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Wszyscy uczestnicy zawodów, nie tylko ustroniaczki, dostały „Ustroniaczki”.																																																																												Fot.	W.	Suchta

stWorzą korpus

sport dla
dorosłych

statystyka
strażnika

Muzyczni  rEcydyWiŚci

Według moich ustaleń Grupa MoCarta występuje w Ustroniu 
już po raz trzeci, ostatnio w 2006 r. Czy Panowie również pro-
wadzą takie statystyki?
B. Błaszczyk: To akurat mój konik, choć ogromnie pracochłonny, 
ponieważ gramy ponad sto koncertów rocznie, a że zespół obchodzi 
w tym roku 18. urodziny, więc nazbierało się ich mnóstwo. Jako 
ciekawostkę podam, że w samym Pałacu Kultury graliśmy nie tyle 
kilkanaście razy, ile w kilkunastu miejscach, bo znajduje się tam 
parę teatrów i sporo sal. Często także wracamy na „miejsce zbrod-
ni”, jesteśmy takimi muzycznymi recydywistami. Mamy miejsca 
ulubione, są też niezwykłe, jak w Wieliczce na 136 m głębokości 
czy najwyższej położone – Arosa w Alpach, tam wystąpiliśmy 
w namiocie cyrkowym. Mamy bardzo gęstą mapę miejsc, do któ-
rych jeździmy, i zaznaczamy na niej czerwonymi serduszkami te, 
gdzie było fajnie.

stok  pod  dachEM

(cd. na str. 2)

Rozmowa z Bolkiem Błaszczykiem, Filipem Jaślarem, 
Michałem Sikorskim - artystami Grupy MoCarta

Extreme Park ma nowego właściciela i nową koncepcję dzia-
łania. Do tej pory była to gastronomia i tor saneczkowy. Obecnie 
planuje się w najbliższym czasie montaż lodowiska całorocznego. 
Później ma powstać całoroczny kryty stok narciarski, i to nie 
igelitowy, ale na śniegu. 
- Nic nowego nie wymyślamy, tylko uważamy, że jeżeli coś 
gdzieś się sprawdziło, a jest realne na naszym rynku, to można 
to zrobić. To nie są mrzonki - mówią W. Wydra i E. Fijołek, 
którzy znają się jeszcze ze szkoły w Pile. Z zawodu są technolo-
gami żywienia. Mówią też o sobie, że życie rzucało ich w różne 
zakątki świata, wiele poznali, zdobyli doświadczenie. Podział 
jest taki, że W. Wydra ma wizję, potrafi się obracać w dużym 
biznesie, natomiast E. Fijołek prowadzi od 34 lat tego typu 
przedsiębiorstwa nie tylko w Polsce, jest więc odpowiedzialny 
za stronę techniczną.
- Razem dajemy gwarancję, że to miejsce będzie żyć - mówią.

(cd. na str. 4)
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Prezydenci Polski, Ukrainy 
i Słowacji - Bronisław Komo-
rowski, Wiktor Janukowycz 
i Ivan Gaszparovicz - spotkają 
się w w tym tygodniu w Wiśle. 
A konkretnie 21 lutego pojawią 
się w zameczku na Zadnim 
Groniu. Głównymi tematami 
rozmów będą przygotowania do 
szczytu Ukraina-UE 25 lutego 
w Brukseli.

 
Najstarszy śląski ratusz stoi 

przy rynku w Strumieniu. Ba-

rokowa budowla liczy sobie 
ponad 380 lat. W ostatnich la-
tach budynek odremontowano. 
W piwnicach urządzono galerię. 
Rynek również przeszedł kura-
cję odmładzającą. Renowacji 
poddano też park miejski. 

Janusz Rokicki - srebrny me-
dalista Igrzysk Paraolimpijskich 
w Londynie w pchnięciu kulą 
został uhonorowany Srebrnym 
Krzyżem Zasługi. Zawodnik 
KS MOSiR Cieszyn odebrał 
odznaczenie w Warszawie 
z rąk prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego. 

Na rynku w Wiśle odbył się 
pokaz z udziałem ratowników 

górskich i ich czworonożnych 
pomocników. Zaprezentowano 
sposoby wydobywania ludzi 
spod śniegu.

Wiąz szypułkowy jest ko-
lejnym drzewem na terenie 
Cieszyna uznanym za pomnik 
przyrody. Rośnie na skraju ulicy 
Żeromskiego, ma ponad sto lat. 
W sumie nad Olzą jest ponad 90 
„pomnikowych” drzew. 

 
W sali Domu Kultury w Wi-

śle w ubiegłym tygodniu odby-
ły się tradycyjne szkubaczki. 
W darciu pierza uczestniczyło 
kilkadziesiąt góralek w róż-
nym wieku. Ciekawostką jest 
to, iż na pierzynę potrzeba aż 

dwanaście kilogramów gęsich 
i kaczych piór. Kobietom towa-
rzyszyła góralska kapela.

     
Dawny amfiteatr w Cieszy-

nie zamieniono na darmowy 
parking. Na betonowym kręgu 
mieści się około setki samo-
chodów.

  
Zameczek Prezydenta RP na 

Zadnim Groniu w Wiśle Czar-
nem odwiedza rocznie około 
8 tysięcy turystów. Chętnych 
do obejrzenia rezydencji jest 
znacznie więcej, ale wstęp jest 
ograniczony czasowo. Tej zimy 
„głowa państwa” już kilkakrot-
nie bawiła w swojej rezydencji, 
oficjalnie i nieoficjalnie.  (nik)

    

*    *    *

*    *    *

*    *    * *    *    *

*    *    *

Grupa Mocarta.                                                       Fot. k. szkaradnik

Wiem, że grafik zespołu jest zbyt napięty, by móc się rozejrzeć 
po Ustroniu, a może któryś z panów był tu kiedyś prywatnie?
F. Jaślar: Kiedy miałem 5 lat, rodzice mojego taty przeprowadzili 
się do Cieszyna. Dzięki temu w tych stronach spędzałem pierwsze 
zimowiska, obozy narciarskie, i od 35 lat zdobyte tu umiejętności 
wykorzystuję na innych stokach. Pamiętam obóz, na który przy-
jechałem zdrowy, ale pojeździłem trochę, najadłem się śniegu, 
połowę przechorowałem i wyjechałem w kiepskim stanie. Jednak 
chętnie tu wracam, ponieważ przez dziadków i ciocię, która także 
mieszka w Cieszynie, czuję się bardzo związany z tymi stronami,  
a moja radość udziela się kolegom, więc to dla nas zawsze odświętne 
chwile, choć krótkie.
Poza talentem muzycznym i komicznym potrafi pan czytać  
w myślach, chciałam właśnie zapytać o narciarstwo… 
F. Jaślar: U mnie jeździ już kolejne pokolenie, bo zapaliły się do 
tego moje dzieciaki. A co do kolegów, to Pawła od lat starałem 
się namówić i chyba dopiero trzy sezony temu zaczął. Wiele razy 
byliśmy razem na feriach czy przerwach sylwestrowych w górach, 
ale twierdził, że to nie dla niego. Nagle dokonała się jakaś niesa-
mowita przemiana i jeździ. A Bolek ma swoim koncie coś więcej 
niż banalną jazdę na nartach…
B. Błaszczyk: Zjeżdżałem na futerale wiolonczeli w Tatrach 
i Alpach. Budziłem przestrach, bo miałem dużą bezwładność jako 
swobodnie opadające, dosyć potężne ciało.
Musiało to wyglądać nieco surrealistycznie… Skecze, które 
panowie pokazują, czasem też igrają z absurdem. Czy zdarzały 
się w panów karierze sytuacje na tyle zaskakujące i groteskowe, 
że jedynie poczucie humoru mogło panów uratować?
M. Sikorski: Rzadko się trafia, żeby pękła struna, ale nam się to 
parę razy na koncertach zdarzyło. Przy narracji, jaką prezentujemy, 
nie możemy sobie pozwolić na pauzę, musieliśmy więc na bieżąco 

kombinować. Zwykle ten, któremu pękła struna, jest najbardziej 
przerażony i ręce tak mu się trzęsą, że wymienia ją dwa razy dłużej, 
zatem po pierwsze, musi to zrobić kto inny, po wtóre, mamy już 
struny przy sobie, bo bieg do garderoby to dodatkowa strata czasu. 
I najważniejsze, by zabawić publiczność, wtedy zazwyczaj Filip 
opowiada jakąś dykteryjkę z naszego życia, najczęściej w ciągu 
jednej takiej historii uda się strunę wymienić. Jesteśmy w tym coraz 
lepsi, jak w pit-stopie zakładający koła na wyścigówki.
Jak oznajmia profil Grupy MoCarta na Facebooku, grają 
panowie „muzykę klasyczną na wesoło”. Traktowanie jej  
z przymrużeniem oka przekonuje, że nie jest zastrzeżona dla 
elit, koneserów itp. A co sądzą panowie o fenomenie disco polo, 
który ogarnia masy?
M. Sikorski: Disco polo istniało, odkąd pamiętam, nie wyszło 
nagle z podziemia. Muzyka jest sztuką użytkową i skoro ludzie 
tego słuchają, to znaczy, że jest potrzebne. Oczywiście, nie ma tu 
wyrafinowanego tekstu ani muzyki, ale jeśli wiele osób się przy 
tym bawi, to czemu nie? Disco polo nie jest jakąś straszną siłą, 
która wszystkich systematycznie ogłupia. Czasami każdy siada 
przed telewizorem i ogląda beznadziejne filmy, żeby się zreseto-
wać. Myślę, że w muzyce podobnie: jeżeli chcemy się rozluźnić, 
słuchamy takiej muzyki, jeżeli chcemy się uwznioślić, słuchamy 
innej. I to jest w porządku.
Grają panowie u nas w walentynki. Ponieważ rozmawiamy 
przed koncertem, nie wiem, czy będą akcenty „miłosne”, ale 
ciekawi mnie panów stosunek do tego dnia.
M. Sikorski: Odpowiem zupełnie prywatnie. Jeżeli chodzi o wa-
lentynki, to nie zastanawiając się nad argumentami zwolenników 
i przeciwników, uważam, że każdy moment, kiedy można powie-
dzieć drugiej osobie, że się ją kocha, jest bardzo fajny, bez względu 
na to, czy chodzi o święto związane z religią czy jakiś lokalny albo 
nielokalny zwyczaj. To zawsze wydobywanie pozytywnej energii  
i emocji. Szczególnie kiedy mieszka się w Warszawie, widać, że niby 
jest OK, ale wszyscy są jednostkami w szklanych klatkach, mało 
jest bezpośrednich stosunków i przekazywania dobrych emocji,  
a to bardzo potrzebne.
Ŕ propos emocji, Grupę MoCarta czekają w tym roku koncerty 
m.in. w Kostaryce i w Chinach. Przekaz muzyki jest uniwer-
salny, natomiast poczucie humor zdaje się zależne od kultury  
i narodowości. Czy łatwo dotrzeć z muzycznymi żartami do tak 
odmiennych odbiorców?
B. Błaszczyk: Ciekawe, że sytuacje sceniczne, które tworzymy, są 
czytelne prawie wszędzie, nawet w egzotycznych dla nas kulturach, 
ale reakcje są inne. Widać, że to się podoba, jednak publiczność 
reaguje w różnych momentach i w różny sposób, np. w Chinach 
uderzyło nas, że aprobatę, zadowolenie wyraża się sykiem. Ame-
rykanie są ogromnie spontaniczni, a jeszcze bardziej południowcy. 
Inaczej z ludźmi Północy, którzy powściągliwie okazują emocje, ale 
po koncercie mówią, że nigdy się tak świetnie nie bawili. 
Dziękuję za rozmowę i wierzę, iż koncert spotka się z ciepłym, 
żywiołowym przyjęciem.
B. Błaszczyk: Na pewno, w końcu Ustroń to też zupełne połu-
dnie.
Dziękuję za rozmowę.       Rozmawiała Katarzyna Szkaradnik

Muzyczni  rEcydyWiŚci
(cd. ze str. 1)

*    *    *

*    *    *
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tel. 854 34 83 
tel. 604 55 83 21

ZAKłAD PoGRZeBoWy
Leszek Kubień

biuro czynne:  pn-pt 8.00-15.00 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

*    *    *

*    *    *

WyKłAD ALeKSAnDRA DoRDy 
Ustroński Klub Ekologiczny  i  Muzeum „Zbiory Marii Ska-

lickiej” zapraszają na wykład przyrodnika i ekologa Aleksandra 
Dordy nt.: „Dzikie zwierzęta i rośliny w najbliższym otoczeniu 
człowieka”. Spotkanie odbędzie się 23. lutego 2013 - sobota, 
godz. 16.00 w Muzeum

*    *    *

nA  śLUBnyM  KoBieRCU  STAnęLi
Magdalena noszczyk z Ustronia i Dariusz Sedlaczek z Chybia

100. RoCZniCA URoDZin JóZeFA PiLChA 
Urząd Miasta w Ustroniu i Muzeum Ustrońskie zapraszają na 

spotkanie z okazji 100. rocznicy urodzin Józefa Pilcha (1913-
1995), historyka, publicysty, bibliofila, badacza i popularyzatora 
dziejów miasta i regionu, działacza kultury i spółdzielczości, które 
odbędzie się w sobotę 2 marca o godz. 16.00.

PRoJeKCJA FiLMU „JeDnA noC Z KRóLeM”
Zapraszamy na film pt. „Jedna noc z królem”. Będzie to projek-

cja jednorazowa w ramach Misji Polska - Izrael. Historia filmu 
oparta jest na biblijnej Księdze Estery. Ten poruszający, nakręcony  
z wielkim rozmachem film opowiada o Esterze - sierocie, która 
została żoną przywódcy państwa w efekcie konkursu piękności. 
Projekcja filmu odbędzie się w sobotę, 23 lutego 2013, g. 18.00 
w budynku Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja w Ustroniu, 
ul. 3 Maja 14, 43-450 Ustroń. Wstęp wolny. Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń, wykonując zapisany 

w swoim statucie obowiązek, w dniu 4 lutego 2013 roku odbyło 
swoje Walne Zebranie. Zebrani podsumowali rok 2012 i wyty-
czyli zadania na rok 2013. Obrady zdominowała ocena trzech lat 
bytu prawnego Stowarzyszenia. W związku z tym, że upłynęła 
pierwsza, trzyletnia kadencja osób funkcyjnycw organach Stowa-
rzyszenia, konieczne stało się potwierdzone wyborem ustalenie 
władz na kolejną kadencję.

Trzyletni okres funkcjonowania Stowarzyszenia i wynikające 
z potrzeby realizacji zadań prawne umocowania skłoniły pro-
gramujących pracę Stowarzyszenia do rozszerzenia spektrum 
zapisów statutowych w zakresie celu działania. Uznając tak 
przedkładaną konieczność, Zebrani dokonali uzupełnień w 
statucie stowarzyszenia o problematykę oświatową, wspartą 
wykorzystaniem środków multimedialnych. 

Inspiracją dla programowanych na rok 2013 zadań są też, mię-
dzy innymi,  przypadające w tym roku rocznice, a wśród nich:
- dwusetna rocznica uruchomienia walcowni w ówczesnym ośrod-
ku hutniczym „Hildegarda” (obecnie siedziba Nadleśnictwa),
- 120. rocznica powstania Związku Zawodowego Robotników 
Metalowych w Ustroniu, 
- 95. rocznica założenia Robotniczego Stowarzyszenia Kultural-
no-Oświatowego „Siła”,
- zaprzestanie działalności produkcyjnej w Ustroniu rozpoczętej 
w zakładzie kuźniczym „Adam”.

Podjęte plany działania uwzględniają te wydarzenia rocznicowe 
i będą podejmowane między innymi w ramach Święta Śląskich 
Zabytków Techniki, popularnej Indrustiady.                       (KB)

rocznicoWE  zadania

12 ii 2013 r.
W trakcie kontroli postoju pojaz-
dów przy ul. Sanatoryjnej ukarano 
dwóch kierowców mandatami 
w wysokości 100 zł.12 ii 2013 r.
Interwencja w sprawie niezabez-
pieczonej studzienki kanalizacyj-
nej przy ul. Partyzantów. Powiado-
miono odpowiednie służby.
13 ii 2013 r.
Prowadzono czynności w ramach 
policyjnej akcji „Bezpieczne Ferie 
2013”, m.in. wzmożone kontrole 
w okolicy wyciągów narciarskich 
na Czantorii i Palenicy.
14 ii 2013 r.
Mandatem w wysokości 100 zł 
ukarano jedną z mieszkanek ul. 
Daszyńskiego za niesprzątanie po 
swoim piesku.

14 ii 2013 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia inter-
weniowano przy ul. Katowickiej 
w sprawie nietrzeźwego męż-
czyzny, który leżał w śniegu na 
poboczu drogi. Osoba ta została 
przewieziona na miejsce zamiesz-
kania i przekazana pod opiekę 
dorosłemu domownikowi. Otrzy-
mała mandat karny 100 zł.
14 ii 2013 r.
Interweniowano w sprawie bez-
pańsko biegającego psa przy ul. 
Skoczowskiej. Ustalono wła-
ściciela, który został ukarany 
mandatem karnym w wysokości 
100 zł.
16 ii 2013 r.
Prowadzono kontrolę wywozu 
odpadów komunalnych i nieczy-
stości ciekłych z nieruchomości 
przy ul. Owocowej.
17 ii 2013 r.
Interweniowano w sprawie pad-
niętej sarny przy ul. Katowickiej. 
Zwierzę zostało zabrane przez 
pogotowie sanitarne.            (ksz)

7 lutego w szkole podstawowej  nr 2  przeprowadziłem  przyrodniczą 
prelekcję multimedialną. W pierwszej godzinie  lekcyjnej, blisko 
setce uczniów klas od  ii  do V,  przybliżyłem zwierzęta występujące 
w Europie Środkowej. podczas drugiej godziny młodzież obejrzała 
film przyrodniczy prezentujący owady i chrząszcze. na zakończenie 
uczniowie	odpowiadali		na		pytania	przyrodnicze.	Uczestnicy		tego		
konkursu  otrzymali materiały  promocyjne  ufundowane przez  cie-
szyński  Euregion  „olza”. Wiosną  uczniowie  tej  szkoły wyjdą  na  
łono natury,  by poznać beskidzkie formy ochrony przyrody, zwłasz-
cza  zwiedzając pomniki i rezerwaty, oraz  powedrują ścieżkami  
przyrodniczymi,  zdobywając odznakę „turysta  przyrodnik”.   

przewodniczący komisji ochrony przyrody 
pttk  Beskid  Śląski

Jan		Machala

KonKURS  PLASTyCZny  
W  BiBLioTeCe

Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu zaprasza dzieci  
i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Wakacje na 
Antarktydzie”. Termin składania prac: 4 marca w Oddziale dla 
Dzieci. Informacje pod nr. tel. 338542340.

„DoRoCZne ZWyCZAJe i oBRZęDy nA śLąSKU 
CieSZyńSKiM”  JAnA SZyMiKA 

Wszyscy zainteresowani drugim, poszerzonym wydaniem 
książki mogą dokonać zakupu (indywidualnie lub na fakturę) 
już od czwartku 14 lutego br. w siedzibie Muzeum Zbiory Marii 
Skalickiej w cenie 35 zł, w godz. 11.30 -15.30. 

*    *    *

*    *    *

*    *    *
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E. Fijołek i W. Wydra.                                                                                       Fot. W. suchta

 Wcześniej W. Wydra postanowił stwo-
rzyć w Zakopanem hotel pięciogwiazd-
kowy, wszelkie transakcje, wydawało się 
były dopięte. Niestety w ostatnim momen-
cie wycofał się sprzedający nieruchomość 
i z planów nic nie wyszło.
- Po starej znajomości spotkaliśmy się 
na Równicy i w Extreme Parku chcieli-
śmy wypić kawę. Okazało się, że w tym 
pięknym miejscu musieliśmy czekać 45 
minut. Wtedy stwierdziliśmy, że to musi 
upaść, skoro tak się dba o klienta - mówi 
E. Fijołek. 
- Od trzynastu lat znam Ustroń, można 
powiedzieć, że jestem związany z tym 
miastem – mówi W. Wydra. - Bez trudu 
można się było dowiedzieć, że Extreme 
Park ma poważne kłopoty, a faktycznie jest 
w fazie likwidacji. Wystarczyło się doga-
dać z wierzycielami i kupić. Praktycznie 
wszystko było już rozparcelowane i ten 
obiekt przestałby istnieć. Przeliczyłem, 
ile mogę zapłacić, ile muszę zainwestować 
i jaką to przyniesie rentowność.
- Stworzyliśmy koncepcję i postanowili-
śmy związać się z tym miejscem - dodaje 
E. Fijołek. - To nie jest jednorazowy strzał 
biznesowy, ale przedsięwzięcie obliczone 
na pokolenia. Jeżeli ktoś się decyduje 
przejąć firmę w takim stanie, to musi być 
przygotowany na wszystkie konsekwen-
cje, finansowe również.

Nie bez trudu można było stwierdzić, 
jak to określają W. Wydra i E. Fijołek, że 
obiekt ma nie tylko zszarganą markę, ale 
jest też niedoinwestowany, niewykorzysta-
ne są ogromne tereny. Obecnie przedsię-
biorstwo działa, jest otwarte codziennie, 
hotel czynny całą dobę. Zmieniono struk-
turę fast foodu.
- Przede wszystkim wyszliśmy z sieciów-
ki, bo nie chcemy być związani czymś, 
co nie do końca nam odpowiada - mówi 
E. Fijołek. - Ograniczyliśmy fast food, nie 
pozbywając się miejsc konsumpcyjnych. 

Połowę powierzchni przeznaczyliśmy dla 
dzieci. Na szybko stworzyliśmy miejsce, 
gdzie mogą korzystać z uroków zimy przez 
najmłodsi. Oprócz toru, funkcjonującego 
cały rok, można pojeździć na wszystkim, 
czyli na sankach, jabłuszkach, wytarzać 
się w śniegu. Bo z kolegą mamy fioła na 
punkcie dzieci.

Gdy pytam o gastronomię, pada błyska-
wiczna odpowiedź: 
- Żeby było wszystko jasne, już można 
dobrze zjeść. Nie było jeszcze przypad-
ku, że ktoś był niezadowolony z ilości 
i jakości jedzenia. Chcemy wprowadzić 
kilka pozycji do jadłospisu, na które ludzie 
będą jeździć po kilkadziesiąt kilometrów. 
To musi się rozejść echem, a jest to re-
alne, bo takie miejsca w Polsce istnieją. 
Ważną informacją jest również to, że 
nie zamierzamy szaleć z cenami. Przed 
kilkoma dniami przyjęliśmy wycieczkę 
szkolną. Mieli po 16 zł na osobę. Obejrzeli 
w naszym kinie film, zjechali torem sanecz-
kowym, pojeździli na byle czym i dostali 
skromny poczęstunek. Byli zaskoczeni 
ofertą za taką cenę, a jest to dowód na to, 
że można stworzyć ośrodek, gdzie każdy 
znajdzie coś dla siebie. Chcielibyśmy, by 
był to ośrodek rodzinny, ale w momencie, 
gdy pojawią się zorganizowane grupy, na 
pewno się z nami dogadają.

Nie zapowiada się jakaś rewolucyjna 
zmiana wyglądu budynków w Extreme 
Parku. Nie będzie nowej elewacji ze-
wnętrznej, najwyżej kosmetyczne prze-
róbki. Wielu ludziom ośrodek się podoba 
i ten styl zostanie zachowamy. 
- Jedną ze sztuk w tej branży jest umie-
jętność słuchania gości i my to robimy. 
Wiemy, że abyśmy mogli żyć, muszą tu 
dotrzeć ludzie, my natomiast musimy im 
dać to, czego oczekują, a co niekoniecznie 
musi się nam podobać - mówi E. Fijołek. 
- Jesteśmy tu od 10 stycznia, czyli można 
powiedzieć, na etapie pieluch. Na razie nie 

ma powodu do płaczu. Dochodowość, któ-
ra nas interesuje, będzie miała miejsce, gdy 
zrobimy to wszystko, co zamierzamy. Ru-
szyliśmy z marszu, obiekt nie był zamknię-
ty nawet godzinę. Przejęliśmy ogromne 
przedsiębiorstwo razem z pracownikami, 
nikogo nie wyrzuciliśmy na bruk, więc 
zatrudniliśmy ludzi, którzy doprowadzili 
do upadłości tej firmy. To nie prezes, ale 
pracownicy doprowadzili do tego, co się 
z firmą stało. Mimo wszystko zatrzyma-
liśmy załogę i próbujemy przestawić ich 
mentalność. Nie może wrócić to, co było. 
Na razie opornie, ale idziemy do przodu, 
wzmacniamy się kadrą zewnętrzną. Proszę 
zwrócić uwagę, że nawet nie zmieniliśmy 
nazwy. Nie chcemy wszystkiego wyrzucić. 
To, co dobre, zostanie. Niech pojawią się 
rozrywki ekstremalne, niech będzie można 
pojeździć na quadach, chcemy, by powstał 
taras widokowy, z którego będzie można 
skakać na bungee z wysokości kilkunastu 
pięter. Ma powstać miejsce, gdzie każdy 
znajdzie coś dla siebie. Obiekt ma praco-
wać 360 dni w roku, bo 5 dni potrzebujemy 
na sprawy techniczne, konserwację. 

Obecnie w Extreme Parku jest 38 miejsc 
noclegowych, co nie jest liczbą oszała-
miającą. 
- Nie chcemy budować zamków na wodzie, 
ale prawdopodobnie już w marcu będzie-
my sprzedawać miejsca na długi majowy 
weekend. A będziemy sprzedawać miejsca, 
których jeszcze nie ma. Zakładamy więc, 
że na majówkę już będą. 60 miejsc powsta-
nie w całorocznych domkach drewnianych, 
czyli w sumie dojdziemy do setki, a celem 
jest jeszcze podwojenie tej liczby.

Według planów szybko zostanie zago-
spodarowana łąka obok toru saneczkowe-
go. Będą to rozrywki edukacyjne, spraw-
nościowe dla ludzi w różnym wieku. Też 
na majowy weekend. Na pytanie o ramy 
czasowe innych przedsięwzięć słyszę, że 
nie wszystko zależy od inwestora. 
- Jest do uzyskania masa pieczątek i po-
zwoleń. Dlatego liczymy na współpracę 
i sprawność wielu organów, aczkolwiek 
do tej pory nie spotkaliśmy się z żadnymi 
nieprzyjemnościami. Nawet możemy mó-
wić o przychylności. Z drugiej strony, od 
poprzednika Andrzeja Gluzy wiemy, jakie 
miał trudności, żeby w ogóle Extreme Park 
ruszył - mówi E. Fijołek. - Tymczasem tu 
ma powstać największe i najbardziej znane 
przedsiębiorstwo w tej branży w okolicy. 
W założeniu jednak nie będziemy dla niko-
go konkurencją. Chcemy współpracować. 
Wszyscy są naszymi potencjalnymi klien-
tami, a my ich. Dowodem niech będzie, 
że podejmujemy współpracę z firmami 
z okolicy. Niech zarabiają na nas, a może 
potem to od nich odzyskamy. Jeżeli Rów-
nica ma być wizytówką Ustronia, to wszy-
scy prowadzący interesy na tej górze mu-
szą współpracować. Nie o to chodzi, by się 
wycinać, bo jesteśmy sobie potrzebni.

Planowane są też duże imprezy, zarówno 
dla gości, jak i mieszkańców. Na razie od-
były się już w Extreme Parku walentynki, 
była potańcówka, w najbliższą sobotę pla-
nowana jest dyskoteka, a w niedzielę obiad 
rodzinny. Inny plan to kino, a wszystko 
razem wygląda bardzo atrakcyjnie.

Wojsław Suchta

(cd. ze str. 1)

stok  pod  dachEM
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Zdaniem 
Burmistrza

o przekazywaniu 1% podatku mówi 
burmistrz ireneusz szarzec.

*    *    * Jesteśmy w okresie składania rocznych 
zeznań podatkowych PIT. Od paru lat w 
naszym kraju obowiązuje system pozwa-
lający przekazać 1% z własnego podatku 
na organizacje pożytku publicznego, czyli 
zarejestrowane jako prowadzące swoją 
działalność statutową w szeroko pojętej 
sferze pożytku publicznego, tzn. w obsza-
rach pomocy społecznej, sportu, kultury 
i innych wymienionych w ustawie.

W Ustroniu funkcjonuje szereg orga-
nizacji pożytku publicznego o zasięgu 
lokalnym i ponadlokalnym. Warto zasta-
nowić się nad tym, by przed złożeniem 
deklaracji podatkowej podjąć decyzję 
o przekazaniu im 1%. Można powiedzieć, 
że to przekazanie ma wieloraki wymiar. 
Po pierwsze wspomagamy działalność 
tych organizacji, zasilamy ich budżet 
i stwarzamy większe możliwości działa-
nia. Po drugie trzeba zwrócić uwagę na 
wymiar społeczny takiego przekazania 
1%. Jest to bowiem też forma zaintereso-
wania działaniem organizacji. 

W Ustroniu paleta organizacji pożytku 
publicznego jest szeroka. Natomiast wpro-
wadzenie takiego elementu jak wsparcie 
1% podatku mobilizuje je do sprawniej-
szego funkcjonowania, a zarazem stwarza 
platformę społecznego nadzoru poprzez 
zainteresowanie darujących, jakie są rze-
czywiste efekty. Jest to więc forma kon-
troli społecznej. Ponieważ organizacje te 
działają w oparciu o własne statuty, nie ma 
sztywnych reguł administracyjnych nadzo-
ru nad ich działalnością. Dlatego tak ważna 
jest ocena społeczności, w której istnieją, 
jak są postrzegane przez tych wszystkich, 
którzy obserwują ich działanie. A takimi 
są przede wszystkim ci, którzy przekazują 
1% swego podatku.

Należy przy tym podkreślić, że przeka-
zanie 1% odbywa się w sposób automa-
tyczny i wystarczy wskazać organizację, 
podać jej KRS, a urząd skarbowy sam 
przekaże środki. Nie ma dodatkowych 
kosztów, nie ubywa dochodów, nie po-
nosi się też żadnych kosztów związanych 
z przekazaniem tych pieniędzy. Robi to za 
nas urząd skarbowy.

Z roku na rok liczba ludzi przekazu-
jących 1% rośnie, co jest świadectwem 
społeczeństwa obywatelskiego widzącego 
konieczność wspierania organizacji pożyt-
ku publicznego, a jednocześnie sprawia, że 
coraz więcej osób włącza się proces kon-
troli, nadzoru, ale także współuczestnictwa 
w działalności danej organizacji, a szerzej 
w swej społeczności, co z kolei przekłada 
się na jej lepsze funkcjonowanie. Nie bez 
znaczenia jest także fakt, że wspieramy 
nasze lokalne organizacje, pieniądze po-
zostają w naszym miesicie i wydawane są 
na działania związane z naszymi lokalnymi 
potrzebami.                        Notował: (ws)

stWorzą  korpus
16 lutego w MDK „Prażakówka” odby-

ła się uroczystość wręczenia medali Pro 
Patria. Burmistrz Ireneusz Szarzec witał 
kierownika Urzędu ds. Kombatantów i 
Osób Represjonowanych Jana Stanisława 
Ciechanowskiego, prezesa Ogólnokra-
jowego Stowarzyszenia Kombatantów 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
Franciszka Korcza, prezesa Związku Kom-
batantów RP w Ustroniu płk. Ludwika 
Gembarzewskiego, prezesa ustrońskiego 
koła Światowego Związku Żołnierzy AK 
Bolesława Szczepaniuka, przedstawiciela 
Związku Inwalidów Wojennych oraz Więź-
niów Politycznych, Więzień Hitlerowskich 
i Obozów Koncentracyjnych Pawła Go-
gółkę, prezesa oddziału w Ustroniu Sto-
warzyszenia Kombatantów Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie Adama Heczkę, 
przedstawiciela środowisk kombatanckich 
z Zaolzia Bronisława Firlę, przewodni-
czącego Rady Miasta Stanisława Malinę, 
młodzież z Koła Przyjaciół Armii Krajowej 
z Gimnazjum nr 2 z opiekunką Katarzyną 
Wojtyłą.

Burmistrz podziękował Franciszkowi 
Korczowi, inspiratorowi tego spotkania.
- Mamy w Ustroniu sporo doświadczeń 
związanych z funkcjonowaniem środowisk 
kombatanckich, działa młodzież, obcho-
dzimy wspólnie uroczystości patriotyczne 
i myślę, że możemy się tym pochwalić 
- mówił I. Szarzec.

Uroczystość prowadził Zdzisław Bracha-
czek, a jej punktem kulminacyjnym było 
udekorowanie przez J. Ciechanowskiego 
medalami Pro Patria. Medale otrzymały: 
członek Stowarzyszenia Kombatantów 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
Maria Jurczok-Stanieczek, naczelnik Wy-
działy Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Miasta Danuta Koenig, dyrektor 
MDK „Prażakówka” Barbara Nawrotek-
Żmijewska, dyrektor Muzeum Ustrońskie-
go Lidia Szkaradnik. 
- Kombatantów i weteranów walk o nie-
podległość żyje w Polsce dziewięćdziesiąt 
tysięcy, rozproszonych w całym kraju, 

i nie zawsze mogę być obecny tam, gdzie 
zostałem zaproszony - mówił J. Ciecha-
nowski. - W Ustroniu jestem drugi raz. Po 
raz pierwszy odwiedziłem to miasto, gdy 
przyjechałem na promocję książki naszego 
drogiego Bronisława Firli z Zaolzia półtora 
roku temu. Wówczas to, co mi opowiadano 
o tym pięknym mieście się potwierdziło. 
Jest to miejsce niezwykle ważne, bo tu 
środowisko kombatanckie jest wyjątkowo 
prężne. Jest ogromnie ważne, że komba-
tanci w swej działalności, pokazywaniu 
nam, czym jest służba wolnej Polsce, na-
potykają życzliwych ludzi wspierających 
ich w codziennej pracy. Podziękuję też 
panu burmistrzowi i przewodniczącemu 
Rady Miasta za modelową współpracę ze 
środowiskami kombatanckimi. Pochodzę 
z Pomorza, które wiele łączy ze Śląskiem, 
gdzie o polskość trzeba było walczyć 
różnymi sposobami, nie była ona raz na 
zawsze dana na terenach pogranicza. Tam 
zawsze było Polakom trudniej, zwłaszcza 
w XX wieku, walczyć o swoje cele. Na 
obszarach pogranicza bardziej rozumie się, 
na czym polega walka o polską kulturę, 
o to, by w domu posługiwać się polskim 
językiem. Nam chodzi o to, by weterani 
walk o niepodległość mieli poczucie, że 
państwo polskie honoruje waszą walkę, 
że o was pamięta. Temu ma służyć nowe-
lizacja ustawy kombatanckiej. Przewiduje 
się powołanie korpusu weteranów walk 
o niepodległość, a korpus będą tworzyli 
ci, którzy walczyli z bronią w ręku, bo 
często te granice się zacierały. Dokonu-
jemy tego podziału, spełniając postulat 
kombatantów.

Dzieje Ustronia z lat II wojny światowej 
przybliżył F. Korcz, podkreślając, że jako 
niewielkie miasteczko poniósł wielkie 
straty. Mówił też o działalności organizacji 
kombatanckich w naszym mieście.

D. Koenig dziękowała w imieniu odzna-
czonych medalem Pro Patria.

Młodzież Gimnazjum nr 2 przedstawiła 
spektakl patriotyczny nawiązujący do lat 
II wojny światowej.       Wojsław Suchta

J. ciechanowski z odznaczonymi paniami.                                                       Fot. W. suchta
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Od 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać 
nowy system gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Wysokość opłaty za odbiór 
odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkanych i niezamieszkanych okre-
śla Uchwała XXVI/295/2012 Rady Miasta 
Ustroń z dnia 29 listopada 2012 r.

W przypadku nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, jako metodę 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi przyjmuje się iloczyn 
liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość i stawki opłaty:

- w wysokości 15,00 zł miesięcznie od 
jednego mieszkańca,

- w wysokości 10.00 zł miesięcznie 
od jednego mieszkańca, jeżeli odpady 
są zbierane i odbierane w sposób selek-
tywny.

W przypadku nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne – podstawę ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi stanowi 
iloczyn liczby zadeklarowanych rodzajów 
pojemników i stawki za pojemniki:
a) o pojemn. 110 l - w wysokości 15 zł, 
b) o pojemn. 240 l - w wysokości 33 zł,
c) o pojemn. 1100 l - w wysokości 75 zł,
d) o pojemn. 4 m3 - w wysokości 300 zł,
e) o pojemn. 7 m3 - w wysokości 525 zł.

Ustala się niższą stawkę opłaty za pojem-
nik jeżeli odpady są zbierane i odbierane  
w sposób selektywny:
a) o pojemn. 110 l - w wysokości 10 zł,
b) o pojemn. 240 l - w wysokości 22 zł,
c) o pojemn. 1100 l - w wysokości 50 zł,
d) o pojemn. 4 m3 -w wysokości 200 zł,

noWy systEM 
GospodaroWania

 odpadaMi

e) o pojemn. 7 m3- w wysokości 350 zł.
Zgodnie z „Ustawą o utrzymaniu czysto-

ści i porządku w gminach” właściciele nie-
ruchomości sami będą obliczać wysokość 
opłaty, jaką będą musieli uiścić Gminie za 
odbiór odpadów komunalnych z terenu 
swoich nieruchomości. W tym celu każdy 
właściciel nieruchomości będzie musiał 
wypełnić i złożyć deklarację do 31 marca 
2013 r. Deklaracje będą dołączane do 
decyzji podatkowych. Ponadto deklarację 
można odebrać w Urzędzie Miasta Ustroń 
w Wydziale Środowiska i Rolnictwa,  
II piętro, pokój 25, w godzinach pracy 
urzędu, to jest 7.30-15.30, oraz pobrać 
ze strony internetowej www.ustron.pl 
(zakładka: odpady komunalne).

Wysokość stawki za gospodarowanie 
odpadami będzie uiszczana przez właści-
cieli nieruchomości kwartalnie na pod-
stawie złożonej deklaracji. W przypadku 
zmian, które wpływają na wysokość opłaty 
(np. zmiana liczby osób zamieszkujących 
daną nieruchomość), właściciel nierucho-
mości zobowiązany będzie w terminie 14 
dni od zaistniałej zmiany złożyć ponownie 
deklarację z uaktualnionym obliczeniem 
stawki za gospodarowanie odpadami do 
Gminy.                  Wydział środowiska

                                   i Rolnictwa 

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 

PRZYGARNIJ  zw ie r zaka !
MALUSZKI

Kilka dni temu pod opiekę fundacji trafiła cała psia rodzinka. Mama szcze-
niaczków bała się ludzi, żyła pod opuszczonym domkiem kempingowym  
w Ustroniu, na dziko, dokarmiana przez dobrych ludzi. Kiedy wolontariusz-
ka naszej fundacji próbowała oswoić suczkę, okazało się, że poza mamą 
pod podłogą mieszkają jeszcze trzy bardzo wystraszone szczeniaczki. Całą 
psią rodzinę udało się wyłapać i obecnie mieszka w domu tymczasowym  
u wolontariuszki. Maluchy to suczki, mają około 2 miesięcy, są zdrowe, 
odrobaczone i szybko przyzwyczajają się do obecności człowieka. Teraz do 
szczęścia już tylko potrzebują nowych domów. W sprawie adopcji można 
kontaktować się z Fundacją „Lepszy Świat”, tel. 782 71 77 71. 

ostatni weekend na ul. cieszyńskiej.                         Fot. W. suchta
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chata przy ul. sanatoryjnej z widokiem na Małą czantorię. „daw-
ny ustroń w grafice Bogusława heczki”. 

100. rocznica
urodzin GiErka

W piątek 22 lutego w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” 
odbędzie się spotkanie upamiętniające setną rocznicę urodzin 
Edwarda Gierka, zatytułowane „Gierek Ustroniowi – Ustroń 
Gierkowi”. W programie: - wystąpienie prof. Pawła Bożyka 
– przewodniczącego Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. E. 
Gierka, - wystąpienie prof. Adama Gierka – posła do Parlamentu 
Europejskiego, - wspomnienia ustroniaków mających kontakty 
z E. Gierkiem – Henryka Buszki, Włodzimierza Gołkowskiego, 
Krzysztofa Pokornego, Jana Szwarca, Korneliusza Świątka, - kon-
cert zespołu „Ustronsky”, - prezentacja historycznych fotografii 
z życia E. Gierka oraz Ustronia z lat 70. XX w., przygotowana 
przez Towarzystwo Miłośników Ustronia. Obchodom towarzyszyć 
będzie wystawa pamiątek związanych z osobą E. Gierka, pocho-
dzących z Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górni-
czej i muzeum w Sosnowcu. Początek spotkania o godz. 17. 

Powrót do wspomnień o rodzinie Kozoków z Ustronia Polany. 
O tym wspaniałym rodzie pisałam wcześniej w „Gazecie Ustroń-
skiej” nr 49/891 z 4 grudnia 2008 r.

Wielodzietna rodzina Kozoków, licząca siedem córek i dwóch 
synów, żyła w pięknej Polanie na początku XX wieku. Rodzice 
Helena i Adam troszczyli się pewnie o religijne wychowanie 

swoich dzieci. Od wczesnych lat kształtowali nienaganną postawę 
moralną, grzeczność, skromność i posłuszeństwo. Te pozytywne 
cechy znalazły odzwierciedlenie w późniejszym życiu córek. 
Założone przez nie rodziny żyły zgodnie, w wielkiej miłości aż 
do późnej starości. 

Poniższe zdjęcie pochodzi ze zbiorów Jana Misiorza, wnuka 
Kozoków, który interesował się historią swojej rodziny, zbierał 
zdjęcia i pamiątki. Jego publikacje zamieszczane w naszych tygo-
dnikach przerwała przedwczesna śmierć 4 listopada 2007 roku. 

Na zdjęciu z 1930 r. urocze dziewczyny Kozoków (po zawarciu 
związków małżeńskich). Od lewej: Julia Kamińska, Józefa Drob-
czyńska, Maria Kurdziel, Elżbieta Ferfecka, Helena Misiorz, Mał-
gorzata Mider, Janina Piszkiewicz.       Cecylia Albrewczyńska
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16 lutego na polanie Solisko na Czanto-
rii rozegrano V Narciarski Romantyczny 
Zjazd Parami. Zawody rozgrywane są 

wieczorem przy sztucznym oświetle-
niu, dawniej co lepsi narciarze startowali 
z pochodniami. 

Zresztą początkowo wzorem letniego 
Biegu Romantycznego pary pokonywa-
ły slalom na nartach trzymając się za 
ręce. Okazało się to bardzo trudne, ale na 
szczęście z tej próby wszyscy wyszli bez 
szwanku. W następnych edycjach z tak 
ekstremalnego romantycznego jeżdżenia 
zrezygnowano. Obecnie do klasyfikacji 
liczy się łączny czas pary, a kategoria wie-
kowa to suma lat dwóch zawodników.

W tym roku były to właściwie roman-
tyczne mistrzostwa Ustronia, gdyż spoza 
Ustronia były dwie pary – ze Skoczowa 
i Dąbrowy Górniczej, a na 70 startujących 
41 reprezentowało SRS „Czantoria”.

W poszczególnych kategoriach wie-
kowych zwyciężyli: pary do 20 lat: Julia 
Greene i Aleksander Wojciech – SRS 
„Czantoria”, do 40 lat: Natalia Heczko 
i Miłosz Adamiec – SRS „Czantoria”, do 
60 lat: Edyta Kral i Tomasz Kral – Ustroń, 
do 90 lat: Karolina Kostka – SRS „Czanto-
ria” i Zbigniew Gomola – Ustroń, powyżej 
90 lat: Magdalena Fober i Antoni Stec 
– SRS „Czantoria”.

Romantyczne puchary z sercami i nagro-
dy rzeczowe wręczali: Grażyna Winiarska 
z UM i prezes Kolei Linowej „Czantoria” 
Czesław Matuszyńki.    Wojsław Suchta

romantyczne podium.                                                         Fot. W. suchta

slaloM  WiEczoroWą  porą

sport  dla  dorosłych

pokaz smarowania.                                                         Fot. W. suchta

Zarząd Międzyszkolnego Klubu Spor-
towego Ustroń zaprasza na III Międzyna-
rodowy Turniej Piłki Ręcznej Chłopców  
o Puchar Burmistrza Miasta, który odbę-
dzie się 23 lutego. Godz. 8.50 – uroczyste 
rozpoczęcie, godz. 9.10-16.00 – mecze 
turniejowe, godz. 16.30 – zakończenie.

turniEJ  ręcznEJ

W sobotę 16 lutego na bulwarach nad 
Wisłą odbył się otwarty dzień narciarstwa 
biegowego zorganizowany przez Szkołę 
Narciarstwa Biegowego. Zapowiadano 
możliwość bezpłatnego wypożyczenia 
sprzętu i spróbowania swych sił na biegów-
kach pod okiem trenera. Liczba chętnych 
przerosła oczekiwania organizatorów. Nie-
stety nie wszyscy mogli skorzystać, a tym 
bardziej przykro, że dotyczyło to dzieci. 
Po prostu dla najmłodszych zabrakło albo 
nie było sprzętu. I tak rodzice z dziećmi 
odchodzili z kwitkiem albo udawali się do 
płatnej wypożyczalni. Organizator Andrzej 
Nowiński tak to tłumaczy:

- Zabrakło butów do nart biegowych dla 
dzieci. Ci pierwsi pożyczyli, a następni 
musieliby czekać półtorej godziny. Dla 
dzieci to zbyt długi okres czasu. Dziś już 
wiemy, jak się przymierzyć do imprezy 
w przyszłym roku. Wcześniej na biegów-
kach w ogóle nie było widać dzieci. Może 
pierwszym sygnałem były tegoroczne 
zawody. Dlatego też jedną grupę w szkole 
biegania zrobiliśmy dla dzieci i począt-
kujących kobiet. Na pewno jest kłopot ze 
sprzętem dla dzieci. Nawet duże firmy nie 
mają pełnej oferty w małych rozmiarach. 
Dziś najprościej taki sprzęt można kupić 
w Czechach.

Okazało się też, że chętnych dorosłych 
zjawiło się tak wielu, że nie wystarczyło 
pięciu trenerów. W sumie w treningu wzię-
ło udział ponad 200 osób. Ponadto były 
osoby jedynie pożyczające sprzęt. Można 
więc liczyć, że skorzystało 250 osób. 
- Mieliśmy narty dla początkujących, ale 
też takie, na jakich startuje się w pucharze 
świata – mówi A. Nowiński. - Za rok też 
chcemy poprowadzić w osobnym boksie 
fragment imprezy poświęcony doborowi 
nart, odzieży, na pewno będą dwa stanowi-
ska z prezentacją smarowania nart, bo tam 
też mieliśmy kolejkę. Generalnie widać, 
że coraz więcej osób interesuje się tym 
sportem. W tym roku frekwencja przerosła 
nasze oczekiwania.       Wojsław Suchta
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nasamprzód parę „nieudanych”, „niezharmonizowanych” prób, wreszcie krótka „narada” 
w kółeczku, złączenie rąk, gromkie: „ustroń, heeej!” – i zaczęli. Grupa Mocarta – jedyny 	
w swoim rodzaju kwartet smyczkowy, a zarazem finezyjny kabaret muzyczny – wprowadziła 
w doskonały nastrój słuchaczy przybyłych do „prażakówki” na koncert Walentynkowy. Filip 
Jaślar (skrzypce), Michał sikorski (skrzypce), paweł kowaluk (altówka) i Bolek Błaszczyk 
(wiolonczela) zagrali muzyczne potpourri pokazujące, że motywy Bachowskie można odnaleźć 
w rock’n’rollu, a Mozart, Beatlesi i „dancing Queen” abby to zjawiska, które wcale nie są do 
siebie nieprzystające. Wszystko z typowym dla czterech sympatycznych muzyków eleganc-
kim poczuciem humoru. Jednym słowem: w walentynki dzięki Grupie Mocarta mogliśmy się 
zakochać... w muzyce klasycznej.                                                                             Fot. k. szkaradnik	

książkę J. szymika prezentowali naukowcy z uniwersytetu Śląskiego.    Fot. k. szkaradnik

Dr Agnieszka Pieńczak pokrótce scha-
rakteryzowała prezentowaną książkę, 
zaznaczając, że ukazuje ona prócz ży-
cia obrzędowego również to codzienne 
i przyda się nie tylko na lekcjach edukacji 
regionalnej, lecz każdemu miłośnikowi 
regionu. Na pewno służy temu przystępny 
język oraz obfity materiał ilustracyjny. 
Zamieszczone w wydaniu z 2012 r. foto-
grafie – dokumentujące zarówno obrzędy 
np. w międzywojniu, jak i ich współczesne 
odtwarzanie – wyświetlał i omawiał jego 
drugi redaktor, dr Grzegorz Studnicki. 
Warto dodać, że poza zdjęciami znalazły 
się tam obrazki na szkle Zaolziaka Anto-
niego Szpyrca.

Z kolei prof. Ewa Kosowska – kie-
rownik Zakładu Teorii i Historii Kultury 
UŚ w Katowicach i wiceprezes Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Kultu-
roznawczego – mówiła o Janie Szymiku 
z prywatnej perspektywy wieloletniej 
przyjaźni. Z jej słów wyłania się nie-
tuzinkowy etnograf (np. występujący 
w zespołach regionalnych), ciekawy poeta 
i prozaik, badacz oraz publicysta o boga-
tym dorobku, przenikliwa umysłowość. 
Będąc współautorką (z obecnym na im-
prezie prof. Eugeniuszem Jaworskim) 
przedmowy i posłowia do wydania II „Do-
rocznych zwyczajów…”, E. Kosowska 
mówiła również o książce, jednak głównie 
o jej edycji z 2001 r.:

- Ta książka była pomyślana jako 
podręcznik dla uczniów. Janek, notując 
w porządku roku liturgicznego rozmaite 
zwyczaje, dokonał też aktualizacji, tzn. 
mówił, że było to tak, w tej chwili jest 
tak, ale prawdopodobnie to się jeszcze 
zmieni. Dlatego założyliśmy, że jeśli to 
ma być podręcznik, na końcu powinno 
zostać miejsce na notatki. Bo nauczyciel 
może poprosić uczniów, by zapytali babkę 
lub dziadka, jak dany obrzęd wygląda w 
ich pamięci, względnie zanotowali wła-
sne obserwacje. Czyli pierwsze wydanie 
miało charakter otwarty, było jakby za-
chęceniem, żeby jeszcze coś dopisać. Ale 
upłynęło 12 lat. Pytanie, czy dziecko może 
dziś napisać coś o obchodach dnia św. 
Doroty. O andrzejkach, Barbórce pewnie 
tak, ale np. o św. Macieju? I redaktorzy 
dokonali takiej zmiany, że nowe wydanie 
jest zamknięte. Zastanawiam się, czy to nie 
przedwczesne zamknięcie. Myślę, że jeśli-
by państwo zechcieli nabyć tę książkę i się 
nad nią pochylić, to może dobrze włożyć 
tam kartkę ze znanym sobie wariantem da-
nego obrzędu. Żeby zachować ideę Janka, 
pamięć tego, co było, i tego, co jest, gdyż 
za 10-15 lat to, co nam zostało z obrzędów 
dorocznych, znów ulegnie modyfikacji. 
Ale nie całkowitemu zagubieniu, w to nie 
wierzę. Za dużo w nas przywiązania do 
tej tradycji.

Sądząc po tym, jak słuchano kwarte-
tu Kos (trzech gaździnek, kiere szum-
nie śpiywały, a aji szumnij wyglóndały, 
i Jana Chmiela z akordeonem), podzi-
wiano Agatę Czudek prezentującą bogaty 
strój cieszyński, wreszcie jak licznie się 
zebrano i jak śpiewano „Ojcowski dom” 
– można faktycznie mieć nadzieję, że 
są jeszcze ludzie do tej tradycji przy-
wiązani.      Katarzyna Szkaradnik 

Nietypowa była to promocja książki, 
o czym świadczy zarówno liczba przy-
byłych w sobotę 9 lutego do „Zbiorów 
Marii Skalickiej”, jak i uczestniczący w 
spotkaniu goście. Nie zabrakło wspomnień 
związanych z autorem publikacji – zaol-
ziańskim etnografem Janem Szymikiem, 
który zmarł w 2011 r., a dał się poznać 
ustroniakom dzięki czterem prelekcjom 
w muzeum na Brzegach. Opowiadał wów-
czas m.in. o działalności PZKO (w latach 
1996-2001 był prezesem jego Sekcji Folk-
lorystycznej) oraz swego mentora Józefa 
Ondrusza. Teraz inni przedstawiali nie-

oBrzędy W noWyM Wydaniu
obecnego już ludoznawcę; nie tylko jako 
mistrza, ale także przyjaciela. Biogram 
bohatera wieczoru nakreśliła kierująca 
placówką Irena Maliborska, akcentując 
jego pracę społeczno-oświatową i publi-
cystyczną, szczególnie zaś umiłowanie 
polskości, za co do zmiany ustroju ciążył 
na nim cenzorski zapis. Następnie oddała 
głos młodym naukowcom z UŚ w Cie-
szynie, członkom aktualnej Sekcji Lu-
doznawczej PZKO, zarazem redaktorom 
drugiej, poprawionej i uzupełnionej edycji 
„Dorocznych zwyczajów i obrzędów na 
Śląsku Cieszyńskim”.
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58  razy  dyżurny
prosił  o  poMoc

Wracamy do PRL czyli 
„Gierek Ustroniowi – Ustroń Gierkowi”

Właściwie to głęboko zasmuciło mnie to przedstawione przez 
E. Sikorę (GU nr 7/2013) zawiadomienie  o obchodach 100 lecia 
rodzin tow. Gierka w Ustroniu. Zasmuciło mnie mimo, że sama 
uroczystość pod wielce wymownym tytułem ma być przecież 
bardzo radosna. A może właśnie dlatego ogarnął mnie pesy-

list  do  rEdakcJi

Straż Miejska podsumowała ubiegły 
rok i ze zgromadzonych danych wynika, 
że w przypadku wykroczeń przeciwko 
porządkowi i spokojowi publicznemu 10 
razy udzielano pouczenia i wystawiono 
7 mandatów na sumę 800 zł. W sprawie 
wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu 
osób i mienia interweniowano 21 razy, 
przede wszystkim z powodu wypuszcza-
nia psów bez opieki. 11 interwencji zakoń-
czyło się pouczeniami, 9 mandatami na 
sumę 1.150 zł, złożono 1 wniosek do sądu. 
Jeśli chodzi o wykroczenia przeciwko bez-
pieczeństwu i porządkowi w komunikacji, 
to 160 razy pouczono, 64 razy wystawiono 
mandat na sumę 5.600 zł. Głównie były to 
wykroczenia kierowców, którzy parkowali 
w niedozwolonych miejscach. W ubie-
głym roku odnotowano 2 wykroczenia 
przeciwko zdrowiu związane z poważnym 
zanieczyszczeniem posesji i wylewaniem 

fekaliów. 12 razy strażnicy upominali 
z powodu wykroczeń przeciwko urzą-
dzeniom pożytku publicznego, między 
innymi kierowców, którzy parkowali na 
trawnikach. Nałożono 16 mandatów na 
sumę 1.100 zł. Często interweniowali, 
gdy w miejscach publicznych pito alkohol, 
czyli popełniano wykroczenie przeciwko 
ustawie o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 2 razy 
upominano, nałożono 18 mandatów na 
sumę 1.800 zł. Jednym z głównych zadań 
ustrońskich strażników jest sprawdzanie, 
czy mieszkańcy posiadają umowy na 
wywóz śmieci. Jednak sama umowa nie 
wystarczy. Właściciel budynku musi mieć 
też rachunki za wywóz odpadów, bo jeśli 
ich nie ma, oznacza to, że pozbywa się 
śmieci np. w lesie. Kontrole odbywają się 
stale przez cały rok, a w 2012 ich efektem 
były 52 upomnienia i 25 mandatów na 

mizm. Bo jak to? Przecież dzisiaj po ponad 20 latach od 1989 
roku, doskonale wiemy kim był Gierek i ile złego Polsce uczynił 
i nie przyjmuje tłumaczenia, że mógł więcej. Jubileuszowe fety 
w stylu lat 70-tych dla zatwardziałych komunistów, dla wrogów 
wolności i demokracji,  prześladujących wszystko co niezależne 
i niepodległe  mogą w wolnej Polsce organizować albo ludzie 
całkowicie zaślepieni albo wyjątkowo wyrachowani. Nie wie-
działem, że do którejś z tych kategorii zaliczać się chce Elżbieta 
Sikora. Ale to jej wybór.  

Ja w każdym razie z takimi osobami i z takimi fetami nie chcę 
mieć nic wspólnego. 

Napawają mnie wstrętem.                    Lesław Werpachowski

sumę 2.400 zł. 5 razy upominano miesz-
kańców, którzy popełnili wykroczenia 
przeciw ustawie o odpadach, nałożono 
4 mandaty na sumę 500 zł. Podsumowując, 
w roku 2012 strażnicy miejscy upomina-
li 254 razy, nałożyli 135 mandatów na 
sumę 13.550 zł, skierowali 5 wniosków 
do sądu.

W kodeksie wymienione są wykroczenia 
komunikacyjne i wspomnieliśmy, że takich 
było 214. Osobną kategorię stanowią 
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu 
i porządkowi w komunikacji ujawnione 
przy pomocy urządzeń rejestrujących, czy-
li fotoradarów, oznaczające przekroczenie 
dozwolonej prędkości jazdy. W niektórych 
gminach w Polsce budżety samorządowe 
zostały zasilone sporymi sumami pie-
niędzy, pochodzącymi z mandatów wy-
stawionych dzięki radarom. Ustroński 
samorząd uznał, że nie będzie wyposażał 
strażników w radar. Mają się zajmować 
sprawami czystości, porządku w mieście, 
a nie kasowaniem kierowców. 

Dlatego też strażnicy zabezpieczali 
27 imprez kulturalnych, 13 sportowych, 
2 kościelne. 

Przeprowadzili 414 kontroli prywatnych 
posesji, sprawdzając, czy właściciele le-
galnie odprowadzają ścieki i pozbywają 
się śmieci. Pod tym względem skontrolo-
wano też 43 kempingi, 12 placów budowy, 
5 przydomowych kotłowni.

94 razy w ciągu roku pilnowano porząd-
ku na targowisku miejskim. 

31 razy interweniowali w sprawie bez-
domnych psów i wzywali pracowników 
schroniska w Cieszynie, 9 razy w sprawie 
kotów. Pracownicy pogotowia sanitarnego 
przyjeżdżali na wezwanie straży i zabierali 
do utylizacji 47 saren, 31 kotów, 9 psów. 

Odnotowano działania w sprawie awarii 
sieci – 5 razy kanalizacyjnej, 2 razy gazowej, 
2 razy wodociągowej, 1 raz energetycznej. 

Z pracownikami Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej funkcjonariusze SM wy-
jeżdżali na wizje lokalne 4 razy. Również 
4 razy pomagano osobom bezdomnym. 
58 razy o pomoc prosił dyżurny Komisa-
riatu Policji w Ustroniu, odbyto 6 wspól-
nych interwencji, 5 razy pomagano policji 
w zabezpieczeniu wypadków drogowych, 
3 razy w poszukiwaniu osoby zaginionej, 
1 raz przy próbie samobójczej mieszkańca. 
W ciągu 2012 roku strażnicy 4 razy musieli 
działać w sprawie zasłabnięcia na ulicy, 
1 raz ewakuowali budynek, 35 razy kontro-
lowali stan techniczny znaków drogowych 
na terenie miasta, a później zgłaszali uwagi 
odpowiednim służbom. 

                                  Monika niemiec

kontrola targowiska.                                                    Fot. W. suchta
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krzyżóWka   krzyżóWka   krzyżóWka
50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł

BiBlioteka   poleca:

noWe KSiąŻKi W MBP :
Bronisław Wildstein – „Ukryty”
Powieść o zagadce trzech śmierci, które wydarzyły się w war-

szawskim środowisku artystycznym w lecie 2010 roku. Opowieść 
o manipulacji, w której zatraca się realna rzeczywistość, ale także 
o uniwersalności polskich zmagań o prawdę.

„2012”
Specjalna publikacja z okazji Światowego Tygodnia Książki 

wydana w 2012 roku przez Empik. Pięć różnorodnych opowiadań 
pięciorga znanych polskich autorów (J. Dehnel, M. Kalicińska, 
R. Kosik, Z. Miłoszewski, B. Pawlikowska) zebranych pod  
jednym tytułem.

PoZioMo: 1) dzielnica Warszawy, 4) z opierunkiem,  
6) skrzydlaty padlinożerca, 8) marne okrycie, 9) pięciopalu-
chowa, 10) but wojskowy, 11) słyszane z zaświatów, 12) suną 
po niebie, 13) wyciąg z rumianku, 14) na czapce wojskowej, 
15) Nina zdrobniale, 16) czeski ojciec, 17) mocne argumenty, 
18) duża papuga, 19) lubiane przez narciarzy, 20) w rodzinie 
Fiata.
PionoWo: 1) przepowiada przyszłość, 2) uzależnienie 
lekowe, 3) skarby z morza, 4) miejsce zajęć twórczych,  
5) nasze lico, 6) oszust, 7) kuzynka żyta, 11) powab i wdzięk, 
13) miasto japońskie, 14) daszek nad kuchnią.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 1 marca.
    

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 6

 FeRie CZyLi LABA
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz książkę ustrońskiego 
wydawnictwa Koinonia otrzymuje Dawid Jenkner 
z Ustronia, os. Manhatan. Zapraszamy do redakcji. 
Książka „Twórcza partnerka” L. Dillow opowiada jak być twórczą partnerką swego męża, jego najlepszą przyjaciółką  
i niezastąpioną pomocą, a równocześnie nie zaniedbać rozwoju osobistego, własnych pasji i  pracy zawodowej. 

2 marca mija setna rocznica narodzin Józefa Pilcha z Ustro-
nia-Goji.

Józef Pilch (2.03.1913-8.10.1995) był człowiekiem pracowi-
tym, cierpliwym a przede wszystkim skromnym i życzliwym 
dla ludzi. 

Pierwszy raz odwiedziłam jego gościnny dom w Ustroniu-
Gojach, jako studentka, jesienią 1987r., zbierając materiały do 
pracy magisterskiej, poświęconej jego bibliotece liczącej ponad 
3 tysiące książek, wśród których znajduje się wiele starodruków, 
dokumentów historycznych itp. Pan Józef w swoim pracowitym 
życiu prócz pasji bibliofilskiej, założył w okresie międzywojen-
nym w Ustroniu zespół teatralny, interesował się historią swojej 
Ukochanej Ziemi Cieszyńskiej. Po Przejściu w 1976 r., ze stano-
wiska głównego księgowego Spółdzielni Spożywców ,,Społem” 
w Ustroniu; na zasłużoną emeryturę; zajął się pracą publicy-
styczną, związaną z historią naszego regionu. Działał Również  
w ,,Towarzystwie Miłośników Ustronia”, ,,Polskim Towarzystwie 
Historycznym”,, kole ZBOWiD; prowadził odczyty, pogadanki, 
organizował wystawy. Był redaktorem i inicjatorem ośmiu wydać 
,,Pamiętnika Ustrońskiego;” był również redaktorem ,, Słownika 
Gwarowego Śląska Cieszyńskiego (1995r.). Za swą działalność 
społeczną , naukowo-publicystyczną otrzymał wiele nagród  
i wyróżnień między innymi: Brązowy Krzyż Zasługi (1957r.), 
Srebrny Krzyż Zasługi (1969r.) zasłużony Działacz Kultury 
(1974r.), Krzyż Kawalerski OOP (1974r.), Nagrodę im. J. Ligonia 
(1983r.), Krzyż partyzancki (1983r.) Nagrodę im. Karola Miarki 

doM pEłEn ciEpła
100. rocznica

urodzin JózEFa pilcha

(1987r.) i wiele innych cennych dla niego nagród i odznaczeń. 
Józef Pilch utrzymywał przyjazne kontakty z literatami (między 
innymi z Gustawem Morcinkiem, Zofią Kossak-Szatkowską, 
Marią Wardas), redaktorami pism, naukowcami; którym służył 
swoją ogromną wiedzą historyczną, radą, pomocą; udostępniał 
również swój bogaty, zabytkowy księgozbiór, swoje publikacje 
historyczne. Utrzymywał kontakty pełne ciepła i przyjaźni ze 
swoimi rówieśnikami, kolega szkolnym prof. Janem Szczepań-
skim, socjologiem; z którym uczęszczał do jednej klasy w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Ustroniu.

Jego gościnny dom w Ustroniu-Gojach był pełen ciepła, spoko-
ju, serdeczności, rodzinnej życzliwości, co było zasługą również 
Jego żony- Heleny; która podzieliła Jego zainteresowania, często 
uczestnicząc na wielu naukowo-towarzyskich spotkaniach. Od-
wiedzających ich dom często gościła obiadem, herbatą, cieszyń-
skimi kołaczami, które piekła a Pan Józef częstował jabłkami ze 
swojego sadu. Państwo Pilchowie prowadzili ,,Domową Książkę 
Odwiedzin”, do której każdy podczas pierwszej wizyty musiał 
wpisać swą dedykacją.

Minęło tyle lat a czas pozostawił w mojej pamięci, nieza-
tarty obraz tego gościnnego domu, gdzie odwiedzający czuli 
się jak w rodzinie.                        Grażyna Grzybek-Szulc 

SPoTKAnie  DLA  MAłŻeńSTW
Zapraszamy na szczególne spotkanie dla małżeństw „Podej-

mowanie decyzji finansowych”. Wykładowcą będzie Aleksander 
Macha, który wraz z żoną zarządza dużą, rozwijającą się firmą. 
Wykładowca jest mężem, ojcem dwóch dorosłych synów. Jest 
zaangażowany w organizację Tygodni Ewangelizacyjnych  
w Dzięgielowie. W trakcie spotkania zostaną poruszone m.in. 
kwestie: „Jak nie dopuścić do kryzysu w małżeństwie” oraz  
„W jaki sposób nie pozwolić, by pieniądze były źródłem konflik-
tów”. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 24 lutego o godz. 17.00 
w budynku Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja w Ustroniu, 
ul. 3 Maja 14, 43-450 Ustroń. Wstęp wolny. 
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doBra sala, spraWny przEBiEG

W sobotę 16 lutego grano w grupach 
wiekowych szkół podstawowych i gim-
nazjów. Grających podzielono na zawo-
dowców i amatorów. Stwierdzono, że jak 
dziecko trenuje trzy dni w tygodniu w 
klubie, to zawodnik świetlicowy nie ma 
żadnych szans. Wszystko po to, by nie 
było dużych dysproporcji, co może być 
zniechęcające. Stąd zawodnicy z licencja-
mi klubowymi grali w osobnej kategorii. 
Uczestnicy głównie z Ustronia i okolicz-
nych miejscowości i klubów. 
- Dzieci dużo, a jak zwykle rodzice tro-
szeczkę nadgorliwi - mówi organizator 
Kazimierz Heczko. - Na początku sporo ro-
dzicielskich interwencji, bo każdy uważa, 
że jego dziecko jest krzywdzone. Bierze się 
to stąd, że dzieci sędziują sobie same. Takie 
przyjęliśmy założenie, bo nie stać nas na 
dorosłego sędziego przy każdym stole. 
Dzieci sędziują, jak umieją, choć prosi-
my, by starsi pomagali w tym młodszym. 
Błędy sędziowskie są wszędzie, jednak 
rodzice widzą tylko te, które krzywdzą ich 
dziecko. W końcu poprosiliśmy rodziców 
o przejście na galerię do publiczności, 
gdzie wszystko widać lepiej, a przede 
wszystkim jest spokojniej, wygodniej, 
bo nie trzeba tłoczyć się na gimnastycz-
nych ławeczkach. Gdy rodzice przeszli 
na galerię, okazało się, że nie ma żadnych 
problemów, było miło i grzecznie. Przede 
wszystkim zaś dzieci były spokojniejsze, 
grając bez rodzica stojącego nad nim i co 
piłkę podpowiadającym, jak zagrać, co źle 
zrobił itd. Po kilku minutach dziecko już 
w ogóle nie wie, jak ma grać, co robi 

dobrze, co źle. Najlepiej byłoby, gdyby 
rodzice grali, ale to było dzień później. 
Oczywiście wynik jest ważny, także am-
bicja, ale niech dziecko to wywalczy na 
własny rachunek, a nie dzięki tatusiowi. 
My staraliśmy się w ogóle nie pomagać 
naszym wychowankom, chodzącym do 
Siły na treningi. Uczymy ich na trenin-
gach, a na turnieju mają sobie radzić sami. 
To także szkoła życia, bo trzeba umieć się 
zachować, przestrzegać reguł. W jednym 
przypadku, gdy po meczu chłopcy się po 

prostu rozeszli, zwróciliśmy im uwagę, by 
podali sobie ręce na zakończenie. Ktoś wy-
grywa, ktoś przerywa, ale nie odwracamy 
się do siebie plecami.

Wyniki: dziewczynki zrzeszone: 
1. Sandra Hetnał - Żywiec, 2. Julia Morys 
- Leszna Górna, 3. Magdalena Gaboń - 
Bielsko-Biała, dziewczynki niezrzeszone: 
1. Anna Stoły - G-1, 2. Żaneta Świeży - SP-
6, 3. Natalia Soczyk - SP-3, 4. Aleksandra 
Sobczyk - G-1, 5. Weronika Jarco - SP-5 
(wszystkie z Ustronia), juniorzy zrzesze-
ni: 1. Dawid Dziębała - Leszna Górna, 
2. Adam Wiecheć - Leszna Górna, 3. Mar-
cin Assalski - Cieszyn, chłopcy niezrzesze-
ni ze szkół podstawowych: 1. Adam Czyż 
- Wisła (Siła Ustroń), 2. Maciej Adamus 
- Istebna, 3. Jeremiasz Bujok - Wisła (Siła 
Ustroń), 4. Michał Toman - Kończyce 
Małe, 5. Grzegorz Hussar - SP-5 Ustroń, 
gimnazjaliści niezrzeszeni: 1. Daniel Ku-
raś - Goleszów, 2. Dawid Hussar - G-1 
Ustroń, 3. Błażej Liboska - Goleszów, 
4. Daniel Semenik - G-2 Ustroń, 5. Dawid 
Chodura - Zebrzydowice. 

W niedzielę rywalizowałi dorośli. 
- Turniej dziewiętnasty, ale pierwszy mię-
dzynarodowy - mówi K. Heczko. - Po raz 
pierwszy też dopuściliśmy zawodników 
trzecioligowych, przez co podniósł się 
poziom sportowy. Jest to już profesjonalny 
turniej, dzięki sponsorom z dobrymi nagro-
dami. W sobotę i niedzielę każdy uczestnik 
otrzymał kiełbasę na ciepło, bo gra się od 
godz. 9 do 15. Trudno byłoby wytrzymać 
bez jedzenia, a dzięki gościnności Szkoły 
Podstawowej nr 2 mieliśmy możliwość 
skorzystania z kuchni i jadalni.

Pojedynki zacięte. Tu już nie było 
podziału na amatorów i zawodowców. 
Szczególnie dużo emocji przyniósł finał 
mężczyzn w kategorii 17-49 lat. Spotkali 
się Frantisek Skacelik z Orłowej z Janu-
szem Ihasem z Ochab, znanym bardziej 
ustroniakom jako piłkarz Nierodzimia. 
Grano pięć setów, a piątego na przewagi. 
Niesamowita była piłka decydująca o wy-
granej. J. Ihas rozprowadził przeciwnika 
i gdy miał już pusty stół i dziecinnie łatwą 
piłkę, przestrzelił i przegrał mecz.

dzieci prezentowały dobre wyszkolenie techniczne.                                       Fot. W. suchta

Gratulacje dla zwycięzcy F. skacelika.                                                       Fot. W. suchta

przez dwa dni, 16 i 17 lutego w sali gimnastycznej szkoły podstawo-
wej nr 2 rywalizowano w XiX turnieju tenisa stołowego o puchar Miasta 
ustronia. W sumie w turnieju uczestniczyło 111 zawodniczek i zawodników,	
w tym 52 z ustronia.
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W następnej kategorii do 59 lat Andrzej 
Buchta nie miał litości dla rywali. Drugie 
miejsce zajął Milan Weber z Czeskiego 
Cieszyna, który po turnieju powiedział:
- Wczoraj grało prawie sześćdziesięcioro 
dzieci i to jest duży sukces. Duże po-
dziękowania dla organizatorów także za 
drugi dzień i opiekę. Poziom gry bardzo 
wysoki i dobrze byłoby, gdybyśmy mogli 
się częściej spotykać na takich imprezach. 
Mamy klub weteranów, dość silny, uczest-
niczymy w różnych mistrzostwach. W 
ubiegłym roku ta ekipa, która grała dziś w 
Ustroniu, była na mistrzostwach świata w 
Sztokholmie, choć tu trzeba dodać, że tam 
może grać każdy, jeżeli zapłaci. Graliśmy 
tam, ale bez sukcesów, ale też wszystkiego 
nie przegraliśmy. U nas tenis stołowy jest 
bardzo popularny, praktycznie w każdej 
wiosce się gra. Ale gdy chciałem zrobić 
turniej dla dzieci, przyszło tylko dwoje. 
Oczywiście za komuny państwo w więk-
szym stopniu wspierało sport, teraz robią 
to gminy, ale w niewielkim stopniu, bo też 
środków jest mało. Mamy klub w Czeskim 
Cieszynie i w naszej ekipie gra trzech 
organizatorów turnieju w Ustroniu, i oni 
nas tu zaprosili. Z Kazimierzem Heczką 
i Andrzejem Buchtą gramy w jednej druży-

nie. Ale przyjechali też gracze z Trzyńca, 
Orłowej. Myślę, że turniej bardzo dobrze 
zorganizowany i byłoby nieszczęściem, 
gdyby ktoś zaczął szukać niedociągnięć, 
bo je zawsze można znaleźć, jak ktoś 
się uprze. Dobra sala, sprawny przebieg 
i dobrze byłoby więcej takich imprez 
po obu stronach granicy. A mamy mało 
sportowych spotkań, choć na pewno to też 
kosztuje. Myślę, że Polska jest dużo dalej 
w rozumieniu, czym jest wspólna Europa, 
i stąd oczekuję inicjatywy.

Sędzią głównym turnieju, tak jak 
w latach ubiegłych, był Jerzy Hojnacki, 
sędziami pomocniczymi: Andrzej Buchta, 
Sylwester Rucki, Janusz Groborz.
- Za rok będziemy święcić jubileusz - 
mówi sędzia J. Chojnacki. - Zarówno 
wczoraj, gdy dla dzieci był to miły akcent 
w feriach zimowych. Co prawda mogą iść 
uprawiać sporty zimowe, ale jednak przy-
szły do nas. Świetna sportowa atmosfera 
i można powiedzieć, ze wygrywali fawory-
ci. Wiele nowych twarzy się nie pojawiło, 
ale są już młodzi depczący po piętach tym 
najlepszym, były nawet kategorie, gdzie 
młodsi dali sobie radę. Bardzo dobre ekipy 
przyjechały w z Lesznej Górnej, Bielska-
Białej. Przez dwa dni sympatyczna atmos-

fera, więc nie musiałem pokazać ani jednej 
żółtej kartki. Nie było problemów. 

Wyniki: seniorki: 1.Weronika Gałuszka 
- Leszna Górna, 2. Jolanta Krzok - LKTS 
Victoria Hażlach, 3. Marketa Rusankowa 
- Ropice (Zaolzie), seniorzy: 17-49 lat: 
1. Frantisek Skacelik - Orłowa (Zaolzie), 
2. Janusz Ihas - Ochaby, 3. Sylwester 
Rucki - Siła Ustroń, 49-59 lat: 1. Andrzej 
Buchta - Siła Ustroń, 2. Milan Weber 
- Czeski Cieszyn, 3. Kazimierz Heczko 
- Siła Ustroń, 4. Wiktor Kachno-Koco-
będz (Zaolzie), 5. Janusz Groborz - Siła 
Ustroń, 60 i więcej lat: 1. Henryk Pietrzak 
- Skoczów, 2. Karol Czyż - Siła Ustroń, 
3. Józef Michalik - LKTS Victoria Haż-
lach, 4. Jerzy Hojnacki - Bielsko-Biała, 
5. Josef Kovarik - Ropice, 6. Andrzej 
Pietrzyk - Skoczów.

Turniej sponsorowali: Henryk Kania, 
Galeria na Gojach, Avicold, Andrzej Gro-
borz, Zbigniew Szczotka, wyciąg Pasieki, 
Andrzej Siedlaczek, Robert Białoń.

Turniej zorganizowała sekcja tenisa 
stołowego TRS Siła Ustroń przy pomocy 
Urzędu Miasta, Miejskiej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
i Zapobiegania Narkomanii, Szkoły Pod-
stawowej nr 2.              Wojsław Suchta

uczestnicy niedzielnej rywalizacji.                                                                          Fot. k. heczko

ciężki sEzon
Drużyna TRS Siła Ustroń zakończy-

ła sezon na przedostatnim (8) miejscu 
w I Bielskiej Lidze Koszykówki. Niestety, 
to miejsce nie gwarantuje gry w pierwszej 
lidze. O utrzymanie się muszą zagrać baraż 
z drugim zespołem II ligi, a będzie to miało 
miejsce w sobotę 23 lutego.

W ostatnim meczu sezonu ustroniacy 
zmierzyli się z Rosomakami, a zwycięstwo 
z nimi gwarantowało pewny udział w I li-
dze. Mecz był bardzo zacięty i wyrównany, 
jednak od 3 kwarty to Siła musiała cały 
czas gonić jedną z najbardziej doświadczo-
nych drużyn tej ligi. Choć nasza drużyna  
wygrała ostatnią kwartę 11 punktami, cały 
mecz przegrała 59:55.

- Mecz barażowy rozegramy w starym 
składzie, lecz bez względu na wynik chcie-
libyśmy zagrać kolejny sezon w niższej 

lidze – mówi trener Adam Deda. - Kilku 
graczy odchodzi do innych drużyn, a co 
za tym idzie, będziemy grać zawodnikami 
z mniejszym doświadczeniem. W II lidze 
w kolejnym sezonie zgłoszonych jest 20 
drużyn, co daje 10 meczów w rundzie 
zasadniczej plus ewentualne kolejne me-
cze w play off. Będzie też można zgłosić 
młodszych zawodników, na co zezwala 
regulamin w II lidze. W nowym składzie 
zagrają młodzi zawodnicy wsparci 2-3 
bardziej doświadczonymi. 

Póki co koszykarze zbierają pieniądze na 
udział w kolejnym sezonie, który rozpo-
czyna się za dwa tygodnie. Sponsorom w 
zamian za opłacenie udziału w 32 sezonie 
BLK (ok. 1500 zł) proponują miejsce 
na koszulkach na logo firmy oraz inne 
korzyści. BLK to obszar byłego woj. biel-

skiego oraz setki zawodników i widzów. 
Kontakt dla sponsorów i sympatyków 
sportu: 604676977. Trzeba przypomnieć, 
że w każdy czwartek o godz. 16.30 w sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 
odbywają się zajęcia dla gimnazjalistów. 
Przyjść może każdy, wystarczą dobre 
chęci. 

- Sezon ciężki, graliśmy z silniejszymi 
drużynami i zapłaciliśmy frycowe – pod-
sumowuje A. Deda. - Mamy sporo mło-
dzieży, więc starsi zawodnicy utworzyli 
jedną drużynę, młodzi drugą. Starsi będą 
grać w turniejach, a w Bielskiej Lidze 
Koszykówki pozostanie drużyna młodych. 
Muszą się ogrywać. Musimy jednak na-
zbierać dwunastu zawodników powyżej 
16. roku życia, bo tylko tacy mogą grać 
w lidze. A trenują u nas także młodsi 
i muszą trochę poczekać. Stale prowadzimy 
nabór. O pieniądzach nie będę mówił, bo 
szkoda słów.                                     (ws)
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Ustroń nie miał dotąd takiej imprezy. Ustroniacy tłumnie wzięli 
udział w zbiorowej konsumpcji grochówki oraz rozrywki na 
naprawdę przyzwoitym poziomie. Przybyły też tysiące gości, 
którzy wypełnili nie tylko rynek, ale również wszystkie okoliczne 
lokale. Wieczorem chodniki przy ul. 3 Maja były zatłoczone 
jak Krupówki. I o to chodzi! Wszystko zostało świetnie zorga-
nizowane; zarówno instalacja sceny, gigantycznego kotła, jak 
i przebieg samego Wielkiego Gotowania oraz „zacieranie śladów” 
po imprezie przeprowadzono błyskawicznie i bez zgrzytów. (…) 
W tym roku po raz pierwszy ekipa „Lata z Radiem” postanowiła 
nie zasypiać snem zimowym i ruszyła w Polskę z imprezami pod 
hasłem „Zima z Radiową Jedynką”. A że wówczas większym zain-
teresowaniem cieszą się wyjazdy w góry, odwiedziła kilka miast 
na południu kraju. (…) 15 lutego radiowcy zawitali do Ustronia. 
(…) na scenę dotarł Zygmunt Chajzer, tłumacząc, że spóźnił się z 
powodu warunków na drogach. (…) Niejeden mieszkaniec miasta 
przekonał się, że rynek może stać się ciekawym miejscem. Oby 
tylko nie zabrakło chętnych na organizowanie podobnych zabaw. 
(...) Po kabarecie OT.TO, który przedstawił tradycyjny repertuar, 
powitano gorąco Halinkę Młynkową i Brathanki.

Trwa przeprowadzka biblioteki. Upłynie jednak jeszcze kilka 
tygodni, zanim wszystkie książki spoczną na półkach w nowej 
siedzibie. 

- Co roku podczas ferii funkcjonujemy na trochę innej zasadzie niż 
podczas semestru – powiedziała Gabriela Glajcar, kierowniczka 
Świetlicy Socjoterapeutycznej. - (...) Każdy dzień ma swój temat 
(…). Mieliśmy więc dni filmowe, sportowotaneczne, quizowe, plas-
tycznomanualne. (...) Byliśmy na basenie i lodowisku. Był również 
dzień z językiem angielskim, podczas którego zorganizowaliśmy 
gry i zabawy po angielsku. W tym semestrze prowadzimy zresztą 
również zajęcia z języka angielskiego. Ideą tych zajęć jest nauka 
przez zabawę z elementami plastycznymi i teatralnymi. (...) 
Przeprowadziliśmy się do nowego lokalu w byłym LO przy rynku 
i mamy o wiele lepsze warunki niż kiedykolwiek. 

8 lutego odbyło się doroczne walne zebranie sprawozdawcze 
członków OSP w Nierodzimiu. Prezes Władysław Zieliński witał 
zebranych i zaproszonych gości: przewodniczącą Zarządu Osiedla 
w Nierodzimiu Halinę Kujawę, dyrektorkę Szkoły Podstawowej 
w Nierodzimiu Bożenę Plintę, radnego Józefa Kurowskiego. 
W zebraniu uczestniczyli także przedstawiciele władz OSP: 
prezes Zarządu Miejskiego OSP, poseł Jan Szwarc, członek 
Zarządu Powiatu OSP Czesław Gluza, przedstawiciel strażackich 
władz powiatowych Damian Legierski, komendant miejski OSP 
Mirosław Melcer. Obrady prowadził Tadeusz Duda.                  

Wybrała (ksz)

www.ustron.pl

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

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

KOMANDOR-Ustroń, ul. Ry-
nek 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

Drewno podpałkowe, kominko-
we, buk, brzoza, świerk, muł, 
flot, węgiel groszek. TRANS-
PORT, RATY. 33/852 32 12, 
518 201 189.

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

Do wynajęcia lokal 65m2. Ry-
nek 3A. 666-310-135.

Spawanie plastików - samocho-
dy, motocykle, skutery, quady i 
inne. Ustroń. 501-444-534.

Do wynajęcia lokal użytkowy 
31m2, ul. Konopnickiej. 691-
391-128.

Kulig doliną Dobki. 503-523-
656.

Pokój do wynajęcia. 505-201-
564.

Os. Cieszyńskie, mieszkanie do 
wynajęcia. 781-987-555.

okój do wynajęcia. 600-550-
554.

www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY USTROŃ tel. (33)854-

dziesięć  lat  temu

*    *    *

*    *    *

Rozpoznanie...	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Fot.	 W.	 Suchta	

    KULTURA
22.02 godz. 17.00  „Gierek Ustroniowi, Ustroń Gierkowi” – uro- 
                czystość obchodów setnej rocznicy urodzin 
                 Edwarda Gierka, MDK „Prażakówka”
23.02 godz. 16.00  Wykład  Aleksandra Dordy pt.: „Dzikie 
                zwierzęta i rośliny w najbliższym otoczeniu 
                człowieka”, Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” 
   SPoRT
23.02 godz.  8.50 III Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej  
              Chłopców o Puchar Burmistrza Miasta,
              sala gimnastyczna SP-1
24.02 godz. 11.00   10. Zawody Narciarskie o Puchar Czantorii, 
              Czantoria    
 

22-23.2 Elba ul. cieszyńska 2 tel. 854-21-02
24-25.2 W nierodzimiu ul. skoczowska 111 tel. 854-24-89
26-27.2 centrum ul. daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
28.2  pod najadą  ul. 3 Maja 13    tel. 854-24-59
Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

...	i	atak.																																																																									Fot.	W.	Suchta

*    *    *
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felieton

felieton
Tak sobie myślę

Zimowe tematy

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-
skiej w artykule 13. stanowi: „Zakazane 
jest istnienie partii politycznych i innych 
organizacji odwołujących się w swo-
ich programach do totalitarnych metod 
i praktyk działania nazizmu, faszyzmu 
i komunizmu, a także tych, których pro-
gram lub działalność zakłada lub dopusz-
cza nienawiść rasową i narodowościową, 
stosowanie przemocy w celu zdobycia wła-
dzy lub wpływu na politykę państwa albo 
przewiduje utajnienie struktur lub człon-
kostwa”. Formułuje się tu jednoznaczny 
zakaz, który dotyczy też propagowania 
ideologii i metod działania właściwych 
formacji komunistycznej. Łamanie tego 
zakazu to zamach na ład konstytucyjny. 
Natomiast w Kodeksie karnym traktują 
o tym paragrafy z artykułu 256: „Kto pu-
blicznie propaguje faszystowski lub inny 
totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do 
nienawiści […], podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2”. I dopowiada się, iż 
tej samej karze podlega ten kto produ-
kuje, posiada, prezentuje nagranie i inne 
przedmioty zawierające treści propagujące 
totalitarny ustrój państwa.

2. Dlaczego konieczny jest zdecydowany 
odpór wobec totalitarnych praktyk i prób 
ich propagowania i usprawiedliwiania, 
wyjaśnia preambuła Konstytucji. Głosi 
ona: „my, Naród Polski – wszyscy obywa-

Z każdą porą roku związane są „dyżurne” 
tematy, a więc takie, o których się mówi  
i pisze regularnie. I tak co roku w zimie sta-
łym tematem rozmów staje się pogoda. Mo-
żemy więc sobie ponarzekać na trzaskający 
mróz, jeśli taki przyjdzie, albo na niedo-
godności odwilży, na brak śniegu lub jego 
nadmiar, na śliskie drogi i chodniki bądź też 
nieprzyjemną maź utrudniającą chodzenie  
i jazdę… Pewnie zawsze znajdziemy coś, 
na co możemy sobie ponarzekać…

Inna rzecz, że czasem wypadają powta-
rzające się co roku powody do narzekania. 
Póki co można powiedzieć, że tym razem  
nie udało się zimie zaskoczyć naszych 
drogowców. Są w pogotowiu i nadążają 
zazwyczaj z odśnieżaniem dróg. Nie sły-
chać chóralnych stwierdzeń, że zima, jak 
co roku, znowu zaskoczyła drogowców… 
Przynajmniej w naszym kraju… Nie wiem 
czy to zasługa drogowców czy łaskawej 
zimy. Wszak póki co; nie mieliśmy tej 
zimy w naszej okolicy gwałtownych opa-
dów śniegu. Nie ma metrowych zasp ani 
zadymek… Moglibyśmy powiedzieć, że 
inni mają gorzej, o wiele gorzej. Słyszymy 

o nieprzejezdnych drogach, zasypanych 
i odciętych od świata miejscowościach, 
obfitych opadach śniegu, z którymi nie 
radzi sobie nawet najcięższy sprzęt. Tak 
jest czy było na Słowacji, w Czechach, 
na Węgrzech, w Austrii, a nawet w Hisz-
panii… Oczywiście nie mamy gwarancji, 
że jeszcze tej zimy nie przyjdą takie obfite 
opady śniegu i do nas. Póki co jednak 
zimę mamy łagodną. I śniegu jest dość, 
ku ogromnej radości dzieci i młodzieży 
w czasie ferii zimowych… Inna rzecz, że 
te ferie już się kończą. 

Nie ma jednak szans na to, aby została 
nam oszczędzona, powtarzająca się co 
roku w zimie i po zimie, sprawa dziur na 
drogach. Zewsząd płynie coraz więcej 
sygnałów o tragicznym stanie niektórych 
dróg. Bywa, że nie ma nawet jak ominąć 
powstałych dziur. Jazda po takich dziu-
rawych drogach staje się trudna i niebez-
pieczna. Co prawda drogowcy zaczęli 
łatać prowizorycznie te wyrwy. Obawiam 
się jednak, że takie prowizoryczne łatanie 
na niewiele się zda… Wygląda na to, że 
problem dziur na drodze ciągle w naszym 
kraju jest nierozwiązany. I pewnie nie jest 
to tylko sprawa złośliwości sił przyrody, ale 
także, a może przede wszystkim tego, że te 
nasze drogi są źle zrobione i robione. Moż-
na wskazać wiele miejsc, także w naszym 
Mieście, gdzie co roku powstają dziury 
w tych samych miejscach. Ich łatanie 

okazuje się, delikatnie mówiąc, mało sku-
teczne. Jest niemal pewne, że najpóźniej za 
rok drogowcy będą znowu mieli pracę, i to 
w dobrze im znanych miejscach…

A może właśnie o to chodzi?  Przed laty 
na zarządzanym przeze mnie cmentarzu 
była studnia. I regularnie, przynajmniej raz 
do roku, musiałem wzywać fachowca do 
naprawy pompy. Tłumaczył mi, że to użyt-
kownicy źle obsługują tę pompę i dlatego 
ona tak się często psuje… Usłyszałem jed-
nak też inne wytłumaczenie owego ciągłego 
psucia się pompy. Podobno naprawiający ją 
fachowiec naprawia ją tak, aby nie mogła 
zbyt długo służyć. Przecież on też musi 
z czegoś żyć… W końcu znalazłem rozwią-
zanie; doprowadziliśmy wodociąg z wodą 
komunalną i odtąd już nie trzeba naprawiać 
studni. Inna rzecz, że od czasu do czasu ktoś 
zbyt silny ukręci kran…

Nie wiem, jak należałoby rozwiązać 
powtarzający się wciąż problem dziur na 
drodze. Być może nie ma skutecznego 
i trwałego rozwiązania i trzeba się pogo-
dzić z tym, że jeżeli są drogi, to muszą 
być po każdej zimie także dziury w tych 
drogach… A podobno też nowe samo-
chody są coraz mniej trwałe i szybciej 
się psują po to, aby trzeba je było wy-
mienić na inne. Chodzi o to, żeby można 
było produkować wciąż nowe samochody, 
i nie tylko samochody, aby ludzie mieli 
pracę i mieli z czego żyć…    Jerzy Bór 

tele Rzeczypospolitej […] ustanawiamy 
Konstytucję […] jako prawa podstawowe 
dla państwa”, przy czym dopowiada się 
w jakim kontekście historycznym usta-
nawia się Konstytucję: „pomni gorzkich 
doświadczeń z czasów, gdy podstawowe 
wolności i prawa człowieka były w na-
szej Ojczyźnie łamane, pragnąc na za-
wsze zagwarantować prawa obywatelskie, 
a działaniu instytucji publicznych zapew-
nić rzetelność i sprawność”. Czy zgodnie 
z Konstytucją dopuszczalne jest więc po-
zytywne upamiętnianie i ukazywanie jako 
wzorców przywódców partii politycznych 
odwołujących się do totalitarnych metod, 
przywódców partii łamiących podstawowe 
wolności i prawa człowieka? Jeśli obowią-
zuje zakaz istnienia partii politycznych 
i innych organizacji odwołujących się 
do ideologii komunizmu, to czy legalnie 
można organizować publiczne obchody 
„na cześć” przywódców partii komuni-
stycznych, które to partie uznaje się za 
przestępcze i nielegalne? Odpowiedź na te 
pytania, oprócz strony prawno-administra-
cyjnej, ma istotny wymiar etyczny. Trzeba 
zastanowić się, czy „czcząc pamięć” przy-
wódców partii komunistycznych nie uspra-
wiedliwia się zbrodni komunistycznych 
i nie bezcześci się pamięci ofiar?

3. Analizując związki marksistowskiej 
wizji przekształcania społeczeństwa 
z komunistycznym totalitaryzmem, profe-
sor Andrzej Walicki (ur. 1930) w książce 
„Marksizm i skok do królestwa wolności. 
Dzieje komunistycznej utopii” (Warszawa 
1996) stwierdza: „pozostaje faktem, że 
marksizm dowiódł swej przydatności jako 
legitymizacja najbardziej konsekwentnej 
formy totalitaryzmu, że zbrodnie reżymów 
leninowsko-stalinowskich popełniane były 

w imię marksistowskiej utopii i że wszyscy 
niemal marksiści świata popierali te reżimy 
ze względu na ich genealogię ideologicz-
ną”. Walicki formułuje jednoznaczny osąd 
prób rozgrzeszania marksizmu: „próby do-
wodzenia, że «prawdziwy marksizm» nie 
miał nic wspólnego z komunistycznym to-
talitaryzmem są albo skrajnie naiwne, albo 
intelektualnie nieuczciwe” (s. 472). Uka-
zując związki marksizmu z komunizmem, 
Walicki zwraca uwagę na nieusuwalne 
z nich dążenia totalitarne: „rewolucyjny 
ruch komunistyczny uformował się jako 
radykalny odprysk rewolucji francuskiej. 
Ideologia tego ruchu od początku nace-
chowana była bardzo wyraźną dążnością 
totalitarną. Było więc rzeczą niejako na-
turalną i do przewidzenia, że rewolucja 
dokonana pod hasłami komunistycznymi 
przejawi aspiracje totalitarne. Wynikało 
to z samej istoty komunistycznego ideału, 
gdyż zawierał on w sobie dążność totali-
tarną”. Marksizm-leninizm, jako ideologia 
partii mającej monopolistyczną władzę, 
ma bezpośredni związek ze zbrodniami 
reżymów kierujących się tą ideologią. 

4. Warto pamiętać, iż w Unii Europej-
skiej dzień 23 sierpnia (data podpisania 
paktu Ribbentrop-Mołotow w 1939 r.) 
obchodzony jest jako Europejski Dzień 
Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych, 
wcześniej nazywany „Europejskim Dniem 
Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu”. To 
Dzień Pamięci Ofiar – milionów ofiar 
komunizmu – wymaga właściwych ob-
chodów. Nie jest natomiast wskazane 
fetowanie urodzinowych rocznic komu-
nistycznych rządców, gdyż jest ono wąt-
pliwe w świetle prawa i budzi negatywne 
oceny w świetle norm moralnych.  

Marek Rembierz 

W kręgu filozoficznej
refleksjji (141)
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- Bardzo fajne zawody - twierdzi Robert 
Kurdun z Goleszowa. - Z Czantorii na razie 
zjeżdżamy niebieską trasą, na czerwoną 
jeszcze ich nie biorę, bo jest za trudna, 
miejscami za stroma. Jędrzej ma pięć lat, 
Olek siedem lat i chcą jeździć na nartach.

Fajne zawody to rozegrane po raz 12. 
Zawody Narciarskie o Maskotkę Ustronia. 
W slalomie na polanie Solisko obok dolnej 
stacji wyciągu na Czantorię wystartowało 
69 dzieci w wieku od czterech do dzie-
sięciu lat. Oczywiście trasa była tłumnie 
obstawiona przez rodziców, ciocie, babcie 
i dziadków. Jako pierwsza wystartowała 
najmłodsza Karolina z Ustronia, przy czym 
podczas przejazdu podtrzymywał ją tata, 
co od razu wychwycili organizatorzy.
- Tata pomagał, bo jeszcze nie jest na 
tyle samodzielna, by jechać slalom sama 
- twierdzi tata Jarosław Hławiczka. - Może 
jechaliśmy trochę za szybko, bo tatę też 
wciągnęła zabawa i zostało to odpowied-
nio skomentowane. A przecież chodzi 
o to, by zjechać jak najszybciej. Może 
w przyszłym roku pojedziemy w slalomie 
parami. To już jej drugie zawody. Przed 
rokiem była jedyna w grupie, podobnie 
teraz. Na razie nie ma konkurencji. A nar-
ciarstwo ma w genach, bo to się dziedziczy. 
Z żoną jeździmy na nartach praktycznie 
od urodzenia i nasze dzieci też. To jest 
sposób na życie.

Inne przejazdy też nie do końca były 
czyste, bo mimo wszystko, pomoc doro-
słych może czasem być przydatna. Paru 
zawodników miało kłopoty z prawidło-
wym rozszyfrowaniem trasy slalomu 
i sposobu omijania tyczek. Ale były tez 
dzieci śmigające między tyczkami jak za-
wodowcy. Jednak największe brawa otrzy-
mywały dzieci mające największe kłopoty 
na trasie, a mimo to kończące konkuren-
cję. Na mecie wszyscy otrzymywali od 

Ustroniaczków czekolady, a w tym roku 
maskotkami były uczennice G-2. Najlep-
szym na podium „Ustroniaczki” wręczała 
wiceburmistrz Jolanta Krajewska-Gojny, 
później nieco mniejsze maskotki Ustronia 
otrzymali wszyscy uczestnicy zawodów. 
Na zakończenie wykonano pamiątkowe 
zdjęcie dzieciom z Ustroniaczkami. 

Wyniki: dziewczynki: rocznik 2009: 
1. Karolina Hławiczka - Ustroń, rocznik 
2008: 1. Julia Piotrowicz - Katowice, 
2. Emilia Śliwka - SRS Czantoria, rocz-
nik 2007: 1. Aleksandra Ciompa - SRS 
Czantoria, 2. Marta Pasterny - Cieszyn, 
3. Kamila Wojciech - Ustroń, 4. Kinga 
Łaszczak - Jasienica, 5. Karolina Gier-
czak - Harbutowice, 6. Joanna Szanecka 
- Katowice, 7. Anna Guzdek - SRS Czan-
toria, rocznik 2006: 1. Weronika Pokorny 
- Ustroń, 2. Kinga Pawelska - Ustroń, 
3. Julia Hintz - Sopot, 4. Lisa Kłucińska - 
Katowice, 5. Hanna Szanecka - Katowice, 

rocznik 2005: 1. Tatiana Heller - Brenna, 
2. Laura Moskała - Brenna, 3. Zuzan-
na Guzdek - Ustroń, 4. Marta Kępińska 
- SRS Czantoria, 5. Martyna Halama - 
Ustroń, 6. Martyna Tetera - SRS Czantoria, 
7. Olga Pokorny - Ustroń, 8. Laura Kłębek 
- Cieszyn, rocznik 2004: 1. Julia Greene 
- SRS Czantoria, 2. Martyna Czerny - Sko-
czów, 3. Natalia Kohut - SRS Czantoria, 
4. Victoria Jonszta - Ustroń, 5. Wiktoria 
Folwarczna - Dolna Lutynia, rocznik 
2003: 1. Zuzanna Kostka - SRS Czantoria, 
2. Anna Procner - Ustroń, 3. Natalia Fryda 
- Skoczów, 4. Dagmara Pawelska - Ustroń, 
5. Aleksandra Trębacz - Bielsko-Biała, 
6. Natalia Łaszczak - Jasienica.

Chłopcy: rocznik 2009: 1. Mikołaj 
Heczko - Ustroń, 2. Michał Sobolew-
ski - Goleszów, 3. Mateusz Tomiczek 
- Ustroń, rocznik 2008: 1. Aleksander 
Deda - Ustroń, 2. Igor Olszak - Ustroń, 
3. Radosław Kalkowski - Ustroń, rocz-
nik 2007: 1. Maciej Czerny - Skoczów, 
2. Łukasz Krajewski - Skoczów, 3. Mi-
kołaj Cieślar - Ustroń, 4. Kacper Greene 
- Ustroń, 5. Jędrzej Kurdun - Goleszów, 
rocznik 2006: 1. Maciej Darowski - SRS 
Czantoria, 2. Marcin Skowierzak - Będzin, 
3. Szymon Ogiegło - Skoczów, 4. Mikołaj 
Śliwka - SRS Czantoria, 5. Jan Weroński 
- Warszawa, 6. Kacper Fijak - Ustroń, 
7. Łukasz Cieślar - Ustroń, 8. Paweł Szte-
fek - Ustroń, 9. Maks Janczała - Ustroń, 
rocznik 2005: 1. Sebastian Skowierzak 
- Będzin, 2. Aleksander Kurdun - Gole-
szów, 3. Wojciech Kłoda - Ustroń, rocznik 
2004: 1. Jan Rydlewski - Ustroń, 2. Paweł 
Cholewa - Ustroń, 3. Karol Gierczak - Har-
butowice, 4. Paweł Ostrowski - Jastrzębie, 
rocznik 2003: 1. Jakub Darowski - SRS 
Czantoria, 2. Aleksander Wojciech - SRS 
Czantoria, 3. Łukasz Tarasz - Ustroń, 
4. Adam Stróżyk - Międzyświeć. Najlep-
szy czas wśród dziewcząt uzyskała Zuzan-
na Kostka, wśród chłopców Jakub Darow-
ski. Zawody zorganizował Urząd Miasta, 
Kolej Linowa „Czantoria” i SRS „Czanto-
ria”.                              Wojsław Suchta

slaloM  z  MaskotkaMi
W gąszczu bramek.                                                                                              Fot. W. suchta

podium z „ustroniaczkami”.																																																																															Fot.	W.	Suchta


