nieznajomych arabskich żo-
nach i córkach. Podawała też wiele faktów,  
a zakres wiedzy o krajach muzułmańskich 
zaimponował dość dużemu gronu, zebra-
nemu w czytelni na rynku. Wprawdzie 
ktoś tam próbował mówić, że Tanya Valko 
nie ma racji, ale zdecydowana większość 
ustroniaków oraz rzesze czytelników 
w całej Polsce, uznają ją za ekspertkę 
w sprawach arabskich. Monika Niemiec 
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Uroczysty przebieg miało XVI Święto 
Korporacji Kominiarzy Polskich, które 
odbyło się 24 maja w Ustroniu. Rozpo-
częło się mszą w kościele pw. Chrystusa 
Króla  na Zawodziu. Modlitwę prowadzili 
proboszcz ks. dziekan Tadeusz Serwot-
ka i duszpasterz rzemieślników diecezji 
bielsko-żywieckiej ks. kanonik Zygmunt 
Siemianowski. W kościele członek Zarzą-
du Głównego KKP, prowadzący Zakład 
Kominiarski w Ustroniu Józef Waszek 
witał: burmistrza Ireneusza Szarca, prze-
wodniczącego RM Stanisława Malinę, 
prezydenta Stowarzyszenia Kominiarzy 
w Republice Czeskiej Emila Morawka, 
prezesa Związku Rzemiosła Polskiego 
Jerzego Bartnika, prezesa Izby Rzemieśl-
niczej w Bielsku-Białej Kazimierza Góral-
czyka, kierownika Cechu Rzemieślników 
i Przedsiębiorców w Cieszynie Stanisła-
wa Walicę, komendanta miejskiego PSP  
w Bielsku-Białej Adama Caputę, komen-
danta powiatowego PSP w Cieszynie Jana 
Kielocha, dyrektorkę Stowarzyszenia 
Nowoczesne Budynki w Warszawie Annę 

Sas-Micoń, prezesa firmy Schiedel Ru-
dolfa Kanię, przedstawiciela firmy Areco 
Macieja Janickiego, prezesów oddziałów 
KKP. 

Przed mszą do kościoła wmaszerowały 
poczty sztandarowe: Zarządu Główne-
go KKP oraz oddziałów KKP w Byto-
wie, Szczecinie, Warszawie, Katowicach, 
Skierniewicach i Cieszynie. Kazanie wy-
głosił ks. T. Serwotka. Zwrócił uwagę, że 
co roku widzi w kościele w święto Floriana 
wiele znajomych twarzy. Są to radosne 
spotkania, a to dzięki św. Florianowi. 
Ktoś powie, że to ludzie przygotowują. 
Tak, ale Pan Bóg poprzez swoich świętych 
również ingeruje w nasze życie. Św. Flo-
rian został wybrany patronem kominiarzy 
strażaków i hutników, ludzi związanych  
z ogniem, żywiołem niszczycielskim, ale 
okiełznany, jest człowiekowi bardzo po-
trzebny. Potrzeba więc mistrzów, którzy 
potrafią z ogniem bezpiecznie się obcho-
dzić. Są to ludzie mający zrozumienie dla 
ognia przynoszącego ciepło, radość, ale 
ogień może też zabijać. Kominiarze stoją 

na straży, aby służyć ludziom, bo ich praca 
to właśnie służba. Ks. T. Serowtka wspo-
mniał liczne rozmowy z komisarzami o ich 
służbie. Wspominane są różne przypadki, 
nawet wypadki, gdy ktoś spadł z dachu, 
ale przeżył i dziękuje swojemu patronowi. 
Są problemy z zaczadzeniami. Kominiarze 
na co dzień przeżywają problemy innych 
ludzi. Dlatego w ich służbie potrzebny 
jest boży palec, boża łaska. Potrzeba 
wstawiennictwa, by ratować ludzkie życie.  
A ludzie dzięki kominiarzom są szczęśliwi, 
bo według tradycji, to właśnie kominiarz 
przynosi szczęście.
- Bądźcie w społeczeństwie tymi szcze-
gólnymi ludźmi, szczególną grupą zawo-
dową, która kojarzy się ze szczęściem, 
z radością, z przeświadczeniem, że tam 
gdzie są kominiarze, tam jest bezpiecz-
nie. Niech święty Florian ma was zawsze  
w swej szczególnej opiece - kończył ka-
zanie ks. T. Serwotka.

Tego samego dnia w Gwarku w Ja-
szowcu odbyło się Święto Kominiarskie. 
Wręczono odznaczenia i dyplomy. Naj-
wyższym odznaczeniem rzemieślniczym 
w Polsce Szablą Kilińskiego uhonorowa-
no J. Waszka, a dokonał tego J. Bartnik, 
natomiast z rąk A. Caputy J. Waszek 
otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi. Tytuł 
Kominiarza Roku otrzymał Antoni Jaksz 
z Katowic, wręczono również dyplomy  
z okazji 50-lecia pracy w rzemiośle.
- Dwanaście Świąt Kominiarskich odbyło 
się w Ustroniu, cztery w innych miej-
scowościach, dwa w Międzyzdrojach 
nad morzem, po jednym w Bytowie na 
Kaszubach i Izbicku w opolskim – mówi 
J. Waszek organizator święta w Ustroniu. 
– Kiedyś ustaliliśmy, że co roku będziemy 
obchodzić swe święto w innym miejscu. 
Jak się udaje, organizują inni, jak nie, 
robię to ja w Ustroniu. W tym roku do-
pisali uczestnicy, przyjechały delegacje  
z całego kraju. Jest to też święto rodzinne, 
bo do Ustronia kominiarze przyjeżdżają  
z rodzinami. Jest to nasze święto, więc ob-
chodzimy je uroczyście. Do dyskutowania 
o codziennych problemach zawodowych 
są inne okazje podczas zebrań, czy zebra-
nia walnego, które odbędzie się w tym 
roku. Ponadto co miesiąc w Opolu zbiera 
się Zarząd Główny KKP. 

                                   wojsław Suchta

PRzyGaRnIJ  
z w i e r z a k a !

Warunkiem adopcji jest zapewnienie zwierzęciu domu oraz podpisanie umowy ad-
opcyjnej. 
Kontakt: Fundacja „Lepszy Świat”, tel. 782 71 77 71, e-mail: dea2@op.pl 

Wszystkie zwierzęta z cieszyńskiego schroniska można zobaczyć na stronie: 
www.schronisko.cieszyn.pl 

 
sonIa

  Mała suczka Sonia gdy do nas trafiła miała połamane dwie łapki - przednią  
i tylnią. Okazało sie, że jedno złamanie jest trochę starsze, i noga już zaczęła się 
zrastać, musiała z tym złamaniem i wielkim bólem chodzić przez kilka dni. Niestety 
mimo starań przedniej łapki nie udało się uratować, musiała zostać amputowana, 
druga prawdopodobnie będzie w pełni sprawna. Sonia jest drobna i mała, więc już 
zaczyna sobie radzić na trzech łapkach, a w przyszłości będzie mogła nawet biegać. 
Suczka ma około 6 miesięcy, mamy nadzieję, że ktoś ją pokocha i da jej dom, mimo 
jej kalectwa. Obecnie przebywa w domu tymczasowym u wolontariuszki Fundacji. 

Poczty przed wejściem do kościoła.                                                                  Fot. W. Suchta

kOMiniarSkie  ŚWięTO
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PoZioMo: 1) rzeka graniczna, 4) starsze od telewizji, 
6) poprzednik Straży Granicznej, 8) po wiośnie, 9) ptak 
czczony w Egipcie, 10) meksykański kowboj, 11) w rodzinie 
Fiata, 12) robak, 13) atrybut malarza, 14) stolica Ghany,  
15) starożytny wodociąg, 16) nieustannie upływa, 17) na 
zakupy, 18) duża papuga, 19) tatarak inaczej, 20) niedo-
róbka.
PioNowo: 1) latem w Londynie, 2) rozpoznaje wroga,  
3) bujany leżak, 4) sprawdza bilety w pociągu, 5) niepew-
ność, 6) wypad za miasto, 7) kraina we Francji, 11) ptak 
łowny, 13) strzelanina, 14) kochanka Nerona.

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

  
Rozwiązanie Krzyżówki nr 20

PoSikaNa Zośka
Nagrodę w wysokości 30 zł oraz książkę ustrońskie-

go Wydawnictwa Koinonia otrzymuje: anna raszka   
z Ustronia, ul. Traugutta 9. Zapraszamy do redak-
cji. 

krzyżóWka   krzyżóWka   krzyżóWka
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

BiBlioteka   poleca:

Nowości:
Helen brooks – „internet dla początkujących”
Książka z serii „Seniorzy w sieci” w prosty i przystępny 

sposób uczy poruszać się w wirtualnym świecie.
carlos ruiz Zafon – „więzień nieba”
Kontynuacja bestsellerowej powieści „Cień wiatru”. Dal-

sze losy  Daniela Sempere, a w tle magiczna Barcelona.

Podczas dnia frankofońskiego w Gimnazjum nr 2 swe modele 
wystawiał uczeń tej szkoły Robert Troszok. 33 modele to okręty 
samoloty, samochody, pojazdy gąsienicowe. Pierwsza wystawa 
jego wystawa.
- Najbardziej interesują mnie samoloty Luftwaffe z okresu II 
wojny światowej – mówi Robert. - Wykonywanie największego 
okrętu trwa już cztery lata i jeszcze jest nieskończony. Mniejsze 
modele samolotów około miesiąca. Wykonywanie modeli okrętów 
zajmuje dużo więcej czasu. Samolociki można robić bardziej 
relaksacyjnie.

Kupuje się szare części, do tego jest instrukcja. Całość trzeba 
posklejać i pomalować. 

AUTO-KASACJA
wydawanie zaświadczeń

skup złomu i metali kolorowych
dojazd do klienta

dębowiec, ul. Spółdzielcza 12
tel. 33/851 01 15, 795 522 245

klucie PiSklĄT
W ustrońskim gnieździe rozpoczęło się klucie piskląt. To naj-

bardziej ekscytujący moment dla obserwatorów. Pierwszy pisklak 
wykluł się w nocy 22 maja, natomiast drugi 23 maja po godzinie 
7 rano. Oba pisklaki mają się dobrze, są ruchliwe i pałaszują 
jedzenie przynoszone przez rodziców. Oba dorosłe bociany (na 
zmianę) opiekują się pisklętami i pozostałymi dwoma jajami. 
Losy bocianiej rodziny z Ustronia można podglądać na stronie 
http://www.bociany.edu.pl/ gdzie dostępny jest nie tylko przekaz 
obrazkowy (automatycznie odświeżany co 2-3 sekundy), ale także 
transmisja strumieniowa z dźwiękiem. 

MOdelarz

r. Troszok i jego modele.                                       	Fot.	W.	Suchta
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POd PaTrOnaTeM MiniSTra edukacJi
Kolejna Olimpiada Języka Angielskie-

go, organizowana przez Wyższą Szkołę 
Edukacji w Sporcie, dla uczniów Szkół 
Podstawowych powiatu cieszyńskiego, 
bielskiego i żywieckiego, a także Repu-
bliki Czeskiej i Republiki Słowackiej za 
nami...

Uczniowie Klimatycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Ustroniu nie boją się 
wyzwań i wzięli udział w II edycji Inte-
rolimpiady.

Konkurs składał się z trzech etapów. W 
każdym z nich uczniowie musieli wykazać 
się znajomością gramatyki języka angiel-
skiego, szerokim zakresem słownictwa, 
umiejętnością czytania i słuchania ze 
zrozumieniem na poziomie wykraczają-
cym poza zakres materiału obowiązujący  
w szkole podstawowej.

W I etapie wzięło udział aż 3305 uczniów 
z 64 szkół, a do drugiego etapu przystąpiło 
433 uczniów. Warunkiem przystąpienia 
do III etapu było złożenie przygotowanej 
wcześniej samodzielnej pracy twórczej, 
związanej tematycznie z Wielką Brytanią 
oraz napisanie kolejnego testu znajomości 
języka...

12 maja 2012 roku w Czechowicach-
Dziedzicach odbył się finał olimpiady, do 
której awansowało zaledwie 20 uczniów. 
Wśród finalistów znalazł się Wojciech 
Krysta, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowj 
nr 2 w Ustroniu.  Ponadto makieta Wojtka 
zdobyła Grand Prix wśród wszystkich pre-
zentowanych prac finałowych. Wyróżnio-

na została także praca Dominiki Hombek, 
uczennicy klasy IV Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Ustroniu.

Wszyscy uczestnicy finału podpisali 
pamiątkowy certyfikat dla Pani Minister 

Edukacji Narodowej.
Uczniom dziękujemy za zaangażowa-

nie, ogromny wkład pracy  i życzymy 
dalszych sukcesów. beata Luber 
           nauczyciel języka angielskiego 

PO  i  Przed  raJdeM
1 czerwca rozpoczyna się 27. Rajd 

Karkonoski, czwarta runda Rajdowego 
Pucharu Polski 2012. W zawodach udział 
wezmą bracia Jarosław i Marcin Szeja  
z Ustronia, wicemistrzowie Polski ClioCup 
2010 oraz zdobywcy Rajdowego Pucharu 
Polski 2009. Rajdową bronią będzie Opel 
Astra GT klasy 5. O poprzednim i najbliż-
szym starcie kierowca J. Szeja mówi:
- 12 maja startowaliśmy w Rajdzie Mazo-
wieckim i plan został wykonany! Bardzo 

cieszę się, że dotarliśmy na metę tego 
rajdu, a jak można było się tego spodzie-
wać przed imprezą – nie było to wcale 
łatwe… Fajny rajd, a szybka trasa poka-
zała mi, że w czołówce RPP jest wielu 
zawodników, z którymi będziemy wal-
czyć o ułamki sekund i drobne punkciki 
w klasyfikacji do ostatniego kilometra 
tego sezonu. Pomimo, że konfiguracja 
odcinków specjalnych faworyzowała 
najmocniejsze hondy i citroeny z dużym 

hamulcem, to udało nam się wygrać w ge-
neralce dwa OS-y. Na strefie serwisowej 
podejmowaliśmy odpowiednie decyzje 
związane z doborem opon. Na trzy pierw-
sze odcinki specjalne składające się na 
pierwszą pętlę rajdu, pomimo mocnego 
zachmurzenia wybraliśmy zestaw opon 
na suchą nawierzchnię i to była najlep-
sza decyzja. Na strefie serwisowej przed 
druga częścią rajdu zaczął padać deszcz, 
mimo tego ryzykując zdecydowaliśmy 
się dalej pojechać na „suchym zestawie”. 
Ryzyko opłaciło się i awansowaliśmy na 
2 lokatę w klasyfikacji generalnej rajdu. 
Następne OS-y były już bardzo mokre, 
więc wymieniliśmy z bagażnika na opo-
ny deszczowe. Dzięki radom Kajetana 
Kajetanowicza przestawiliśmy sportowe 
zawieszenie naszej rajdówki na mokre 
i śliskie warunki, co również okazało 
strzałem w dziesiątkę. Przed ostatnim 
OS-em mieliśmy dużą szanse na wygraną 
w tym rajdzie, dlatego postanowiliśmy 
podjąć to wyzwanie. Niestety krótka 
wycieczka poza trasę spowodowała stratę 
ok. 30 sekund oraz spadek na czwartą 
pozycję. Chciałem wygrać ten rajd dla 
naszego sponsora – firmy GK FORGE, 
której ogromnie dziękuję za wsparcie. 
Jesteśmy z bratem pełni optymizmu przed 
następnym rajdem, samochód był szybki, 
nowe zawieszenie działa bardzo dobrze, 
my podejmowaliśmy dobre decyzje. Na 
Rajdzie Karkonoskim damy z siebie 
wszystko.
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Mimo siwizny na skroniach.                                                                                 Fot. W. Suchta

delikaTne  kOnTuzJe
- Gdyby nie zaangażowanie wszystkich 
zawodników Czantorii, to na pewno by 
tak dobrze nie wyszło, nie byłoby tak 
fajnie i miło. Niestety zajęliśmy piąte  
i szóste miejsce, czyli dwa ostatnie. Za to 
wiekowo byliśmy najlepsi, bo grali u nas 
zawodnicy mający nawet ponad pięćdzie-
siąt lat. Nie ważny był wynik, tylko miłe 
spotkanie. Wszystko przygotowaliśmy 
sami, z własnych środków. Każdy z nas 
prowadzi firmę lub pracuje, ma więc swoje 
znajomości. Tak wszyscy się składali,  
a było tych osób bardzo dużo. Wiadomo, 
bez sponsorów nie ma sportu. Wszyscy 
z Czantorii pomogli i bez nich nic by się 
nie udało – mówi Jacek Menes, organi-
zator pierwszego otwartego turnieju piłki 
ręcznej w Ustroniu dla drużyn amator-
skich. Wystartowało sześć drużyn, a grano 
systemem każdy z każdym po 15 minut.  
W pierwszym meczu Czantoria I przegrała 
z Bezimiennymi 4:9.
- Jeździmy na różne turnieje i patrzymy na 
inne drużyny jak grają, czy nie są dla nas 

za dobrzy, bo niestety wiek nie pozwala 
nam na niektóre elementy gry. Wybiera-
my drużyny, z którymi możemy jeszcze 
powalczyć – mówi J. Menes. - Turniej 
zorganizowaliśmy po raz pierwszy, ale 
myślę, że po wakacjach odbędzie się po-
nownie, tylko dla starszych. Dziś momen-
tami było ostro, bo piłka ręczna to męski 
sport, typowo męska rywalizacja. Czasem  
w turnieju, gdzie ma być delikatnie, zdarzają 
się nieczyste zagrania, ale to jest związane  
z tą dyscypliną sportu. Były tylko delikatne 
kontuzje, jednak zawodnicy otrzepywali 
się i grali dalej.

Na zakończenie najlepszym pucha-
ry wręczała wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta Marzena Szczotka z dyrektorką 
SP-1 Iwoną Kulis. Ponadto uhonorowano 
najlepszych zawodników i najlepszego 
bramkarza, a dla dwóch ostatnich drużyn 
były upominki. 

Zwyciężyła drużyna Bezimienni, czy-
li zawodnicy ze Strumienia, Jastrzębia  
i okolic, 2. Młodzi Gniewni Racibórz, 3. 

POSiR Pszczyna, 4. Strzemięszyce Team,  
4. Czantoria I, 5. Czantoria II. Nasze druży-
ny wystąpiły w składzie: Czantoria I: Jacek 
Menes, Wojciech Kozłowski, Armando 
Cabrera, Mateusz Szyszkowski, Piotr Du-
dzik, Paweł Pietrzykowski, Jerzy Jopek, 
Krzysztof Janik, Piotr Śliwka, Czantoria 
II: Marcin Kołban, Bartosz Siwiec, Maciej 
Sikora, Kornel Dziwisz, Piotr Czyż, Michał 
Kaczmarek, Zbigniew Szczotka, Marek 
Gogółka. Nie zagrał kontuzjowany Mate-
usz Danel. Trener Zdzisław Żółty.

Specjalnie uhonorowano ojca piłki ręcz-
nej w Ustroniu Jerzego Kowalczyka. To on 
jako nauczyciel wychowania fizycznego 
w „jedynce” zaszczepił swym uczniom 
szczypiorniaka. Drużyny szkolone przez 
niego osiągały sukcesy wojewódzkie, 
a dziewczęta grały w mistrzostwach 
Polski. Turniej obserwował ze swymi 
wychowankami Andrzejem Kłosem  
i Józefem Sikorą, bo większość tego dnia 
grała. J. Kowalczykowi wręczono pa-
miątkową statuetkę i koszulkę duńskiej 
drużyny z podpisami reprezentantów Dani. 
Dodatkowo podpisali się oldboje Czanto-
rii. Po turnieju J. Kowalczyk powiedział:
- Impreza godna najlepszych wzorców 
piłki ręcznej, chociaż wzorce są, a lata 
biegną. Moi uczniowie często z siwym 
włosem jednak uczestniczą w takiej im-
prezę. A podobne turnieje trzeba popu-
laryzować, by przypominać, że w szkole 
numer jeden piłka ręczna była silna. Cieszę 
się szczególnie, że po pierwszym roku 
pracy Piotr Bejnar już osiąga takie sukcesy  
w skali wojewódzkiej. Gratuluję i tylko tak 
dalej. Warunki do treningu są rewelacyj-
ne. Uczestnicy dzisiejszego turnieju grali 
kiedyś w salce 18 x 9. Tam można było 
z trudem zagrać w siatkówkę, a ćwiczyli 
na niej seniorzy piłki ręcznej z Czantorii 
Ustroń. Jeszcze dawniej było boisko, tak 
zwana Sahara, gdzie było masę kurzu, bo 
to było klepisko. Tak to bywało. Patrząc 
dzisiaj na swoich zawodników jednak 
muszę stwierdzić, że lata lecą, skronie 
okryte siwizną. Znamy się, przychodzą 
do mnie, spotykamy się, opowiadają  
o swoich problemach, o sukcesach, żo-
nach i dzieciach. Mam satysfakcję, że 
mnie jeszcze poznają.   wojsław Suchta 

drużyna z lipowca w akcji.

W		FINale
Już zakwalifikowanie się do turnieju 

wojewódzkiej Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej z OSP Lipowiec było dużym 
sukcesem. 19 maja chłopcy w wieku 12-
16 lat rywalizowali na stadionie GKS 
Jastrzębie w Wojewódzkich Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych drużyn młodzie-
żowych według regulaminu CTIF. Powiat 
cieszyński reprezentowały również dziew-
częta z Drogomyśla. 

Nasza drużyna po dobrze przeprowa-
dzonym ćwiczeniu zajęła 8 miejsce na 19 
drużyn. OSP Lipowiec reprezentowali: Jan 
Glajc, Łukasz Jurecki, Daniel Lipowczan, 
Daniel Siemienik, Patryk Karch, Dawid 
Maryan, Witold Chwastek, Patryk Greń, 
Karol Krysta, Dariusz Płonka. Wygrała 
drużyna z Bleszna.
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Czyszczenie dywanów, tapicerki. 
(33) 854-38-39, 602-704-384.

www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY USTROŃ tel. (33)854-53-98.

Drewno podpałkowe, kominkowe, 
buk, brzoza, świerk, węgiel gro-
szek, transport. 518-201-189.

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 
3a – szafy, garderoby, zabudowy 
wnęk z drzwiami przesuwanymi 
i nie tylko… Zamów bezpłatny 
pomiar. 728-340-518,  33-854-22-
57. www.komandor-ustron.pl

Ogrodzenia-producent. (33) 488-
05-64.

Kupię radia, wzmacniacze, ko-
lumny, komputery, 607-912-559.

Kupię kolejki PIKO, HO, TT. 
Klocki LEGO, 790-467-020.

AUTO KASACJA Ustroń-Herma-
nice, 502 143 690.

Do wynajęcia kawalerka, 608 
365 316.

Usługi stolarskie, 504 841 220.

Sprzedam tarcicę, forszty, deski, 
kanty, 500 320 771.

Muł węglowy - sprzedaż, trans-
port. Ustroń, ul. Skoczowska 23, 
33/852 32 12, 507 30 22 29.

Firma MaxPower poszukuje pra-
cowników produkcyjnych. Osoby 
chętne prosimy o kontakt pod ad-
resem: zuzanna.skwarczynska@
max-power.com.pl lub telefonicz-
ny: 501 642 956.

Do wynajęcia pomieszczenie skle-
powe Ustroń, 607 518 023.

Oddam 3 ha łąki do wykoszenia 
gratis, 33-854-55-61.

Czyszczenie dywanów, komple-
tów wypoczynkowych, tapicerki 
samochodowej, sprzątanie, 606 
126 982.

Radia, wzmacniacze, gramofony, 
magnetofony kupię, 502 685 400.

USŁUGI KOPARKO-ŁADOWAR-
KĄ, prace ziemne, 507 054 163.

Usługi wulkanizacyjne, OSOBO-
WE, CIĘŻAROWE, MOTOCY-
KLE, ROLNICZE, MASZYNY 
BUDOWLANE. Ustroń, ul. Ka-
towicka 116, 508 589 342.

Mechaniczne łupanie drewna, 507 
054 163.

Układanie paneli, malowanie 
wnętrz i różnego rodzaju inne 
prace wykończeniowe, 505 591 
130.

Oferta współpracy w biznesie, 511 
339 175, 601 686 543.

Wkłady kominowe do gazu, 796 
729 622.

Przyjmę gruz, 508 614 619.

Firma zatrudni na 1/2 etatu emery-
ta, rencistę ślusarza z uprawnienia-
mi spawacza, 502 629 571.

dziesięć  lat  temu
25 maja do Ustronia przyjechali siłacze. Specjalnie postawione 

na stadionie Kuźni-Inżbudu trybuny na 1650 miejsc szczelnie się 
wypełniły. Reszta obserwowała pokazy na stojąco lub na sporych 
rozmiarów telebimie.

Bezczelność złodziei nie zna granic. Człowiek spokojnie śpi, 
a ci go ograbią. Ostatnio w Ustroniu miały miejsce dwa takie 
przypadki. 22 maja rano mieszkaniec Ustronia zgłasza kradzież 
torebek damskich, biżuterii, pieniędzy z mieszkania przy ul. 
Mickiewicza. Złodziej korzystając z włożonego do zamka drzwi 
wejściowych klucza wszedł do środka i splądrował pomieszczenia 
na parterze budynku. W tym czasie czteroosobowa rodzina spała 
na piętrze. Natomiast rankiem 26 maja przebywająca w jednej 
z piramid na Zawodziu mieszkanka Tych zgłasza kradzież torebki 
z pieniędzmi i dokumentami. Jej pokój znajdował się na parterze 
i w nocy, gdy spała, złodziej wszedł do pokoju przez uchylone 
okno. Czyżby w Ustroniu zaczął grasować rabuś wykorzystujący 
spokojny sen uczciwych ludzi, tzw. człowiek-kot?

Na sesji dyskusję wywołała także uchwała o wysokości bonifi-
katy od opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania  
w prawo własności. Tomasz Szkaradnik zaproponował by bonifi-
katę podnieść z 50 do 75%, tak by jak najwięcej osób mogło z niej 
skorzystać. Chodzi tu o osoby, które z różnych przyczyn nie zdążyły 
w czasie przekwalifikować swych działek i teraz muszą za to płacić 
więcej. W dyskusji podkreślano, że uchwała dotyczy osób o różnym 
statusie majątkowym. B. Brandys zaproponował, by wysokość 
bonifikaty pozostawić na wysokości 50%, natomiast podwyższać 
ją w szczególnych przypadkach. Radca prawny Teresa Banszel 
stwierdziła, że nie ma możliwości podjęcia takiej uchwały.

Od 16 do 18 maja w Ustroniu odbywało się VI Ogólnokrajowe 
Święto Kominiarzy. (...) Ustroń wybierany jest przede wszystkim 
za sprawą Józefa Waszka, kominiarza, członka Zarządu Głów-
nego Korporacji Kominiarzy Polskich i wiceprzewodniczącego 
ustrońskiej Rady Miasta. (...) W rozmowie J. Waszek powiedział: 
- Staramy się poprzez święta utrzymywać więzi, a z roku na rok 
więź się zacieśnia. Nie ma między nami antagonizmów. - Może 
dlatego, że nie dotyka was recesja. Kominiarze zawsze mają 
pracę. - Byłoby inaczej gdybyśmy właśnie nie działali wspólnie. 
Przecież w innych zawodach zaniechano więzi, do organizacji nie 
trzeba należeć, cechy uznano za niepotrzebne. A kominiarze są 
przykładem jak potrzebna jest organizacja rzemieślnicza.

              Wybrała: (mn) 

łatwiej trenować ligowych siatkarzy niż poskromić zwierzę. Fot.	W.	Suchta

   31.5	 	 centrum     ul. daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
1-2.6	 	 centrum     ul. daszyńskiego 8    tel. 854-57-76 
3-4.6  na zawodziu     ul. Sanatoryjna 7  tel. 854-46-58 
5-6.6  elba     ul. cieszyńska 2  tel. 854-21-02
7-8.6  W nierodzimiu     ul. Skoczowska 111  tel. 854-24-89
zmiana dyżuru następuje o godz. 9 rano.

www.ustron.pl
     kULtUra

31 V  godz. 9.15    Księżniczka Anita i  trzy góry, spektakl lalko- 
      wy dla przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka, 
      MDK „Prażakówka”
2 VI  godz. 15.00  Dzieci Dzieciom, Dzieci Rodzicom, występ  
      zespołów artystycznych z MDK i wycho- 
      wanków ustrońskich przedszkoli, amfiteatr
2-3 VI      Rycerski dzień dziecka - górna stacja KL  
      „Czantoria” informacje na: czantoria.net" oraz  
      http://www.facebook.com/Czantoria
3 VI godz. 14.00  Ustroniaczek – gry i zabawy z okazji Dnia 
      Dziecka - rynek
 godz. 15.00  Program dla dzieci (Duo Fix) - rynek
5-6 VI        Ogólnopolski Turniej BRD – amfiteatr
  SPort
2 VI godz. 17.00  Mecz piłki nożnej KS Kuźnia - LKS Orzeł 
      Zabłocie, stadion Kuźni
     

*    *    *

*    *    *

tel. 509 377 370, 514 809 114

USłUGi 
traNSPortowe

wywrotkĄ,
PRZEPROWADZKI,

PRZEWÓZ MEBLI, ITP.
koMPLekSowe

SPrZĄtaNie: 
PIWNIC,GARAŻY, 

STRYCHÓW, BUDYNKÓW 
GOSPODARCZYCH.

WYWÓZ ZBĘDNYCH 
RZECZY

*    *    *
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felieton
w kręgu filozoficznej 

refleksji (122)

felieton
tak sobie myślę

 Uzależnienie

1. Pierwszego czerwca obchodzimy 
Dzień Dziecka. Z tej okazji warto zasta-
nowić się jak filozofowie rozpatrują czas 
dzieciństwa. 

2. Wspomnienie dzieciństwa i domu ro-
dzinnego Władysław Tatarkiewicz (1886-
1980) rozpoczyna od przytoczenia znanej 
opinii, iż trwałe postawy i przekonania  
u dzieci kształtuje się do trzech lat. I pogląd 
ten odnosi do własnego doświadczenia eg-
zystencjalnego. Stwierdza w „Zapiskach 
do autobiografii”, że w wieku dziecięcym 
nabył trwałe postawy i przekonania do-
tyczące sfery moralności. Skłania się też 
do wyjaśnienia, że „trwałość przekonań  
i uczuć, jakich się dziecko do tego wieku 
nauczy, tłumaczy się tym, że te prawdy, 
przekonania, uczucia były wprowadza-
ne bez uzasadnienia, bez argumentów 
i właśnie dlatego żadne uzasadnienie 
późniejsze, żadne kontrargumenty się ich 
nie imają”. Chociaż Tatarkiewicz w pracy 
naukowej – jako etyk i historyk filozofii 
– zwracał szczególną uwagę na analizę 
walorów argumentacji przedkładanej przez 
filozofów i etyków, to nie tylko dopuszcza 
on, ale wręcz aprobuje, funkcjonowanie 
trwałych przekonań, które człowiek głębo-
ko przyswoił sobie w dzieciństwie bez uza-
sadnienia. Nie jest to jednak opowiedzenie 
się za bezkrytycznym fundamentalizmem, 
tylko wskazanie na czynniki warunkujące 
rozwój intelektualny i moralny. 

 3. Przyjmując taki punkt widzenia 
Tatarkiewicz prezentuje opowieść o dzie-
ciństwie i domu rodzinnym, jako o czasie  
i miejscu osobliwym w ludzkim świecie.

3.1. Mimo, iż swą myśl etyczną Tatar-
kiewicz poddaje krytycznej refleksji, to 
aprobuje sytuację przyswajania w dzie-
ciństwie bez uzasadnień tego jak należy 
postępować i odnosi ten aspekt porządku 
ludzkiego istnienia do siebie: „Pogląd ten 
sprawdził się na mnie. Nie znaczy to, by 
mię w dzieciństwie postawy życiowej 
uczono, wystarczyło, że w domu zajmowa-
no tę postawę i że ją przejąłem. Wyniosłem 
ją z domu jako fakt i żyłem tak, jak gdyby 
była postawą jedyną i konieczną”. Filozof 
zalicza siebie do typu ludzi określanych w 
socjologii mianem „wychowanych”,  któ-
rych cechuje „poczucie (pewnie złudne), 
że to, czym jestem i co robię, jest koniecz-
ne, że po prostu nie ma tu wyboru”. Zwrot 
„nie ma tu wyboru” trzeźwo i rzeczowo 
wskazuje na uwarunkowanie dokonywania 
istotnych wyborów w ludzkim życiu. 

3.2. Tatarkiewicz zwierza się: „miałem 
poczucie (tym bardziej wątpliwe), że moja 
sytuacja i mój los są powszechne; długo 
zaskakiwało mnie, gdy widziałem, że 
inni ludzie mają odmienne warunki życia, 
sami są odmienni”. Zarazem stwierdza, że 
żywiąc takie przekonania „doszedłem do 
filozofii pluralistycznej, do przekonania o 
wielorakości świata, ludzi, wartości”. Do 
pluralistycznego ujęcia rzeczywistości 
doszedł filozof wychodząc od przekonań 
bez uzasadnienia, które wyniósł z domu 
rodzinnego. Nie postrzega on przy tym 
domu jako rzeczywistości zamkniętej, 
zasklepionej w sobie, ani nie przeciwsta-
wia go światu wielorakich wartości. Jest 
świadom punktu wyjścia i zarazem punktu 

odniesienia, dzięki któremu z pluralistycz-
nym światem ludzkich postaw i wartości 
może on twórczo obcować, zachowując 
przy tym swą tożsamość.   

4. Struktura domu jest – wedle Tatarkie-
wicza – hierarchiczna, „jest nią już przez 
to, że łączy pokolenia starsze i młodsze, 
rodziców i dzieci. Dzieci miewają w nim 
wysoką pozycję, ale nie najwyższą; nad 
nimi są rodzice i wychowawcy. Z domu 
wyniosłem poczucie hierarchiczności i za-
chowałem je oraz, że nigdzie nie należy mi 
się pierwsze miejsce”. Słowa o hierarchii 
wewnątrz domu bliskie są klasycznej myśli 
filozoficznej i religijnej. Poczucie domo-
wej hierarchii, jak sądzi Tatarkiewicz, 
było aktualne w czasach jego młodości, 
ale pod koniec XX wieku zatraciło ono 
aksjologiczną moc. Przejawia się to też w 
sferze publicznej, gdzie każdy chce zająć 
pierwsze miejsce, twierdząc, że ono jemu 
właśnie się należy.

5. Tatarkiewicz zwraca uwagę na swo-
istość wolności dziecka w obszarze domu: 
„Nie pamiętam, by w domu czegoś «nie 
było wolno». Po prostu się tego nie robiło. 
I jakoś całe życie przeżyłem bez posłu-
giwania się  kategoriami  «wolno» i «nie 
wolno». Rzeczy, których się nie robiło nie 
było mało”. Czymś zaskakującym dla czy-
telnika może być odstąpienie od używania 
pojęć „wolno” i „nie wolno”, a zarazem 
podkreślenie waloru wolności. Jednak przy 
zgodzie na pogląd o nabywaniu we wcze-
snym dzieciństwie postaw i przekonań 
wydaje się to zrozumiałe. Choć zdecydo-
wanie odległe od dziś żywionych  mniemań   
o niezbywalności pojęć „wolno” i „nie wol-
no”, niezbywalności mającej niby nieprze-
rwanie istnieć od chwili, w której człowiek 
pojawił  się na ziemi. Marek rembierz 

Ten felieton chciałem napisać już dawno 
temu. Ale jakoś mi schodziło. Pisałem 
na inne tematy… Może nie chciałem się 
otworzyć. Pewnie trochę się bałem przy-
znać do swojego uzależnienia… Chociaż 
zachętą do pisania o swoim uzależnieniu  
i swojej słabości, były publiczne oświad-
czenia znanych osób o uzależnieniu, daw-
nym czy obecnym, od papierosów, alko-
holu czy narkotyków, a także ujawniania 
swoich słabości, chorób czy ułomności… 
I ja więc chcę się przyznać do swojego 
uzależnienia. Chociaż może ktoś uznać, 
że czynię to zbyt późno…

Otóż jestem uzależniony od swojej 
Ukochanej Żony. Wiele lat wspólnego 
życia sprawiło, że we wszystkich spra-
wach świetnie się rozumieliśmy, byliśmy 
zawsze dla siebie oparciem, razem podej-
mowaliśmy decyzje w ważnych i drobnych 
sprawach, uzupełnialiśmy się wzajemnie 
w wykonywaniu różnych prac czy w za-
łatwianiu spraw… Zapewne podobne do-
świadczenia mają też inne pary małżeńskie 

mające za sobą kilkadziesiąt lat wspólnego 
życia. Rozumieją się bez słów i bez trudu 
odgadują myśli, uczucia i pragnienia żony 
czy męża. Nauczyli się żyć razem i nie 
wyobrażają sobie innego życia…

Niestety, to wspólne życie nie trwa 
wiecznie. Tylko w wyjątkowych przypad-
kach śmierć zabiera równocześnie oboje 
małżonków. Zazwyczaj jest inaczej; jedno 
z małżonków umiera wcześniej, a drugie 
później. Wiele mamy wokół siebie wdów 
i wdowców, skazanych na życie w samot-
ności i postawionych wobec konieczności 
radykalnych zmian w swoim życiu. Muszą 
właściwie nauczyć się życia na nowo.  
A to oznacza też potrzebę uwolnienia 
się od swego uzależnienia od żony czy 
męża…

Wbrew bowiem pozorom to uzależnienie 
nie kończy się z chwilą śmierci żony. Ono 
trwa nadal… Pozostają dawne uczucia, 
przyzwyczajenia, dawny styl życia… Tyl-
ko już się one nie sprawdzają w nowej rze-
czywistości. I do tej nowej rzeczywistości 
trzeba się dostosować, trzeba zacząć żyć 
inaczej… Trzeba wykonywać czynności, 
które wykonywał ktoś inny, zająć się spra-
wami, które nie należały do mnie i radzić 
sobie samemu z życiowymi problemami. 
I każdego dnia okazuje się jak ważną była 
Ta, która odeszła. I jak nieporadny życiowo 
bywa ten, który został sam…

Nagle okazuje się, że podjęcie decyzji, 
nawet w błahych sprawach okazuje się 
bardzo trudne. Przecież zawsze takie 
decyzje podejmowaliśmy razem. Nie każ-
dy pomysł męża znajdował akceptację 
żony. Ona wykazywała słabe strony jego 
pomysłów, ostrzegała przed niebezpie-
czeństwami grożącymi w wyniku ich 
realizacji, wskazywała inne rozwiązania… 
I tak, szczególnie przy trudnych sprawach, 
decyzja dojrzewała na drodze wzajemnego 
przekonywania się, weryfikacji pierwotne-
go pomysłu, dochodzenia do wspólnego 
zdania… A teraz nie ma kto zgłaszać wąt-
pliwości, wnosić poprawki , akceptować 
podejmowaną decyzję. W efekcie jestem 
pełen wątpliwości i niepewności. Kiedyś 
byłem znany z tego, że potrafię podjąć 
szybko trafną decyzję, a teraz wciąż się 
waham i każda decyzja przychodzi mi  
z ogromnym trudem… Dotyczy to też tego 
o czym i jak mam pisać w kolejnym felie-
tonie… I mam wrażenie, że te felietony są 
inne niż były kiedyś…

Tak, to prawda; ludzie się zmieniają kiedy 
tracą kogoś najbliższego, znaczącego wiele 
w ich życiu… Trzeba o tym pamiętać i mieć 
zrozumienie dla tych, którzy przeżywają 
trudny, a właściwie; najtrudniejszy okres  
w swoim życiu. Taką narzuconą przez 
okrutny los kurację odwykową od uzależ-
nienia od żony czy męża…      jerzy bór
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Miłosz Stoły z Błyskawicy i daniel Słowiok z kuźni po wcześniejszym zderzeniu grali z opatrun-
kami. Gdy któryś był przy piłce, kibice złośliwie wołali: „podaj	mumia”.																						Fot.	W.	Suchta	

Znany komentator o takim stylu gry 
mówił: „Ja do ciebie ty do mnie”. Chodziło  
o grę, gdy to piłkarze podają do siebie 
celnie, ale nic to nie daje. Tak właśnie grali 
piłkarze Kuźni w Kończycach. Wyraźnie 
byli przeświadczeni, że są lepsi, a wygrana 
to tylko kwestia czasu. Pewności siebie nie 
zakłóciła nawet utrata bramki w 34 min. 
po pięknym, strzale Krzysztofa Kwika. 
Z czasem kolejne straty piłki i nieudane 
zagrania piłkarzy Kuźni kwitowane były 
śmiechem przez publiczność na stadionie. 
Co bardziej dowcipni dworowali sobie  
z naszych piłkarzy używając do tego 
niewyszukanych epitetów. Nawet to nie 
robiło na Kuźni wrażenia. Trochę wstyd, 
bo przecież to grał lider, a nie drużyna 
spadająca do klasy B. Może nie dotyczy 
to wszystkich zawodników Kuźni, ale 
przecież piłka nożna to gra zespołowa,  
o czym warto niektórym przypomnieć. Gra-
no sobie spokojnie przez 75 minut spotka-
nia. Błyskawica była usatysfakcjonowana  
z prowadzenia, Kuźnia też była usatysfak-
cjonowana stratą tylko jednej bramki, bo 
to się przecież szybko odrobi. 

Dopiero przez ostatni kwadrans Kuźnia 
zagrała agresywnie, w stylu z poprzednich 
spotkań. Niestety było już za późno, tym 
bardziej, że zawodnicy z Kończyc nabrali 
pewności i gdy tylko Kuźnia atakowała 
większą liczbą zawodników, kontratako-
wali. W 89 min. taki kontratak skończył 
się drugim golem strzelonym przez Piotra 
Pudę. Po minucie mogło już być 3:0, ale 
zawodnik Błyskawicy fatalnie spudłował 
z kilku metrów do pustej bramki. Sędzia 
doliczył cztery minuty i w ostatniej gola 
dla Kuźni strzałem z 17 metrów zdobywa 

Łukasz Tomala. Był to jedyny celny strzał 
z dystansu oddany przez Kuźnię.

Po meczu powiedzieli:
Trener Błyskawicy dariusz kłoda: 

- Wiedzieliśmy, że lider rozgramia inne 
drużyny, a na wiosnę wszystko wygrał, 
nawet meczu nie zremisował, więc usta-
wiliśmy się defensywnie i czekaliśmy. 
Tymczasem lider nie umiał stworzyć sy-
tuacji, liczyli tylko na Sikorę, a może on 
nie miał dziś najlepszego dnia. Jakby 
mecz oceniał niezależny obserwator, to 
wynik oceniłby jako zasłużony. Ustroń 
wielkiej piłki nie pokazał. Mecz nie był na 
wysokim poziomie. Myślałem, że Ustroń 
nas rozklepie, zagra jakimiś ładnymi ak-
cjami. Moją drużynę muszę pochwalić, bo 

zrealizowali założenia taktyczne, dobrze 
byli ustawieni i dobrze przesuwali się  
w liniach. My gramy tylko miejscowymi,  
a Kuźnia zawodnikami pierwszo- i trze-
cioligowymi. Dziś sprężyli się na lidera.

Trener Kuźni Marek bakun: - Zwy-
ciężyła drużyna chcąca bardziej wygrać, 
była bardziej zaangażowana i to jest od-
powiedź na to, co się stało. Po świetnym 
meczu przed tygodniem zawodnicy uznali, 
że nie trzeba biegać, że rywal się położy  
i da sobie nastrzelać bramek. Tak nie jest. 
Uczulałem na to chłopaków, ale byli mą-
drzejsi. Na boisku tylko wymieniali piłkę 
i myśleli, że tak wygrają mecz. To jest 
brak odpowiedzialności za to, co się robi 
i zostali ukarani. Oczywiście nic strasz-
nego się nie stało, a przeciwnikowi trzeba 
pogratulować bardzo dobrze zagranego 
taktycznie meczu. Myśmy nie strzelili 
swoich okazji i przegraliśmy. 

Za nieprawidłową zmianę wynik meczu 
Pogórze - Kuźnia został zweryfikowany 
jako walkower dla Pogórza (na boisku 
Kuźnia wygrała). Tak więc znowu brakuje 
punktu do awansu. Czy po najbliższym 
meczu znowu strzelą szampany.

wojsław Suchta

akcji kuźni na chodzonego przygląda się jej były piłkarz P.  Piekar (nr 10).  Fot.	W.	Suchta

Gra  na  STOJĄcO
1	 KS	Kuźnia	Ustroń	 55	 71:22
2 KKS Spójnia Zebrzydowice 47 45:29
3 TS Mieszko-Piast Cieszyn 43 57:35
4	 LKS	Strażak	Pielgrzymowice	 43	 56:38
5 LKS 99 Pruchna 41 41:26
6	 LKS	Pogórze	 38	 56:39	
7	 LKS	Spójnia	Górki	Wielkie	 37	 52:44
8	 LKS	Błyskawica	Kończyce	W.	 37	 53:47
9 LKS Beskid Brenna 35 37:37
10	 LKS	Victoria-Polifarb	Hażlach	 30	 43:51
11	 LKS	Orzeł	Zabłocie	 21	 30:55
12	 LKS	Zryw	Bąków	 15	 28:60
-	 KS	Nierodzim	 12	 13:54
-	 LKS	Lutnia	Zamarski	 4	 20:73

błyskawica kończyce wielkie - kuźnia Ustroń 2:1 (1:0)

*    *    *


