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otwarte		BoISKo

popis zespołu akrobatycznego sp-2 podczas otwarcia boiska.                                                                                                     Fot. W. suchta

8 maja odbyło się otwarcie nowego boiska przy Szkole Podsta-
wowej nr 2. Boisko rodziło się w bólach. Najpierw był dylemat, 
co bardziej się opłaca - stawiany z udziałem pieniędzy rządowych 
„orlik” czy też boisko wielofunkcyjne. Wybrano drugi wariant  
i tak powstało boisko do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki. 
Nie jest to boisko piłkarskie, a takim jest „Orlik”. Były też kło-
poty z wykonawcą. Pierwotnie zakończenie budowy planowano 
na koniec listopada 2012 r. Jednego z nauczycieli zaintrygowały 
wymiary boiska, tak jakby nie tworzyły  prostokąta. Po zmierzeniu 
okazało się, że z jednej strony boisko jest krótsze o cały metr. Nie 
dokonano odbioru, a wykonawca, poza karą, musiał w ramach 
gwarancji wybudować boisko zgodne z planowanymi wymiarami, 
na nowo wyznaczyć linie. Stąd opóźnienie. 

Może dlatego bez wielkiej pompy dokonywano otwarcia bo-
iska. Wiceburmistrz Jolanta Krajewska-Gojny, naczelnik Danuta 
Koenig i dyrektorka SP-2 Grażyna Tekielak dokonały przecięcia 
wstęgi. J. Krajewska-Gojny życzyła uczniom wielu radosnych  
i emocjonujących chwil na boisku. Następnie wystąpił szkolny 

(cd. na str. 4)

WYŚciG i uTRudNiENia 
W RucHu 

W sobotę 18 maja odbędzie się wyścig szosowy o Puchar Rów-
nicy w ramach cyklu Dobre Sklepy Rowerowe ROAD Maraton. 
Utrudnienia w ruchu drogowym wystąpią od godz. 10.00 do ok. 
godz. 13.00. 

Czasowe zamknięcie dróg nastąpi: godz. 9.55–10.05 - runda 
honorowa – 2,5 km - rynek – ul. Grażyńskiego – Aleja Legionów 
– ul. Armii Krajowej – ul. Skalica; godz. 10.00–11.00 - podjazd na 
Równicę oraz zjazd – 19 km - ul. Skalica – ul. Turystyczna – ul. 
Wczasowa – ul. Równica – góra Równica – zjazd w odwrotnym 
kierunku do Alei Legionów/ul. Sportowej; godz. 10.30–12.00 - 
runda na Zawodziu Dolnym - 6,2 km x 5 okrążeń - ul. Sportowa 
– ul. Kuźnicza – ul. Źródlana – ul. Lecznicza – ul. Uboczna – ul. 
Szpitalna – ul. Grażyńskiego – ul. Sportowa (5 okrążeń); godz. 
12.00–13.00 - podjazd na Równicę – 10,5 km - Aleja Legionów 
– ul. Armii Krajowej – ul. Skalica – ul. Turystyczna – ul. Wcza-
sowa – Równica.

Organizatorzy oraz uczestnicy maratonu zapraszają do kibico-
wania! Więcej informacji na www.roadmaraton.pl
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cił się o kolejna drzewka. Obok 
brzózek zasadzonych wcześniej 
przez Adama Małysza i Hannu 
Lepistö, rośnie dąb o imieniu 
„Piotr”. Posadził go skoczek 
narciarski Piotr Żyła rodem  
z Wisły. W poprzednim tygo-
dniu to samo zrobił prof. Jerzy 
Buzek.

W wiślańskim parku znajduje 
się pomnik Ślązaczki autorstwa 
Artura Cienciały. Wcześniej na 
tym miejscu stał pomnik Źródeł 
Wisły, odsłonięty w 1938 roku  
z okazji Święta Gór. Do imprezy 
tej nawiązuje Tydzień Kultury 
Beskidzkiej, który tego lata od-
będzie się po raz 50.

Klub Zdrowia w Cieszynie pro-
wadzony przez Chrześcijańską 
Służbę Charytatywną, zorgani-
zował kolejne spotkanie poświę-
cone chorobom dotykającym 
człowieka. Mowa była o bore-
liozie, która jest następstwem 
„złapania” kleszcza.
 
Po wydobywaniu wapienia po-
zostały kamieniołomy. Najwięk-
sze znajdują się na Jasieniowej 
Górze, Buczynie, Chełmie oraz 
w Lesznej Górnej. 

W miniony weekend mieszkań-
cy Goleszowa gościli... miesz-
kańców Goleszowa. Z wizytą 
przyjechała grupa osób z za-

przyjaźnione wsi o tej samej 
nazwie położonej w powiecie 
mieleckim. Znajomość ta trwa 
już kilka lat.

Na terenie powiatu cieszyńskie-
go jest ponad 120 pomników 
przyrody. Warta obejrzenia jest 
aleja dębowa w Chybiu, przy 
której rośnie ponad 200 drzew.

Brenna po raz 17. gościła dru-
żyny rywalizujące o Mistrzo-
stwo Polski Samorządowców 
w halowej piłce nożnej „5”. 
Gospodarze niestety przepadli 
w eliminacjach, a mistrzem po-
nownie został Nowy Sącz.
              (nik)  

*    *    *

*    *    *

W Cieszynie odbywają się spo-
tkania tutejszych strażaków. 
Okazją jest oczywiście dzień 
św. Floriana. Ochotnicy mieli 
miejską uroczystość 10 maja,  
a strażacy zawodowi będą świę-
towali 17 maja w Starostwie 
Powiatowym. 
 
Ogród Reformacji przy para-
fii ewangelicko-augsburskiej  
w Szczyrku Salmopolu wzboga-

*    *    *

loNdYN  EdukacYjNiE

*    *    *

*    *    *

*    *    *

To już tradycja, uczniowie Gimnazjum nr 
1 im. prof. Jana Szczepańskiego w Ustro-
niu kolejny raz wzięli udział w warsztatach 
językowych. Od 28 kwietnia do 3 maja 
grupa 25 osób, intensywnie i pracowicie 
spędziła kilka dni w Londynie. Głównym 
celem wyprawy było zwiedzanie miasta, 
a także sprawdzenie i doskonalenie umie-
jętności językowych. Warsztaty rozpoczę-
ły się już podczas podróży w trakcie jazdy 
autokarem. Uczniowie otrzymali teczki 
z materiałami w języku angielskim, w któ-
rych znajdowały się informacje dotyczące 
zwiedzanych miejsc, jak również pytania, 
na które każdy uczestnik musiał odpowie-
dzieć pisemnie. Materiały towarzyszyły 
uczestnikom warsztatów przez cały czas 
zwiedzania i podlegały ocenie w drodze 
powrotnej.

Londyn zachwycił nas swoim pięknem, 
ogromem i urokiem. Podczas kilku dni 
pobytu zwiedziliśmy wiele atrakcyjnych 
miejsc podróżując autokarem, metrem, 
a także przemierzając wiele kilometrów 

piechotą przez miasto. Spotkanie z Lon-
dynem rozpoczęliśmy od Królewskiego 
Obserwatorium Greenwhich, następnie 
udaliśmy się do gigantycznego centrum 
finansowego City, potem historyczna część 
miasta Tower of London, Tower Bridge 
oraz Katedra św. Pawła. W międzyczasie, 
w trakcie przemieszczania się z miejsca 
na miejsce mieliśmy okazję podziwiać 
wiele pięknych ulic i ciekawych zakątków 
Londynu. Wreszcie odpoczynek, godzina 
20, podzieleni na kilkuosobowe grupy uda-
liśmy się na kwatery do angielskich rodzin. 
Tutaj mieliśmy możliwość sprawdzenia 
oraz doskonalenia swoich umiejętności 
językowych. Kolejny dzień zapowiadał się 
również bardzo ambitnie. Rozpoczęliśmy 
od Muzeum Historii Naturalnej, następ-
nie Muzeum Nauki i Techniki, potem 
wyczekiwana przez wszystkich Galeria 
Figur Woskowych Madame Tussauds, a na 
deser wyprawa London Eye i podziwianie 
panoramy miasta z wysokości prawie 140 
metrów. Wieczorem oczywiście powrót na 

kwatery i dalsze doskonalenie warsztatu 
językowego. Następnego dnia udaliśmy 
się na wycieczkę do miasta uniwersytec-
kiego Cambridge. Wszyscy odczuliśmy 
w tym szczególnym miejscu atmosferę 
nauki i akademickie klimaty. Przewidziany 
czas wolny na terenie urokliwej starówki 
miasta zachęcił uczestników wycieczki 
do posługiwania się językiem angielskim. 
Ostatni dzień pobytu to zwiedzanie niezwy-
kłych miejsc. Rozpoczęliśmy od Budynku 
Parlamentu, Big Ben następnie Westminster 
Abeby, Dawning Street, budynek Gwardii 
Królewskiej, Trafalgar Square, National 
Gallery, zmiana warty przed Buckingam 
Palace, Picadilly Cirrus, China Town, Bri-
tish Museum. Na zakończenie dnia spacer 
po Oxford Street, ostatnie zakupy w Prime 
Mark i zasłużony odpoczynek na zielonych 
trawnikach w Hyde Park. 

Podczas drogi powrotnej do Polski zosta-
ły sprawdzone zeszyty warsztatowe, każdy  
z uczestników otrzymał pamiątkowy cer-
tyfikat. Do domu wróciliśmy pełni wrażeń 
i bogatsi o nowe doświadczenia.

Rafał Niemczyk

LETNIE SPOTKANIA 
WYJAZDOWE

Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” 
wzorem lat ubiegłych zaprasza na letnie 
spotkania wyjazdowe szlakiem muzeów 
i izb regionalnych. 25 maja (w godz. 
8-20) planuje się wyjazd do Żywca, w 
tym: zwiedzanie Muzeum Piwa, Muzeum 
Miejskiego, parku miniatur architektury 
Żywiecczyzny, parku miejskiego, wyjazd 
kolejką na górę Żar. Koszty biletów ulgo-
wych wynoszą kolejno: 22 zł, 12 zł, 12 zł, 
razem 46 zł. Koszt przejazdu min. 30 zł. 
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod 
nr. 33 858-78-44 (w godz. 11-16) najpóź-
niej do 23 maja 2013.

HYDROTERAPIA 
NAJTAńSZE LEKARSTWO 

Klub Zdrowia Przy Chrześcijańskiej 
Służbie Charytatywnej zaprasza na 
prelekcję „Hydroterapia - najtańsze le-
karstwo”. Program poprowadzi Lidia 
Jantos.  W środę 22 maja ogodz. 17.30  
w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Party-
zantów 2.
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tel. 604 55 8� ��

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

*    *    *

6 V �0�� r.
Jak co tydzień kontrola osób 
handlujących na targowisku pod 
kątem przestrzegania regulaminu 
targowiska i zachowania porządku 
publicznego.
7 V 2013 r.
Interweniowano w sprawie pad-
niętej sarny, znalezionej na skarpie 
przy ul. Cieszyńskiej. Wezwano 

Adolf Kozieł  lat 82 ul. Ogrodowa
CI, KTóRZY OD NAS ODESZLI:

*    *    *

KUPIę GRUNT ROLNY 
LUb GOSPODARSTWO

TEL. 531 998 690

5/6 V �0�� r.
W bloku przy ul. Fabrycznej 
włamano się do piwnicy, z której 
skradziono rower turystyczny mar-
ki UNIBIKE voyager w kolorze 
oliwkowym.
8 V �0�� r.
W godzinach 7.45- 9.15 z osiedla 
Cieszyńskiego skradziono rower 
typu „kolarka” w kolorze ciemno- 
niebieskim.

POLICJA  tel. 856 �8 �0

5-�0 V �0�� r.
Włamanie do domków letnisko-
wych przy ul. Wałowej, sprawca 
ukradł sprzęt wędkarski, pompę 
wodną, kuchenkę.
�� V �0�� r. 
Ok. godz. 0.30 na ul. Sportowej 
po przewróceniu na jezdnię i ude-
rzeniu w głowę został okradziony 
mieszkaniec Ustronia. Stracił 
telefon komórkowy.
�� V �0�� r.
Na ul. Szpitalnej kierujący samo-
chodem seat cordoba zjechał na 
przeciwległy pas jezdni uderzając 
w samochód seat ibiza.

*    *    *

ZEbRANIE mIESZKAńCóW OSIEDLA PONIWIEC 
24 maja 2013 roku o godz. 17.00 w Nadleśnictwie Ustroń przy 

ul. 3 Maja 108 odbędzie się ogólne zebranie mieszkańców osie-
dla Poniwiec, na którym przeprowadzony zostanie wybór prze-
wodniczącego zarządu i zarządu osiedla Poniwiec. Warunkiem 
ważności ogólnego zebrania, na którym odbywają się wybory 
zarządu, zgodnie z §8 ust. 6 statutu, jest obecność co najmniej 3% 
mieszkańców osiedla posiadających prawo wybierania.

ŚLADAmI JUDAIKóW PODKARPACIA
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z Lidią i Czesławem 

Hławiczkami z Cieszyna na temat „Śladami judaików Podkarpa-
cia”, które odbędzie się w piątek 17 maja godz.17.00. 

*    *    *

Serdeczne podziękowania za wsparcie, 
okazanie wyrazów współczucia oraz udział 

w uroczystości pogrzebowej naszego męża i Ojca

śp. Adolfa Kozieła
księdzu Stanisławowi Dordzie, lekarzom i pielęgniarkom,

rodzinie, przyjaciołom, znajomym i sąsiadom
składają 

Żona oraz Córka i Syn z rodzinami.

KANDYDACI 
DO RADY DZIAłALNOŚCI POŻYTKU PUbLICZNEGO 

W związku z upływem kadencji Rady Działalności Pożytku 
Publicznego organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie działające na terenie Miasta Ustroń mogą zgła-
szać kandydatów do Rady do 5 lipca 2013 r. Więcej informacji 
na stronie www.ustron.pl

*    *    *

pracowników pogotowia sanitar-
nego z Cieszyna i zwierzę zostało 
zabrane od utylizacji. 
8 V �0�� r.
Prowadzono kontrole porządkowe 
w Jaszowcu, Polanie i Poniwcu.
8 V �0�� r.
Prowadzono wzmożone kontrole 
w parkach miejskich i na placach 
zabaw pod kątem przestrzegania 
porządku publicznego przez od-
wiedzającą te miejsca młodzież. 
�� V �0�� r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano 
kierowcę, który swoim samocho-
dem zablokował chodnik przy ul. 
3 Maja.                                 (mn)

Tak wygląda rów na skrzyżowaniu ul. katowickiej z ul. drozdów. 
autor zdjęcia konrad kostka pisze: „przepust o średnicy 90 cm 
jest zamulony przez żwir, piasek i inne śmieci na wysokość 65 cm, 
czyli pozostaje 25 cm czynnego „światła”. W przypadku nadejścia 
wiosennych czy letnich nawałnic pozostały przekrój nie zapewni 
skutecznego odprowadzania wody, która się spiętrzy i zaleje skrzy-
żowanie ul. drozdów z obwodnicą ustronia.”. k. kostka dał zdjęcia 
również do urzędu Miasta z prośbą o wysłanie odpowiednich służb, 
żeby usunęły nagromadzony materiał i udrożniły przepust. zdjęcia 
były zrobione 30 kwietnia i 4 maja. W urzędzie dowiedzieliśmy się, 
że miasto nie zajmuje się drogą wojewódzką. sprawa zostanie prze-
kazana do zarządu dróg Wojewódzkich w katowicach.             

ORDER DLA  L. WERPACHOWSKIEGO
Postanowieniem Prezydenta RP  z 3 kwietnia 2013 r. Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - Polonia Restituta od-
znaczony został mieszkaniec Ustronia Lesław Werpachowski. 
Uroczystość dekoracji odbyła się 3 maja w Urzędzie Wojewódz-
kim w Katowicach, a odznaczenie wręczył Wojewoda Śląski. 
Order został nadany za zasługi w działalności na rzecz przemian 
demokratycznych w Polsce, a z wnioskiem o odznaczenie wtstąpił 
Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach.  L. Werpachowski był 
w latach 1980-81 działaczem NSZZ Solidarność, internowanym 
w stanie wojennym, potem prowadził działalność niezależną. Po 
roku 1989 aktywny w samorządzie Ustronia i powiatu cieszyń-
skiego. Biogram w Encyklopedii Solidarności.

FORUm młODZIEŻY
W sobotę 18 maja w Gimnazjum nr 2 o godz. 10.00 odbędzie 

się Międzynarodowe Forum Młodzieżowe. Temat przewodni 
tegorocznego Forum brzmi: „Jaki będzie świat za 30 lat. Wizje 
młodych mieszkańców naszych miast partnerskich”.
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zespól akrobatek, duża grupa uczniów 
SP-2 wykonała układ taneczny, a na za-
kończenie rozegrano mecz uczniów gim-
nazjum na swych nauczycieli. Zwyciężyli 
uczniowie 25:20.
- Jest to boisko o pełnych wymiarach, czyli 
40 x 28 metrów - mówi G. Tekielak. - Jest 
jedno boisko do piłki ręcznej i opcjonalnie 
po dwa do siatkówki i koszykówki. Bramki 
i kosze za zamontowane na stałe, słupki 
do rozciągania siatki trzeba instalować. 
Jest to boisko szkolne SP-2 i G-2, ale nie 
widzę żadnych przeszkód, by korzystała  
z niego młodzież spoza „dwójek”. Je-
dynym warunkiem jest przestrzeganie 
regulaminu. Tylko od użytkowników bo-
iska zależy jak długo będzie nam służyć. 
Oczywiście w razie zniszczeń będziemy 
wnikliwie analizować zapisy monito-
ringu, ale mam nadzieję, że sportowcy 
sami będą tego boiska pilnować, a nasze 
społeczeństwo już dorosło do korzystanie 
z dostępnych dóbr. Nie będziemy tego 
boiska zamykać, bo to nie miałoby sensu. 
Chcemy wszystko zorganizować tak, by 
stały siatki do siatkówki, a obok można 
było grać w koszykówkę. Nie przewiduje 
się gry na tym boisku w piłkę nożną. Do 
tej dyscypliny przeznaczone jest boisko 
trawiaste, niestety ciągle nie mamy bra-

mek. Szukamy na te bramki sponsora.  Nie 
będzie takiej możliwości, by korzystający 
z boiska sami rozmontowywali słupki do 

siatkówki. Boisko jest pokryte kilkoma 
warstwami wykładziny na tyle wytrzy-
małej, że nic jej nie grozi, oczywiście gdy 
użytkownicy będą mieli  obuwie sportowe. 
Nie wolno z boiska korzystać w korkach. 
Pozostaje kwestia nanoszenia błota na 
butach. Dlatego wykonane zostały dróżki 
i bardzo proszę, by po nich chodzić. Zdaję 
sobie sprawę z tego, że nie jest to do końca 
możliwe, ale można to boisko zamiatać  
i myć. Na razie wszystko sprawdzamy, bo 
z taką nawierzchnią jeszcze nie mieliśmy 
do czynienia. 

Boisko kosztowało 642.000 zł. Trzeba 
mieć nadzieję, że sportowcy korzysta-
jąc z niego popołudniami nie będą go 
dewastować, ale zapobiegliwości nigdy 
za wiele. Dlatego, oprócz monitoringu, 
na boisko baczenie będą mieli podczas 
patroli strażnicy miejscy i policjanci. Jak 
informuje G. Tekielak pierwszeństwo  
w korzystaniu z boiska ma młodzież, ale 
mogą na nim uprawiać sport także dorośli, 
ale to już za odpłatnością na takich zasa-
dach, na jakich udostępnia się dorosłym 
salę gimnastyczną.  Czyli wcześniej trzeba 
wszystko uzgodnić. 

W otwarciu boiska uczestniczyli ucznio-
wie i nauczyciele SP-2 i G-2. Wydaje 
się, że chętnie będą korzystać z nowego 
obiektu także po lekcjach. Bramka na razie 
pozostaje otwarta.        Wojsław Suchta 

(cd. ze str. 1)

otwarte		BoISKo
Wstęgę przecina G. Tekielak.                                                                             Fot. W. suchta

Wspólny taniec uczniów sp-2.                                                                            Fot. W. suchta
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Zdaniem 
Burmistrza

o modernizacji stadionu mówi burmistrz 
ireneusz szarzec.

*    *    *
W budżecie miasta i wieloletnim planie 

finansowym zapisana jest inwestycja pod 
nazwą „Modernizacja stadionu przy ul. 
Sportowej w Ustroniu” jako przedsięwzię-
cie wieloletnie. Miasto w chwili obecnej 
posiada część dokumentacji w kilku wa-
riantach. Pierwszy, bardzo rozbudowany, 
powstał, gdy były teoretyczne możliwości 
zakwalifikowania się jako centrum po-
bytowe Mistrzostw Europy Euro 2012. 
Niestety okazało się, że władze państwowe 
wycofały się z dofinansowywania tego 
typu obiektów.

 Wówczas ograniczono zakres moder-
nizacji i koszt zamykał się w kwocie kil-
kunastu milionów zł. Po wielu dyskusjach 
postanowiono, że dokumentacja zostanie 
ograniczona jeszcze raz do zakresu, który 
będziemy w stanie finansować, ale też  
w przyszłości ponosić koszty utrzymywania 
obiektu. Według tych założeń całość powin-
na się mieścić w kwocie ok. 7 mln zł.

Staraliśmy się też o dofinansowanie  
z Regionalnego Programu Operacyjnego, 
jednak nasz wniosek znalazł się na liście 
rezerwowej. W obecnych uwarunkowa-
niach wiemy, że otrzymanie dofinansowa-
nia ze środków unijnych jest praktycznie 
niemożliwe. W związku z powyższym 
podjęto decyzję o realizacji stadionu  
w ograniczonym zakresie w oparciu  
o środki własne, nie rezygnując z poszuki-
wania finansowania zewnętrznego.

Uchylenie planu przestrzennego za-
gospodarowania sprawiło, że ponownie 
musimy uzyskać pozwolenie na budowę 
w części dotyczącej zaplecza socjalnego 
i infrastruktury w postaci parkingów, ko-
munikacji. Niezmienna pozostaje główna 
płyta stadionu tak przesunięta, by z tyłu 
zmieścić boisko treningowe ze sztuczną 
trawą. 

Całe zadanie podzielono na etapy. Mamy 
już pozwolenie na budowę na odwodnienie 
całego terenu. Ogłoszony został przetarg, 
a szacunkowy koszt to ok. 200.000 zł. 
Prace mają rozpocząć się w lipcu i trwać 
będą dwa miesiące. Zrealizowanie tego 
etapu pozwoli przygotować cały teren do 
dalszych prac budowlanych. 

Przygotowujemy się też do przeniesie-
nia treningów na boisko w Hermanicach. 
Rozpoczęto już tam prace, zakupiono dwa 
kontenery na szatnie, przygotowujemy 
się do postawienia ogrodzenia i poprawy 
płyty boiska.

Cały czas trwają prace związane z uzy-
skiwaniem kolejnych pozwoleń. Od decy-
zji środowiskowej do decyzji o warunkach 
zabudowy. Mamy nadzieję, że wszystko 
zostanie skompletowane w tym roku, tak 
by w 2014 r. można było przystąpić do 
realizacji kolejnych etapów modernizacji 
stadionu.                            Notował: (ws)

10 maja mieszkańcy zgłosili strażnikom 
miejskim, że na ul. Stalmacha zapadła się 
droga. Po przyjeździe na miejsce okazało 
się, że powstała wyrwa, która na pierwszy 
rzut oka nie wyglądała bardzo niebez-
piecznie. Dziura miała regularny kolisty 
kształt, niecały metr średnicy i wyglądała, 
jakby została celowo wycięta w asfalcie. 
Była jednak głęboka na około 1-1,5 metra  
i w głębi znacznie większa niż otwór na po-
wierzchni. Gdyby wpadł tam samochód, na 
pewno uległby poważnemu uszkodzeniu. 
Zabezpieczono to miejsce i przekazano 
informacje do Urzędu Miasta Ustroń. 
Urzędnicy zaraz udali się na miejsce  
i stwierdzili, że sprawa jest poważna.  
W piątek po południu najważniejsze było 

dokładne zasłonięcie zapadliska, otoczenie 
taśmą i oznakowanie. 
- W poniedziałek rano przeprowadzono wi-
zję lokalną, podczas której z mapami anali-
zowano uzbrojenie drogi, sprawdzano, jakie 
instalacje biegną pod powierzchnią – wyja-
śnia Andrzej Siemiński, naczelnik Wydzia-
łu Inwestycji, Architektury i Gospodarki 
Gruntami UM. - Ustalono, że przyczyną 
zapadnięcia drogi jest uszkodzona kanali-
zacja deszczowa. Po rozebraniu nawierzch-
ni zobaczono połamane rury betonowe  
i zamulone przepusty. Firma Jerzego Gór-
nioka z Ustronia przystąpiła do odbudowy 
odcinka kanalizacji, a po zakończeniu prac, 
położony zostanie nowy asfalt.  

         Tekst i zdjęcie: monika Niemiec

zapadła się ulica

9 maja w przedszkolu nr 7 odbyło się przedstawienie „chodzenie z goiczkiem”, które przy-
gotowała nauczycielka lidia czelebiew razem z wychowawczyniami grup i dziećmi w ramach 
programu unijnego „Edukacja przez kulturę”. W scenariuszu wykorzystano popularne 
piosenki i wierszyki ludowe oraz sporo tekstów rodzimej poetki Wandy Mider. Rodzicom, 
dziadkom, ciociom serce rosło, gdy dzieci z wielkim zaangażowaniem śpiewały i tańczyły 
po naszymy.                                                                                                         Fot. M. Niemiec
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Kilka osób uczestniczyło w kolejnym 
wykładzie Ustrońskiej Szkoły Kultury 
Zdrowia. 8 maja o godz. 16.30 w Miej-
skim Domu Kultury mgr pielęgniarstwa 
Alicja Kiełczewska – koordynator promocji 
zdrowia w Śląskim Centrum Rehabilitacji  
i Profilaktyki – zwróciła się do nich, by prze-
konać o korzyściach płynących z rzucenia 
palenia. Temat prelekcji brzmiał: „Palisz? 
Nie oszukuj się! Zmierz i rzuć!” i został 
przedstawiony rzeczowo, zwięźle, przystęp-
nie. W większości zawierał treści ogólnie 
znane, ale na pewno warte przypomnienia. 
Uzależnienie od nikotyny, a właściwie od 
palenia papierosów, bo najgorsze są nawy-
ki, jest ogromnym problemem. Pali jedna 
trzecia Polaków i każdego dnia zaczyna to 
robić 500 osób nieletnich, ale jak straszne 
to przyzwyczajenie niech pokaże fakt, 
że nawet osoby po zawałach, z ciężkimi 
chorobami serca, którym lekarze tłumaczą, 
że każde zaciągnięcie może skończyć się 
śmiercią, nie mogą sobie odmówić dymka. 
Z takimi osobami prelegentka spotyka się  
w Centrum Rehabilitacji na Zawodziu. 

RzucaMY  dla  WolNoŚci
Jednak z paleniem można skończyć, 

świadczy o tym około 22 procent roda-
ków, i wbrew pozorom najważniejsza jest 
nie silna wola, bo niewielu ją posiada, 
a motywacja. Rzucamy dla zdrowia, dla 
urody, dla kondycji, dla pieniędzy, dla 
wolności. Jest wiele sposobów, by sobie 
pomóc. Jednym z nich jest uczęszczanie 
do poradni leczącej z uzależnienia, gdzie 
spotkamy lekarza, psychologa, dietetyka  
i oni wszyscy będą nas wspierać w trud-
nych chwilach, w razie potrzeby również 
farmakologicznie. Leczenie trwa kilka 
miesięcy. Do niedawna można było sko-
rzystać z takich usług w Śląskim Cen-
trum Rehabilitacji, ale poradnię zamknięto 
z braku pacjentów. Nie oznacza to, że zabra-
kło palaczy, zabrakło chętnych do zerwania 
z nałogiem. 

Osoby palące wolą łatwiejsze sposoby – 
hipnozę, programowanie neurolingwistycz-
ne, komputerowe oduczanie, ewentualnie 
tabletki, gumy do żucia, plastry. Dlaczego 
nie opracowano jednej, skutecznej metody? 
Bo taka nie istnieje. Palacz musi chcieć  

i w chceniu wytrwać. Można go wspierać 
i motywować. 

Krótka powtórka za i przeciw, na pod-
stawie wykładu Alicji Kiełczewskiej, może 
tym razem przyniesie efekt.

Palenie papierosów powoduje: 
– choroby nowotworowe – raka oskrzeli, ję-
zyka, warg, jamy ustnej, krtani, przełyku; 
– choroby układu krążenia – częstoskurcz 
napadowy, niemiarowość tętna i niemiaro-
wość pracy serca, przerost i rozszerzenie 
serca, objawy przypominające dusznicę 
bolesną, zakrzepowo-zarostowe zapalenie 
tętnic; 
– choroby układu pokarmowego – nad-
żerki, owrzodzenia i zrogowacenia błon 
śluzowych, próchnicę zębów, krwawienie 
z dziąseł, niedowład jelita grubego i cien-
kiego, marskość wątroby; 
– choroby układu nerwowego – zwolnienie 
procesów psychicznych, zawroty i bóle 
głowy, nadpobudliwość nerwową, choroby 
spojówek i brzegów powiek, osłabienie 
zmysłu czucia, węchu i smaku. Poza tym 
obniża iloraz inteligencji, zmniejsza po-
tencję i płodność, zmniejsza odporność 
organizmu. 

Korzyści wynikające z rzucenia palenia, 
czyli co się dzieje od zgaszenia ostatniego 
papierosa:
– 20 minut – do normy wracają: ciśnienie 
tętnicze krwi, czynność serca oraz podwyż-
szona temperatura rąk i stóp,
– 8 godz. – zmniejsza się poziom tlenku 
węgla we krwi, a podnosi poziom tlenu, 
– 24 godz. – zmniejsza się ryzyko ostrego 
zawału mięśnia sercowego,
– 48 godz. – rozpoczyna się regeneracja 
zakończeń nerwowych, powraca do normy 
zmysł smaku i zapachu. 
– od 2 tygodni do 3 miesięcy – popra-
wie ulega stan układu krążenia, zwiększa 
się wydolność fizyczna, wydolność płuc 
wzrasta o 30%, ulegają zmniejszeniu ka-
szel, uczucie niedrożności nosa, duszności  
i zmęczenia,
– od 1 do 9 miesięcy – rozpoczyna się proces 
regeneracji rzęsek, pokrywających drogi 
oddechowe, pomagają one w oczyszczaniu 
oskrzeli i zapobiegają przedostawaniu się 
do wnętrza naszego ciała mikroorganizmów 
np. wirusów,
– po 1 roku – o połowę zmniejsza się ryzyko 
zachorowania na chorobę niedokrwienną 
serca,
– po 5 latach – o połowę zmniejsza się ry-
zyko zachorowania na raka płuc oraz raka 
jamy ustnej, przełyku i krtani, w dużym 
wypadku zmniejsza się ryzyko wystąpienia 
udaru mózgu,
– po 10 latach – ryzyko zachorowania na 
raka płuc jest podobne jak u osoby nigdy 
nie palącej, komórki o zaburzonej budowie, 
które powstały w wyniku palenia tytoniu 
zostają zastąpione przez komórki o prawi-
dłowej budowie.

Warto rzucić, zwłaszcza gdy popatrzymy, 
ile kosztuje palenie. Zakładając, że palimy 
1 paczkę papierosów dziennie, a kosztuje 
ona 10 zł, w tydzień puszczamy z dymem 
70 zł, w miesiąc: 280 zł, w rok 3.360 zł. 
Uzbierałoby się na ciekawe wakacje. 

Alicja Kleszczewska przekonywała, że w 
każdym wieku warto przestać palić. Że za 
polepszenie sobie jakości życia po sześć-

Można było zmierzyć zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu.    Fot. M. Niemiec
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Mycie ustrońskiego basenu w roku 1938. Zdjęcie dostarczył 
Władysław Troszok.

dziesiątce, siedemdziesiątce, osiemdziesiątce opłaca się zapłacić 
przejściowymi trudnościami z zajęciem rąk. 

Gdy nie możemy się rozstać z podłużnym kształtem między 
palcami, to sięgnijmy po e-papierosa. Trzeba jednak pamiętać, 
że jest pomocny, ale tylko na początku rzucania palenia. Zawiera 
nikotynę, ale bez kilku tysięcy innych trujących substancji. Może 
pomóc w zlikwidowaniu głodu nikotynowego i zajmie ręce. Jednak, 
gdy będziemy go używać miesiąc, dwa, to nasz odruch sięgania po 
papierosa utrzyma się i jeśli odstawimy e-papierosa, to jest całkiem 
prawdopodobne, że sięgniemy po zwykłego papierosa.

Hort
  Hort trafił do cieszyńskiego schroniska 29 kwietnia z Ustronia. Jest 
małym, zadbanym pieskiem w typie westa, gdy go znaleziono miał na 
sobie czerwone szelki. Wyglada na to, że się zgubił. Hort jest grzecznym, 
wesołym pieskiem, który jeżeli nie odnajdzie się właściciel będzie szukał 
nowego domu. To typowy pies domowy, nie nadaje się do mieszkania 
za zewnątrz, w budzie. Ma około 3 lata, jest zdrowy i zaszczepiony. 
Warunkiem adopcji jest kastracja pieska. W schronisku można pytać 
o niego pod numerem ewidencyjnym: 250/2013, telefon: 338515511. 

zw ie r zaka !

Warunkiem adopcji jest zapewnienie zwierzęciu domu 
oraz podpisanie umowy adopcyjnej.

 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 

lisT  do  REdakcji
W artykule „Walczyli z reakcją” zamieszczonym w 19. numerze 

Gazety Ustrońskiej z dnia 9 maja 2013 r., zamieszczone zostały 
błędne informacje dotyczące budowy Dzielnicy Leczniczo-Rehabi-
litacyjnej na Zawodziu. Szpital Reumatologiczny nie został wybu-
dowany w 1965 r. Uroczyste otwarcie Szpitala nastąpiło w czerwcu 
1975 r.,  /o ile dobrze pamiętam było to 5 czerwca/.

W 1967 r. roku nie rozpoczęto budowy 28 obiektów wczasowo 
– sanatoryjnych. Obiekty te były rozpoczynane i budowane sukce-
sywnie w kolejnych latach od 1968 r.

W 1967 r. nie wybudowano żadnego domu zdrojowego. W 
Uzdrowisku Ustroń do dnia dzisiejszego takiego obiektu nie ma. 
Taki obiekt był przewidziany w docelowym programie rozwoju 
Dzielnicy Leczniczo – Rehabilitacyjnej, lecz „wiatr nowych 
czasów” zdmuchnął go z horyzontu i obiekt taki chyba nigdy już 
nie powstanie, a Uzdrowisko Ustroń w swojej funkcji  programo-
wej jest okrojone i pozostanie „ułomne”.             Jan Lubecki   

Stowarzyszenie Twórze „Brzimy” serdecznie zaprasza zain-
teresowanych na cykl warsztatów ceramicznych „Cieszyńskie 
Glinioki”, które odbywać się będą w Muzeum Ustrońskim. 
Warsztaty przeznaczone są zarówno dla dzieci, młodzieży 
jak i dorosłych. Spotkanie organizacyjne zaplanowano na 18 
maja (sobota) na godzinę 9.00 w muzeum w Ustroniu przy 
ul. Hutniczej 3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc 
decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy pod nr 600 504 638. 
Przeprowadzenie warsztatów będzie możliwe dzięki darczyń-
com. Dlatego Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy” serdecznie 
dziękuje państwu Joannie i Arturowi Gburkom za nieodpłatne 
przekazanie pieca do ceramiki, a firmie ALMET pana Adama 
Libery za również nieodpłatny załadunek i transport daru do 
siedziby Stowarzyszenia przy ul. Hutniczej 3.                        (mP) 

WaRszTaTY  cERaMiczNE
dzięki  daRczYńcoM

Na spotkaniu można sobie było zmierzyć zawartość tlenku węgla 
w powietrzu wydychanym za pomocą urządzenia Smokerlyzer. 
Czujnik odnotował dużą różnicę pomiędzy zawartością tlenku 
w powietrzu wydychanym przez palącą uczestniczkę wykładu, a  
wydychanym przez naczelnik Wydziału Środowiska UM Monikę 
Maksymczak. Pani naczelnik na pewno nie pali papierosów, podob-
nie jak obecna na spotkaniu dyrektor „Prażakówki”, Barbara Nawro-
tek-Żmijewska. Dom kultury jest jednym ze współorganizatorów 
Szkoły Zdrowia, obok firmy „Ustronianka”, Śląskiego Centrum 
Rehabilitacji i Prewencji oraz władz Ustronia.                      (mn)

okrojone  uzdrowisko
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 6 maja w gmachu Sejmu RP przy ul. Wiejskiej w Warszawie, 
odbyła się czwarta konferencja poświęcona 100. rocznicy uro-
dzin I sekretarza KC PZPR w latach 70. XX wieku, mieszkańca 
Ustronia – Edwarda Gierka. Przypomnę, że poprzednie trzy miały 
miejsce kolejno: w styczniu – w Sosnowcu, w lutym – w Ustroniu, 
w marcu – w Rzeszowie, a w przygotowaniu są następne, m.in. 
w Wodzisławiu, Toruniu, Włocławku, Gdańsku, Wrocławiu.

Współorganizatorami warszawskiej edycji byli: Klub Posel-
ski SLD, Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. E. Gierka oraz 
Polska Partia Socjalistyczna. Otwarcia konferencji dokonał 
przewodniczący KP SLD – Leszek Miller, natomiast prowadził 
przewodniczący ROG, były doradca ekonomiczny I sekretarza, 
prof. Paweł Bożyk. W ramach bardzo ciekawego i bogatego 
programu uczestnicy wysłuchali pięciu wystąpień. Prof. Adam 
Gierek przedstawił Kalendarium władzy: grudzień 70 – wrzesień 
80, prof. Andrzej Friszke omówił Politykę wyznaniową i stosunek 
do opozycji, prof. P. Bożyk nakreślił Miejsce Polski w Europie 
lat 70-tych, prof. Andrzej Werblan przypomniał Miejsce ekipy 
E. Gierka w dziejach Polski Ludowej, prof. Wojciech Morawski 
przybliżył Gospodarkę epoki Gierka między białą a czarną 
legendą. Ponadto głos zabrali: prof. Tadeusz Iwiński – poseł na 
Sejm RP, Maciej Szczepański – były prezes Komitetu ds. Radia i 
Telewizji, red. Janusz Rolicki, autor Przerwanej Dekady i inni.

 Wyjazd na konferencję zorganizował, dla osób ze Śląska 
i Zagłębia, Maciej Gadaczek – prezes Ogólnopolskiego Sto-
warzyszenia im. Edwarda Gierka. W grupie 60-osobowej byli 
także przedstawiciele ustrońskiej uroczystości – były burmistrz 
miasta i poseł na Sejm RP – Jan Szwarc oraz pisząca te słowa 
– Elżbieta Sikora.

Na zakończenie, w kontekście idei wszystkich konferencji, 
niech mi wolno będzie przytoczyć fragmenty artykułu znanego 
dziennikarza Jacka Żakowskiego, zamieszczonego w Gazecie 
Wyborczej, który napisał: Gierek rządził w PRL, która miała 
ograniczoną suwerenność nie dlatego, że on się na to zgodził, ale 

dlatego, że tak ustaliły mocarstwa. Nie ma co robić mu zarzutu  
z geopolitycznego upośledzenia tamtej Polski. Trzeba się zastano-
wić, czy w obrębie pola manewru minimalizował czy maksyma-
lizował polskie szanse. Jeżeli robił dobry użytek z możliwości, to 
zasługuje na wdzięczność(...). Za łatwo jest przekreślać Gierka, 
wypominając pułapkę zadłużenia, w jaką pod jego rządami wpa-
dła PRL. W podobnej sytuacji znalazło się wiele krajów, które  
w latach 70. próbowały dokonać skoku modernizacyjnego na kre-
dyt (...). Mając za sobą problemy z realizacją wielkich inwestycji 
za unijne pieniądze, powinniśmy pokorniej patrzeć na inwestycje 
gierkowskie. Sporo z nich służy do dziś – z Portem Północnym, 
gierkówką, węglówką i warszawskimi dwupasmówkami na czele. 
A III RP też ma swoje sypiące się autostrady, mosty donikąd, 
niedokończone drogi, stadiony ponad miarę, opery ponad możli-
wości, lotniska ponad potrzeby (...). Znając nasze dzisiejsze pro-
blemy, także na bilans lat 70. zdrowo by było patrzeć z odrobiną 
pokory. Zwłaszcza gdy spór o Gierka rozgrywa się jednocześnie  
z ogłoszeniem przez „The Economist” jubileuszowego,  
25. rankingu krajów, w których najlepiej jest się urodzić. U schył-
ku „zmarnowanej dekady” lat 80., w 1988 r., Polska zajmowała 
w tym rankingu 23. miejsce. Dziś zajmujemy 33. Przegoniły nas 
m.in.: Słowenia, Portugalia, Kostaryka, Chile, Singapur, Izrael 
(mimo wojny!). Warto pomyśleć, dlaczego zdaniem szanownych 
autorów jakości życia i jej perspektywy na dwie najbliższe dekady 
mamy dziś relatywnie gorsze niż ćwierć wieku temu (…). Pod 
względem praw człowieka, praworządności, swobód obywatel-
skich PRL Gierka była miejscem paskudnym, choć dużo lepszym 
niż za późnego Gomułki czy Jaruzelskiego, nie mówiąc o Bierucie. 
Ale był to „najweselszy barak w obozie”. Kraj wolności, o jakich 
obywatele innych państw RWPG i Układu Warszawskiego ma-
rzyli. Dziś to my marzymy, żeby Polska spełniała te humanitarne, 
wolnościowe i praworządnościowe standardy, które w starej Unii 
są normą (…). Nie tęsknię za PRL. Jestem dumny z Polski, jaką 
dziś mamy. Ale ta duma nie wymaga odbierania zasług Gierkowi 
i nie usprawiedliwia poczucia wyższości wobec tamtych realiów, 
od których szczęśliwie historia nas uwolniła. Elżbieta Sikora 

M. szczepański i j. Rolicki.                                            Fot. E. sikora

uRodziNoWYcH  oBcHodÓW  ciĄG  dalszY
W obchodach uczestniczyli: l. Miller, p. Bożyk, a. Werblan, a. Gierek.                                                                                           Fot. E. sikora
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9 maja w Dziecięcej Pracowni Arty-
stycznej Malwinka przy Muzeum Ma-
rii Skalickiej w Ustroniu miały miejsce 
warsztaty recyklingu artystycznego czyli 
jak zrobić coś ładnego z „niczego”. Udział 
wzięły dzieci z Powszechnej Szkoły Pod-
stawowej z Rudnika w gminie Hażlach. 
Warsztaty prowadziła Dominika Sikora, 
utalentowana absolwentka Wydziału Ar-
tystycznego UŚ w Cieszynie. Jej uśmiech  
i radość tworzenia udzieliły się dzieciakom 
i ich opiekunkom. I tak zaczęła się twórcza 
zabawa. Chwilami było tak swobodnie 
i gwarnie, że Dominika zaproponowała 
dzieciom taki oto rodzaj porozumienia 
– kiedy ona mówi: Chcę powiedzieć kilka 
słów, dzieci milkną i odpowiadają: my 
słuchamy, a ty mów. Jako materiał do 
pracy posłużyły: stara włóczka i papier.  
Z włóczki i niedużych patyczków z ogród-
ka robiono tzw. pajączki. Na złożone na 
krzyż patyczki nawijano włóczkę tworząc 

jak złapaĆ W siEĆ pajĄka

wIoSeNNe		drzewo

Pod hasłem „Wiosenne drzewo” odbyła 
się trzecia edycja konkursu plastycznego 
dla ustrońskich przedszkolaków pt. „Drze-
wa” organizowanego przez Przedszkole 
nr 1 wraz z odziałem zamiejscowym  
z Ustronia Polany. W konkursie wzięło 
udział 51 uczestników. Pod okiem nauczy-
cielek dzieci wykonały przepiękne prace 
wieloma technikami z wykorzystaniem 
różnorodnych materiałów.

Prace oceniały plastyczki: Domini-
ka Sikora, Wanda Hanslik oraz Wiktor 
Naturski - przedstawiciel Nadleśnictwa 
Ustroń, które patronowało konkursowi  
i było głównym sponsorem nagród.

24 kwietnia w Ustroniu Polanie odbył 
się finał konkursu. W części artystycznej 
grupa 5-, 6-latków w zabawnym przedsta-
wieniu pt. „Urodziny dzięcioła” pokazała, 
jakie znaczenie dla człowieka mają drzewa 
i jak należy dbać o las. Następnie nagro-
dzono 20 laureatów w czterech kategoriach 
wiekowych. 

3-latki: miejsce I - Natalia Sudomir P1, 
miejsce II - Patrycja Sikora P2, miejsce III 
- Sandra Adasiak P2, wyróżnienie: Nikola 
Gomola P1 Polana, Lena Wróbel P6. 

4-latki: miejsce I - Nikola Herezy P6, 
miejsce II - Mateusz Madzia P7, miejsce 
III - Marta Ryszawy P1 Polana, wyróż-
nienia: Patrycja Niemiec P6, Aleksander 
Błaszczyk P1 Polana. 

5-latki: miejsce I - Patrycja Górecka 
P5, miejsce II - Victoria Ratka P1 Polana, 
miejsce III - Lena Lach P2, wyróżnienie: 
Oliwia Sikora P1 Polana, Laura Legierska 
P4.

6-latki: miejsce I - Nikola Smyk P1, 
miejsce II - Borys Hybel P1 Polana, miej-
sce III - Maja Jurczok P1 Polana, wy-
różnienia: Ruben Duchniak P2, Natasza 
Marszałek P7.

Nagrodzone dzieci i organizatorzy kon-
kursu serdecznie dziękują wszystkim spon-
sorom. Nagrody rzeczowe i słodkie niespo-
dzianki ufundowali: Nadleśnictwo Ustroń, 
sklep „Duet”, „Market Polana”, księgarnia 
JACK, sklepy papiernicze Lucyny Kozioł, 
Barbary Jendrulek, Koleje Linowe „Czan-
toria”, cukiernia „Janeczka” Ustroń. (m) 

pracowite krasnoludki.

laureaci konkursu.

pajęczynkę. Ta z pozoru prosta czynność 
wymagała jednak skupienia i precyzji. 
Z włóczki i drucików wykonano pająka, 
który ostatecznie zaplątał się we własne 
sieci. Temat drugi to: zróbmy coś dla taty 
i dla mamy. Tu wykorzystano odpadki  
z papieru, a kolorowe dodatki jak krawat 
czy kwiaty wycinano ze starego „Muratora”. 
Zastosowano też obecne w każdym domu 
kolorowe guziczki. Celem warsztatów 
było uświadomienie dzieciom, że wiele 
odpadków, które wyrzucamy do śmieci, 
może zostać jeszcze raz użytych do wy-
konania czegoś nowego, a przy odrobinie 
fantazji można wyczarować coś naprawdę 
pięknego. Po warsztatach nasi mali goście 
z dużym zaciekawieniem oglądali wystawę 
akwarel Pawła Stellera i pozostałe zbiory.  
A jak przystało na gościnny dom Marii 
Skalickiej nie zabrakło zdrowego poczę-
stunku – były soki, jabłka i inne warzywa.  
             ( I m ) 
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NiE  Bał się  MÓWiĆ  pRaWdY
Od 24 do 27 kwietnia odbywały się  

w Krakowie XIII Dni Tischnerowskie,  
a w nawiązaniu do nich w Ustroniu wykład 
wygłosił dr hab. Marek Rembierz (Uniwer-
sytet Śląski). Kolejne spotkanie z cyklu 
„W kręgu myśli filozoficznej” odbyło się  
w Oddziale Muzeum Ustrońskiego „Zbiory 
Marii Skalickiej” 27 kwietnia, w słoneczne 
sobotnie popołudnie. 
- Dni Tischnerowskie to swoisty fenomen, 
bo myśl jednego człowieka – filozofa, pu-
blicysty, duszpasterza, człowieka kultury, 
człowieka czerpiącego z tradycji gór, skupia 
wokół siebie myślicieli z Polski i Europy.

Nie udało Markowi Rembierzowi spako-
wać i przynieść do Muzeum – jak zaznaczył 
– wszystkich książek autorstwa Tischnera  
i o Tischnerze, jakie ma w domu. Przy-
niósł ich kilkanaście, a stanowiły one tylko 
część wydanych pozycji. A właśnie anali-
zując opublikowane teksty M. Rembierz 
ukazywał „Wolność i nadzieję człowieka  
w interpretacji Józefa Tischnera”. 
– Od lat 70. Tischner stawał się coraz bar-
dziej znaną postacią – mówił M. Rembierz. 
– W roku 1980 niejako przez przypadek po-
jawia się w przestrzeni publicznej. Ktoś miał 
wygłosić kazanie do członków, wówczas 
jeszcze nie zarejestrowanego Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego „So-
lidarność” na Wawelu, i nie było chętnego. 
Podjął się tego Tischner, a kazanie opubliko-
wano w Tygodniku Powszechnym. Czytano 
ten tekst i dyskutowano, stał się on poniekąd 
początkiem „Etyki solidarności”. 

Słynne stało się też kazanie po morderstwie 
księdza Popiełuszki z wstrząsającym zdaniem: 
„Utopcie w Wiśle cały naród”, wygłoszone 
podczas rekolekcji w Starym Sączu i opubli-
kowane w Tygodniku Powszechnym.
– Józef Tischner coraz bardziej, jakby 
wbrew własnym intencjom, staje się osobą 
publiczną. A chciał być przede wszystkim 

myślicielem, filozofem, skupionym na 
pytaniach istotnych, zajmującym się do-
brem, ludzkim dramatem, żywiołem piękna, 
zajmującym się zagadnieniami bliskiej mu 
fenomenologii, filozofii dialogu i aksjologii 
– stwierdził wykładowca. 

Dobrze mówił M. Rembierz, że gdyby 
nie było Józefa Tischnera, to trzeba by go 
wymyślić, bo trudno byłoby znaleźć dru-
giego takiego filozofa, przemawiającego z 
ekranu telewizora do mas, z ambony do gó-
rali, do przedszkolaków i zza profesorskiej 
katedry do studentów i kolegów myślicieli. 
Filozofa, który nie bał się mówić bolesną 
prawdę księżom, światu polityki i całemu 
narodowi. 

– W rok 1989 Tischner staje się publicznie 
znany ze słynnej telewizyjnej wypowiedzi  
o „homo sovieticus”, która rozsierdziła tych, 
którzy nie chcieli widzieć w sobie owego 
śladu człowieka sowieckiego – opowiadał 
dalej M. Rembierz. 

Ta wypowiedź ludzi zelektryzowała. 
Padła po drugiej turze wyborów prezydenc-
kich, kiedy to Stan Tymińskich niemal stał 
się zwycięzcą. Wiele słynnych zdań Tisch-
nera przytaczał i rozpatrywał M. Rembierz, 
a każde z nich zmusza do myślenia, choć 
niektóre brzmią lekko, wręcz żartobliwe. 
Może M. Rembierz pokusi się o przygo-
towanie wykładu opartego na słynnych 
cytatach z Tischnera. Gdyby dołączyć do 
tego anegdoty, to może młodzież ruszałyby 
się na wykład filozoficzny, bo jak na razie  
z trudnością daje się zaprosić.  

Usłyszeliśmy także i to zdanie: „O jakości 
filozofii decyduje jakość bólu ludzkiego, 
który chce filozofia wyrażać i któremu chce 
zaradzić” sformułowane w czasie, gdy zaj-
mował się wartościami, ale też pokazywał 
pułapki samego pojęcia wartości. Naj-
bardziej mogła zadziwić pozorna krytyka 
religii i kleru w ustach Tischnera, mówił 
nawet: „Czasami się śmieję, że najpierw 
jestem człowiekiem, potem filozofem, po-
tem długo, długo nic, a dopiero potem 
księdzem” albo „Jeszcze nie widziałem 
nikogo, kto stracił wiarę, czytając Marksa, 
za to widziałem wielu, którzy stracili ją 
przez kontakt z księżmi”. Jednak światło 
na sprawę rzuca wypowiedź: „Religia jest 
dla mądrych. A jak ktoś jest głupi i jak chce 
być głupi, nie powinien do tego używać 
religii, nie powinien religią swojej głupoty 
zasłaniać.” 

Najpiękniej ks. Józef Tischner mówił  
i pisał o wolności człowieka, podkreślając, 
że tylko z wolnych ludzie może składać 
się wolny naród. Jego myśli dotyczące 
przestrzeni publicznej są cały czas aktual-
ne, szkoda tylko, że elity nie biorą ich pod 
uwagę, a przecież „Nie jest wolny człowiek, 
który nie potrafi przyznać się do winy”. 

             monika Niemiec 

"Gdyby nie było Tischnera, trzeba by go wymyślić" - mówił M. Rembierz.   Fot. M. Niemiec

skutki działalności bobrów nad Wisłą w polanie.                                              Fot. W. suchta
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kRzYżÓWka   kRzYżÓWka   kRzYżÓWka
50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł

BiBlioteka   poleca:

POZIOmO: 1) na grzędzie, 4) poprzednik matiza, 
6) terenowa lub planszowa, 8) jeden po drugim  
w karnawale, 9) pohukuje w lesie, 10) do podziwia-
nia w górach, 11) placówka handlowa, 12) francu-
skie miasto, 13) dla bobasa, 14) odpad skrawania,  
15) ogólniak, 16) wieś koło Kostrzyna, 17) nocna 
mara, 18) dowodził Arką, 19) lipcowa solenizantka, 
20) szczególne prezenty.
PIONOWO: 1) urzędnik grodzki, 2) niesamowite 
wieści, 3) pojedynek na serio, 4) domowe kino,  
5) strachliwe drzewo, 6) gruba igła krawiecka,  
7) kuzynostwo kajmanów, 11) grana na scenie, 13) na 
łące lub w oborze, 17) symbol chemiczny cynku.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu 
liter z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na 
rozwiązania oczekujemy do 24 maja.

  
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 18

bEZ  ROZKWITA
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje Władysław 
Chwastek z Ustronia, ul. Wantuły. Zapraszamy do 
redakcji. 

NOWE KSIĄŻKI W mbP:

Agnieszka Osiecka – „Filmidła. Gawędy o filmach”
Zbiór recenzji filmowych napisanych w latach 1956-1960 przez 

poetkę, która wówczas była bardzo blisko kina – studiowała na 
łodzkiej Filmówce, przyjaźniła się z reżyserami i aktorami. 

Agnieszka Osiecka swoje recenzje tworzy przez pryzmat 
własnego, specyficznego stylu pisarskiego. To nie są banalne po-
chwały lub dosłowne streszczenie filmu, ale pełne błyskotliwych, 
czasami ironicznych myśli, subiektywne wypowiedzi. 

Cezary Gmyz - „Zawód: dziennikarz śladczy”
Jeden z najlepszych polskich dziennikarzy śledczych po raz 

pierwszy opowiada o kulisach swoich dochodzeń. Książka ujaw-

nia tajniki wielu niebezpiecznych śledztw, m.in. dotyczących 
lustracji, afery hazardowej, tajemnicy domu Kwaśniewskich czy 
korupcji w Sądzie Najwyższym.

Podstawowym założeniem nowego sys-
temu gospodarowania odpadami komu-
nalnymi obowiązującego od 1 lipca 2013 
r. jest ograniczenie ilości składowanych 
odpadów, dlatego tak ważna jest ich se-
lektywna zbiórka. W Ustroniu od wielu lat 
prowadzona jest tzw. segregacja u źródła 
czyli bezpośrednio w gospodarstwach 
domowych. Mieszkańcy Ustronia do tej 
pory segregowali odpady przy użyciu 
odpowiednich worków na papier, plastik, 
szkło kolorowe, szkło białe i metale – to 
nie ulegnie zmianie. 

W nowym systemie do worka na metale 
dodatkowo będzie można wrzucać opako-
wania wielomateriałowe (np. kartoniki po 
sokach, mleku itp.). Będzie też nowy brą-
zowy worek do gromadzenia odpadów ule-
gających biodegradacji, czyli odpadów zie-
lonych z pielęgnacji ogrodów, pozostałości 
z warzyw i owoców itp. Na terenie dawnej 
stacji przeładunkowej przy ul. Krzywej zo-
stanie utworzony Punkt Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych (PSZOK), do 
którego we własnym zakresie bez pono-
szenia dodatkowych opłat będzie można 

sEGREGacja odpadÓW
dostarczyć wyżej wymienione odpady 
segregowane, a także powstające w gospo-
darstwach domowych odpady wielkogaba-

rytowe, chemikalia, opony, zużyte baterie  
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny. Wyżej wymienione będzie 
realizowane w ramach wnoszonej przez 
mieszkańców opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

dzikie wysypisko przy niebieskim szlaku spacerowym „jeleniczka”.            Fot. W. suchta
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ŚWięTo
kalET

11 maja po raz drugi odbyło się Drugie 
Święto Kalet w Ustroniu. Pierwotnie pla-
nowano, że odbędzie się na Czantorii, ale 
kapryśna aura sprowadziła uczestników,  
a przede wszystkim gości z Kalet na ry-
nek. Byli ustrońscy radni z przewodniczą-
cym Rady Miasta Stanisławem Maliną. 
Otwarcia dokonali burmistrzowie: Klau-
diusz Kandzia z Kalet i Ireneusz Szarzec  
z Ustronia.
- Ten dzień powinien się nazywać świę-
tem przyjaciół Ustronia - mówił na rynku  
K. Kandzia. - Wszyscy wiemy, jak bardzo 
mieszkańcy Kalet kochają Ustroń, jakim 
darzą go sentymentem. Myślę, że Ustroń to 
przykład jak miasto powinno się rozwijać. 
Przyznam, że pewne wzorce przenosimy 
do naszego miasta, czerpiemy przykład  
z Ustronia.

Sentyment do Ustronia mieszkańców 
Kalet w dużej mierze wynika z odwiedzin  
w naszym mieście, gdy to jedną z piramid 
na Zawodziu posiadały Kaletańaskie Za-
kłady Celulozowo-Papiernicze. 

Mimo deszczy goście z Kalet wytrwali na 
rynku, chętnie uczestniczyli w konkursach. 
Wystąpił zespół taneczny Rocktime, śpie-
wały Daria i Ola, swój popis przedstawiły 
mażoretki. Sporo emocji dostarczył kon-
kurs jedzenia słonych paluszków na czas. 
Najlepszy wynik to dziesięć paluszków  
w 1 minutę i 3 sekundy. Zwyciężyła repre-
zentantka Kalet, choć siły Urzędu Miasta 
z Ustronia zbliżały się do rekordu. Kolejny 
konkurs to wbijanie gwoździ, a na zakoń-
czenie „rzut urzędnika”, czyli rzut zwiniętą 
kartką papieru do kosza. 

Mimo mżawki goście z Kalet postanowili 
wyjechać wyciągiem na Czantorię i swój 
pomysł zrealizowali.                           (ws) 

Mażoretki z kalet.                                                                                                  Fot. W. suchta

TuRNiEj
oldBojÓW

atakuje czantoria.                                                                                                Fot. W. suchta

Burmistrzowie k. kandzia i i. szarzec.                                                               Fot. W. suchta

11 maja w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 rozegrano III Turniej 
Piłki Ręcznej oldbojów o Puchar Handball 
Czantoria Ustroń. Wystąpiło 6 drużyn i gra-
no metodą każdy z każdym. Wystąpiły dru-
żyny: Strzemieszyce Team, Bielszczanie, 
Sucha Beskidzka, HT Purple Roller, HT 
POSiR Pszczyna. Naszym reprezentantom 
udało się wygrać jeden mecz z HT Purple 
Roller. Najlepszymi okazali się piłkarze 
ręczni ze Strzemieszyc. Na zakończenie 
rozegrano mecz gwiazd turnieju przeciw 
młodzikom MKS Ustroń, uczestnikami 
niedawnego półfinału Pucharu Polski. 
Starzy wyjadacze tym razem nie dali się 
młodzieży i zremisowali 13:13.

Tak jak w poprzednich turniejach przy-
jezdne drużyny goszczono gorącym posił-
kiem i napojami.                                (ws)
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Ostatnie dwa weekendy to zmagania  
w playoffach. Przeciwnikami koszykarzy 
Siły były najlepsze drużyny z fazy zasad-
niczej Bielskiej Ligi Koszykówki, które 
znalazły się tym razem z ustroniakami 
w jednej grupie, z której dwie najlepsze 
drużyny przejdą do ścisłej czwórki wal-
czącej o awans.

Rozegraliśmy dwa bardzo trudne mecze,  
w których do samego końca nie można 
było wytypować zwycięzcy. Pierwszy 
mecz z UŁA Bielsko-Biała przegraliśmy 
64:60, gdzie wygrana jak się później okaże 
dawałaby nam pewny awans do finału. 
Drugi z drużyną Not Found zakończył się 
naszym zwycięstwem 55:53.

Obydwa spotkania to dramaturgia, emo-
cje oraz niska skuteczność, a końcówki 
zadecydowały o losach rozgrywek. No 
cóż, właśnie dla tych emocji uprawiamy 
sport.

Kolejny, ostatni mecz w playoffach ro-
zegramy z  faworytami do awansu, druży-
ną Basket Żywiec, po którym małe punkty 
mogą zadecydować, kto zagra w najlepszej 
czwórce tego sezonu.         Adam Deda 

skich braci Jarosława i Marcina Szejów. 
Zwyciężyli w klasyfikacji generalnej, wy-
grywając pięć spośród sześciu odcinków 
specjalnych. Jedynie na drugim odcinku 
zajęli trzecie miejsce, ale z niewielką 
stratą 2,1 sekundy. Natomiast z rekordo-
wą przewagą 23,6 sekundy wygrali piąty 
odcinek. 
- Dla nas to tereny inne, nizinne, wszystkie 
odcinki po płaskim - mówi M. Szeja. - Rajd 
bardzo szybki, dużo prostych, a do takiej 
konfiguracji nie jesteśmy przyzwyczajeni. 
Z drugiej strony trasa nam pasowała, bo od 
pierwszego odcinka specjalnego byliśmy 
na prowadzeniu i mogliśmy kontrolować 
sytuację.

Pechowa pierwsza eliminacja sprawiła, 
że Szejowie jechali z dopiero 40. numerem. 
To sprawia trochę kłopotów, bo wcześniej 
jadący nanoszą na trasę piach czy żwir, a to 
jest niebezpieczne. Z drugiej strony można 
kontrolować przeciwników.
- Mimo wszystko numer z tyłu nie jest 
najlepszy - mówi M. Szeja. - Sprawdza 
się nasz nowy samochód, coraz lepiej 
się w nim czujemy. Wiem, że w Ustroniu  
w sobotę padał deszcz, a tam była słonecz-
na pogoda, suchy asfalt i przewidywalne 
warunki, co dla nas było dobre. 

Bracia Szejowie jadą citroenem C2 
wygrali Rajd Nadwiślański z przewagą  
1 minuty 5,2 sekund nad drugą załogą 
Marka Mularczyka i Pawła Pochronia, 
również jadących citroenem C2. 
- Mogę powiedzieć, że dobrze poznali-
śmy samochód na Rajdzie Mikołowskim 
i dopiero teraz na Rajdzie Nadwiślań-
skim jechaliśmy na sto procent, a na-
wet więcej - mówi M. Szeja. Pozwala 
to optymistycznie patrzeć w przyszłość,  
a już za dwa tygodnie mamy Rajd Wisły  
i bardzo nam zależy na dobrym pokazaniu 
się na swoim terenie.     Wojsław Suchta

zwycięzcy na mecie.                                                                                          Fot. T. Filipiak	

11 maja rozegrano Rajd Nadwiślański 
zaliczany do Rajdowego Pucharu Polski. 

Kierowcy ścigali się w okolicy Puław. 
Znakomicie spisała się załoga ustroń-

pod koszEM

saMocHÓd  się  spRaWdza

szejowie na trasie.                                                                                          Fot. T. Filipiak	
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6 maja personel sklepu „Spar” przy ul. 3 Maja zatrzymał mieszkańca 
Wilkowic. Mężczyzna chciał ukraść kawę Jacobs. (…) W tej kradzieży 
nie byłoby nic wyjątkowego, gdyby nie to, co znaleźli wezwani na 
miejsce policjanci w trakcie kontroli samochodu złodzieja. W aucie 
było jeszcze kilkadziesiąt innych opakowań kawy. - W sklepach działają 
gangi specjalizujące się w kradzieżach konkretnych artykułów - wyja-
śnia komendant Komisariatu Policji w Ustroniu Janusz Baszczyński.

Przez całą niedzielę 11 maja na ustrońskim rynku rozgrywane 
były XIII Międzynarodowe Mistrzostwa Ustronia w Skoku o Tyczce 
o Puchar Burmistrza Miasta. Od dwóch lat impreza ma miejsce na 
rynku, wcześniej odbywała się na boisku szkolnym w Lipowcu. Już 
w roku ubiegłym do Ustronia przyjechali najlepsi polscy tyczkarze i 
tyczkarki. W tym roku dołączyli do nich reprezentanci Czech i Słowacji. 
(…) Pula nagród w tym roku wyniosła 12.000 zł. (…) Zaciętą walkę 
o zwycięstwo stoczyły Anna Rogowska i Anna Wielgus. Od wysokości 
4,10 w konkursie zostały tylko one. Po pokonaniu przez A. Wielgus 
wysokości 4,40 mikrofon od spikerów przejął trener kadry Edward 
Szymczak, informując, że uzyskanie takiej wysokości jest kwalifikacją 
do Igrzysk Olimpijskich. Szkoda, że wyników z zawodów na rynku nie 
można uznać za oficjalne. Dodać trzeba, że A. Wielgus pobiła o 10 cm 
swój rekord życiowy. Walkę podjęła A. Rogowska, opuszczając 4,40. 
Tyczkę umieszczono na wysokości 4,45. Obie zawodniczki trzykrotnie 
strąciły i tym samym doszło do sensacji. Zdecydowana faworytka, 
ubiegłoroczna zwyciężczyni A. Rogowska została pokonana.

Najlepiej zarażać regionalizmem od dziecka i systematycznie. Moż-
na zacząć od kolorowych dudków, które zawieszone nad łóżeczkiem 
ogląda już niemowlę. W dniu wernisażu w Muzeum Ustrońskim ptaszki 
kupowano za jedyne 2,50 zł. Ich twórca mówi, że nie ma w Polsce 
mody na drewniane zabawki. - Każdy może rzeźbić, ale dzieci tylko 
pod kontrolą dorosłych. Efekty nie od razu będą satysfakcjonujące, 
ale jeśli ma się chęci i trochę samozaparcia, na pewno dojdziemy do 
wprawy - obiecuje Tadeusz Leśniak - Trzeba mieć również odpowiednie 
drewno czyli najlepiej miękką specjalną odmianę sosny, która nazywa 
się Wejmudka. Według T. Leśniaka po miesiącu prób, udałoby się 
nam wyrzeźbić ładnego ptaszka. Wiele zależy od naszej wyobraźni. - 
Większość moich zabawek sprzedaję za granicą. Tam cieszą się bardzo 
dużym powodzeniem - mówi twórca ludowy. - U nas jakoś przegrywają 
z wyrobami plastikowymi, elektronicznymi. Myślę, że nie jest to kwestia 
ceny, ale właśnie braku zainteresowania.                   Wybrała: (mn) 

www.ustron.pl

Czyszczenie dywanów, tapicerki. 
(33) 854-38-39, 602-704-384.

Sprzedam kawalerkę na Manhata-
nie tel. 507-15-53-30.

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

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

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

Drewno podpałkowe, kominkowe, 
buk, brzoza, świerk, muł, flot, 
węgiel groszek. TRANSPORT, 
RATY. 33/852 32 12, 518 201 
189.

Przegrywamy kasety VHS na 
DVD. 507-385-375.

Iglaki - wyprzedaż. 691-845-124.
 
Pokój do wynajęcia. (33) 854-
51-97.

Malowanie dachów, tarasów, 
okien, pokrycia papą termozgrze-
walną. 505-168-217.

UWAGA! Wznowiliśmy pranie 
dywanów. Punkt przyjęć - sklep 
„Wszystko dla dzieci", ul. Cie-
szyńska (koło PKO). 660-546-
764.

Wynajmę mieszkanie na Zawo-
dziu tel. 603-321-002.

Pokój do wynajęcia. 603-468-651. 
(33) 854-26-67.

Miejsce na reklamę przy ul. 
Zdrojowej - instalacja gotowa.  
(33) 854-24-71.

dziesięć  lat  temu

16 .05 16.30       Zebranie mieszkańców osiedla Nierodzim,   
               SP-6
17.05 17.00        Spotkanie z Lidią i Czesławem Hławiczkami 
               z Cieszyna na temat „Śladami judaików 
               Podkarpacia”, Muzeum Ustrońskie
17.05 12.45        Filharmonia Śląska – audycja muzyczna dla 
               uczniów klas drugich szkół gimnazjalnych 
               „Instrumenty znane i mniej znane”, MDK 
               „Prażakówka”
18.05             Wyścig szosowy o Puchar Równicy, rynek 
               - Równica 
19.05 9.30        XVII Rodzinny Rajd Rowerowy – start  
               i meta: Rynek
24.05 16.30        Koncert z okazji Dnia Mamy i Taty – wy- 
               stępy zespołów artystycznych z Miejskiego 
               Domu Kultury „Prażakówka”, MDK „Pra- 
               żakówka”
24.05 17.00        Zebranie mieszkańców osiedla Poniwiec,  
               Nadleśnictwo Ustroń, ul. 3 Maja 108 
25.05  16.00        Koncert Charytatywny Fundacji Św. An- 
               toniego. Występ grupy Gang Marcela,  
               amfiteatr

zwyciężczynię w spożywaniu na czas paluszków...  Fot. W. suchta

*    *    *

16.05     W Nierodzimiu  ul. skoczowska 111   tel. 854-24-89
17-18.05  centrum  ul. daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
19-20.05  pod Najadą  ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
21-22.05  Na szlaku  ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
23-25.05  centrum  ul. daszyńskiego 8    tel. 854-57-76

*    *    *

... próbowali dogonić ustrońscy urzędnicy.                Fot. W. suchta
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felieton

felieton
Tak sobie myślę

Jestem potrzebny

Na zbliżające się moje 65. urodziny,  
a przede wszystkim dla moich kuzynek, 
które przyjadą na nie z różnych krajów 
niemal całej Europy, chciałem zrobić mo-
iczkowe wino. Niestety, nikt, ze spotkanych 
przeze mnie mężczyzn, nie potrafił mi 
dokładnie powiedzieć jak się takie wino 
robi. Największe nawet autorytety w tej 
dziedzinie, czyli domowego robienia nale-
wek i win, odsyłały mnie w tej sprawie do 
pań z działających w mieście kół gospodyń 
wiejskich. O tempora! o mores! Widzę, 
że w produkcji domowej napojów alko-
holowych nastały „czasy matriarchatu”, 
panowie całkowicie wycofali się z tego 
jakże szlachetnego zajęcia, i zadowalają 
się piciem wysokouprzemysłowego piwa, 
z zagranicznych koncernów, bądź wódki 
z gigantów monopolowych, a to panie 
przejęły inicjatywę w tej męskiej dziedzi-
nie aktywności i one właśnie wygrywają, 
wszystkie ostatnie konkursy cieszyńskiego 
browaru na piwo domowe.

Pamiętam, że dawniej było inaczej. Jak 
w latach 70-tych ubiegłego wieku, wśród 
elit politycznych, ale także i artystycznych, 
nastała moda na domki letniskowe. Grupa 
plastyków z Katowic zaczęła wykupywać 
stare chaty góralskie na południowych 
zboczach Prusowa w Milówce. Brat mojego 
szwagra, niedawno zmarły, śp. prof. To-
masz Jura był jednym z pierwszych, którzy 
taką starą chatę góralską kupił. „Wszystek” 
wolny czas poświęcał na jej remont i mo-
dernizację. Tam też powstawały najlepsze 

Przejście na emeryturę niesie zwykle 
ze sobą poczucie ulgi. Już nie będzie 
trzeba wstawać rano i śpieszyć do pracy. 
Nie trzeba będzie powtarzać tych samych 
czynności, które przez wiele lat wypełniały 
niemal każdy dzień. Nie trzeba będzie 
wysłuchiwać poleceń szefów i stosować 
się do nich nawet wtedy, gdy się z nimi 
nie zgadzamy. Nie trzeba będzie podej-
mować decyzji, nieraz bardzo trudnych  
i kłopotliwych. Przestanie ciążyć poczucie 
odpowiedzialności za siebie i za innych… 
Przyszedł czas wolności i swobodnego 
decydowania o tym, co się zrobi z sobą 
i swoim czasem… Jak to dobrze. Teraz 
wreszcie będzie można robić to i tylko 
to, na co naprawdę ma się ochotę… Tyle 
książek jest do przeczytania, tyle krajów 
do zwiedzenia, tyle godzin do spędzenia 
przy umiłowanych zajęciach i spotkaniach 
ze znajomymi…

Zapewne pierwszy okres spędzany na 
emeryturze jest pełen optymizmu, związa-
nego ze zmianą sposobu życia. Przyszedł 
czas na odpoczynek i zajęcie się sobą  

i swoimi bliskimi. Trzeba nadrobić, to na co 
nie było czasu i co się zaniedbało w czasie 
intensywnej pracy zawodowej…A jest tego 
sporo… Każdego dnia emeryt budzi się z 
myślą, że już nic nie musi robić i może zająć 
się tym na co naprawdę ma ochotę.

Po pewnym jednak czasie takie życie 
tylko dla siebie i zaspakajanie własnych 
chęci przestaje mu wystarczać… Czegoś 
mu brakuje… Nie w pełni jest zadowolony 
z tego, że nikt do niczego go nie przymu-
sza i niczego od niego nie oczekuje… 
Wykonując swoją pracę zawodową, czuł 
się potrzebny. A na emeryturze coraz bar-
dziej niepokoi go myśl, że może jest już 
niepotrzebny. Szczególnie wtedy, gdy jest 
sam… Nie chciałby już wracać w pełnym 
wymiarze do dawnej pracy i obowiązków, 
ale chciałby przynajmniej od czasu do 
czasu robić to, co robił dawniej i co na-
prawdę przynosiło mu radość i satysfakcję.
Liczył  zresztą na to, kiedy przechodził na 
emeryturę… Niestety, wygląda na to, że 
się przeliczył… 

Minęły te czasy, kiedy starsi ludzie byli 
wciąż potrzebni. Zazwyczaj tak długo 
jak dopisywało im zdrowie i siły, bez 
problemu mogli znaleźć pracę w swoim 
zawodzie. Pracy było dość i dla młodych, 
i dla starych. Teraz jest inaczej. Młodzi 
wręcz czekają aż ci starsi odejdą i zwolni 
się miejsce pracy…

I starsi, będący na emeryturze, ale jesz-
cze w pełni sił i zdrowia, mogą się czuć  
i nieraz czują się, odepchnięci i niepo-
trzebni. Mogą już odpoczywać po trudach 
wieloletniej pracy. Tylko nie zawsze chcą 
odpoczywać, a w każdym razie nie przez 
cały czas. Chcą być potrzebni innym. Co 
prawda lepiej czy gorzej mają zabezpie-
czony swój byt. Czasem nawet lepiej niż 
młodzi ludzie.  Tylko mamy to zapisane 
w genach albo też zostaliśmy tak wycho-
wani, że żyć mamy nie tylko dla siebie, 
ale także dla innych. Mamy być potrzeb-
ni.  Inaczej nasze życie traci swój sens  
i znaczenie…

W dzisiejszym społeczeństwie nie za-
wsze ta potrzeba starszych ludzi na eme-
ryturze znajduje zrozumienie. W każdym 
razie nie jest to oczywiste, że owym star-
szym też trzeba dać możliwość działania 
i poczucie, że są potrzebni. Muszą więc 
sobie radzić sami. Bywa, że potrzebni są 
w rodzinie dla opieki nad wnukami bądź 
zajęcia się domem. Bywa też, że znajdują 
sobie coś czym inni się nie zajmują bądź 
coś, w czym znaleźli miejsce dla siebie.  
Myślę, że dobrze jest od czasu do czasu 
przypomnieć, że dla dobrego poczucia  
i zadowolenia z życia potrzebna jest  
i młodym, i starym, świadomość, że są 
potrzebni nie tylko sobie ale i innym.

                                              Jerzy bór

projekty jego prac graficznych. „Prófesór” 
szybko zintegrował się z tamtejszą męską 
częścią lokalnej społeczności, dla której 
był po prostu „Tómkiem”, kompanem 
do wy... . Pamiętam jak ktoregoś roku 
na wiosnę pokazywał mi z nieukrywaną 
dumą, dymion z zasypanymi cukrem zie-
lonymi końcówkami świerków, wierząc, 
że z tego będzie wspaniała „okowita”. 
Tak, wówczas, snuł swoje opowiadanie: 
„wiosną, górale wychodzą ze swoich chat 
i spoglądając na budzącą się do życia przy-
rodę, widzą, to co najpierw wyrasta, a to 
właśnie te końcówki świerków, zwane na 
Żywieczczyźnie moiczkami. Pierwwszą ich 
myślą jest: a może by zrobić z tego coś do 
napicia się?” Tamtejsze góralki też zbierały 
moiczki, ale w niewielkich ilościach. Z nich 
bowiem robiły syropy dla swoich dzieci 
i wnuków. Widać było przechodząc koło 
zabudowań góralskich jak w oknach stały 
i we wiosennym slońcu wygrzewały się 
słoje z zasypanymi cukrem „moiczkami” 
na syrop.

Ale, my tu na Śląsku Cieszyńskim wie-
my, że wino czy inne napoje wyskokowe, 
a także jak się ostatnio dowiedziałem, tzw. 
„sztuczny miód”, robi się z „moiczków”, to 
jest kwiatów popularnego mlecza, popraw-
nie zwanego mniszkiem lekarskim.

Kilka lat temu na Kaplicówce w Sko-
czowie w piękny majowy dzień widziałem 
mężczyznę zbierającego kwiaty mlecza 
do ogromnego wora. Żałuję do dziś, że 
nie poprosiłem wówczas tego mężczyzny  
o przepis na wino moiczkowe.

Raz w życiu piłem wino moiczkowe. 
Było to w lecie 1989 roku w... Norwegii. 
Pojechaliśmy tam do pracy. Tak, tak, mło-
dzi Czytelnicy, jeździło się zarobić „dola-
ry” na Zachód (z tym, że dodawało się na 

zgniły Zachód, gdyż, według propagandy 
PRL-u, już się rozkładał). W wakacje 
można było na Zachodzie na zbiorach za-
robić, w przeliczeniu na złotówki, o wiele 
więcej niż przez cały rok w Polsce. Wtedy 
to w Norwegii, z początku nic nam się nie 
udawało. Pracy nie było i jako „no job-y” 
przesiadywaliśmy ze smutnymi minami 
nad fiordem. Zauważył to właściciel tego 
skrawka ziemi nad wodą. Przyjechał do nas 
ogromnym traktorem i w niezrozumiałym 
dla nas języku norweskim (innego bowiem 
nie znał) zrugał nas za nieróbstwo i „bycze-
nie się”, od kilku dni, na jego „plaży”. My, 
w podzięce, poczęstowaliśmy go przywie-
zioną ze sobą polską wódką, która miała 
tam wówczas jak najlepszą markę. On zaś 
zaprosił nas nazajutrz do siebie i poczęsto-
wał bardzo cienkim „winem moiczkowym” 
(zwanym tam „humlą”), którego miał kilka 
ogromnych beczek! Co najważniejsze 
dał nam pracę. Zaczęliśmy od malowa-
nia jego stodoły. Potem, po sprawdzeniu 
naszych zdolności malarskich, powierzył 
nam malowanie domu i pozostałych bu-
dynków gospodarstwa. Niestety na mnie 
i koleżanki tamtejsze moiczkowe wino 
podziałało w ten sposób, że straciliśmy 
całkowicie czujność i „solidarność” z klasą 
robotniczą. W przyjacielskiej już rozmowie 
z naszym chlebodawcą wygadaliśmy się, 
kim jesteśmy z zawodu. W tej samej chwili 
straciliśmy u naszego gospodarza pracę 
malarzy, gdyż jak nam powiedział, nie 
stać go na zatrudnianie adwokata i lekarza 
przy malowaniu. Następne dni zmuszeni 
byliśmy spędzać na wycieczkach po prze-
pięknej okolicy.

Dlatego też, „wino moiczkowe” kojarzy 
mi się ze wspanialymi wakacjami!

                                     Andrzej Georg

 

moiczki
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W sobotę 11 maja na własnym boisku 
piłkarze Kuźni podejmowali Zaporę Wapie-
nica w meczu o mistrzostwo ligi okręgowej. 
Siąpił deszcz, więc nie było rekordowej 
liczby kibiców. Ci, którzy zdecydowali 
się przyjść na mecz mogli obejrzeć pięć 
bramek. 

Samo widowisko zdecydowanie jed-
nostronne. Kuźnia przez 90 minut miała 
przewagę, a właściwie to przebywała na 
połowie przeciwnika. Już w 8 min. pierwszą 
bramkę z rzutu karnego zdobywa Marek 
Szymala. Karnego sędzia podyktował po 
ewidentnym faulu na Robercie Madzi. Nie-
spodziewanie w 12 min. Zapora remisuje po 
bezpośrednim strzale z rzutu wolnego zza 
linii pola karnego. W 31 min Kuźnia znowu 
prowadzi dzięki  R. Madzi, a kolejne bramki 
zdobywa już tylko Kuźnia, w tym dwie po 
stałych fragmentach gry i z w zamieszaniu 
podbramkowym. Kolejno strzelają Konrad 
Pala i Dawid Janoszek, odpowiednio w 39 
i 45 min.

Choć w drugiej połowie Kuźnia zdobyła 
tylko jedną bramkę, to gra była jeszcze 
bardziej jednostronna. A gola strzela w 61 
min. M. Szymala.

Po meczu powiedzieli: 
Trener Zapory Tadeusz Pankiewicz:  

- Ustroń ma dobrą drużynę, fajnie grali, a 
my mamy samą młodzież. Niepotrzebnie 
wszystko zepsuł sędzia, bo bez sensu po-
magał Kuźni, a przecież piłkarze z Ustronia 
i tak by wygrali. Brak nam piłkarzy, dziś 
przyjechaliśmy w dwunastu. Jedna zmiana, 

potem kontuzja i nie było kogo wpuścić na 
boisko. W meczu wyraźna dominacja Ustro-
nia, rozgrywali sobie piłeczkę. W ogóle 
ładnie grają, a ja im życzę jak najlepiej.

Trener Kuźni marek bakun: - Nie było 
problemów, bo szybko udało się strzelić 

BEzpRoBlEMoWo

1	 Landek	 22	 42	 57:21
2	 Kuźnia	 23	 42	 58:36
3	 Chybie	 23	 42	 53:48
4	 Pewel	Mała	 23	 41	 48:38
5	 Koszarawa	 22	 41	 42:34
6	 Kaczyce	 23	 39	 43:38
7	 Radziechowy	 23	 37	 55:41
8	 Wilamowice	 23	 37	 49:46
9	 Puńców	 22	 36	 61:51
10	Skoczów	 22	 34	 43:29
11	 Dankowice	 21	 33	 35:40
12	Żabnica	 23	 32	 46:41
13	Drogomyśl	 23	 28	 44:48
14	Bestwina	 23	 28	 32:43
15	Porąbka	 22	 20	 20:34
16	Strumień	 22	 9	 23:72
17	Wapienica	 22	 4	 22:71

KS Kuźnia Ustroń – LKS Zapora Wapienica 5:1 (4:1) 

piłkarzy zapory atakowano już na ich połowie.                                                 Fot. W. suchta

Tego zawodnik zapory się nie spodziewał.                                                        Fot. W. suchta

bramkę. Był to przeciwnik, którego szybko 
trzeba było napocząć i to się nam udało. 
Dzięki temu tak się mecz ułożył. Myślę, że 
gdyby nie udało się strzelić, mogło wszyst-
ko inaczej wyglądać. Zapora to drużyna, 
która tracąc bramkę traci również chęć do 
gry. Cieszy bardzo ważne zwycięstwo. Był 
to mecz na przełamanie i udało się wygrać 
w miarę efektownie. Oczywiście w drugiej 
połowie można było strzelić jeszcze więcej 
bramek, ale jak się prowadzi 4:1 do przerwy, 
to nie ma takiej koncentracji. A sytuacji było 
sporo, co nas ostatnio charakteryzuje. W po-
przednich meczach też mieliśmy sytuacje,  
a bramek strzelamy niewiele. Dziś strzeli-
liśmy pięć, więc nie wybrzydzajmy. Szcze-
gólnie w pierwszej połowie graliśmy to, co 
chcieliśmy - szybko, wysoko, agresywnie 
i widać efekt.                  Wojsław Suchta 


