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Zielono nad Wisłą.                                                                                                                                                                                    Fot. W Suchta
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Dlaczego na ostatnim zebraniu mieszkańców zrezygnował 
pan z funkcji? 
Nasze osiedle powstało 2 października 2003 roku i od tego czasu 
byłem przewodniczącym. Podczas ostatnich wyborów apelowa-
łem o wysuwanie innych kandydatur, ale skończyło się wyborem 
mojej osoby na trzecią kadencję. Już wtedy stwierdziłem, że 
będzie to moja ostatnia kadencja. Piastowanie przez dłuższy 
okres tego samego stanowiska prowadzi do rutyny, utartego toku 
myślenia i wtedy potrzebna jest świeża krew, pomysły, nowe 
spojrzenie na różne sprawy. Obserwuję to między innymi na przy-
kładzie naszej obecnej Rady Miasta Ustronia. Jej skład zmienił 
się w zdecydowanej większości i widzę różnicę w podejściu do 
wielu spraw. Absolutnie nie oceniam w tej w chwili, bo kadencja 
dopiero się zaczęła, ale to inne spojrzenie może wyjść Ustroniowi 
na dobre. Tak czy inaczej, miałem zamiar zrezygnować z pracy 

ZAPLECZE  SPORTOWE

(cd. na str. 2)

Rozmowa z Arkadiuszem Gawlikiem, 
przewodniczącym 

Zarządu Osiedla Ustroń Górny
W sobotę 25 kwietnia uroczyście otwierano boisko sportowe przy 

Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Polanie. 
Licznie w otwarciu uczestniczyli rodzice, absolwenci, mieszkańcy 
dzielnicy. Dyrektor szkoły Jolanta Kocyan witała wszystkich zebra-
nych, a wśród nich: burmistrza Ireneusza Szarca, przewodniczącego 
Rady Miasta Artura Kluza, przewodniczącego Komisji Oświaty, 
Rodziny i Polityki Społecznej RM Krzysztofa Pokornego, prze-
wodniczącego Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta 
Andrzeja Szeję, radnego z Polany, a zarazem przewodniczącego 
Komisji Budżetu Grzegorza Krupę, przewodniczącą Rady Rodziców 

(cd. na str. 4)
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RODZINNY  RAJD  ROWEROWY  2015
24 maja odbędzie się 19. Rodzinny Rajd Rowerowy. Już można 

się zapisywać, a trzeba to zrobić wraz z uiszczeniem wpisowego 
w wysokości 10 zł od osoby do 10 maja. Można to zrobić przez 
internet lub osobiście  od 6 do 8 maja w Urzędzie Miasta pok. 16.

Szczegóły na www.ustron.pl.
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W parku przy Muzeum Zofii 
Kossak-Szatkowskiej w Górkach 
Wielkich stoi pomnik pisarki. 
Odsłonięto go w 1993 roku,  
w 25. rocznicę śmierci autorki 
„Pożogi”.         

Mieszkańcy Wiślicy sprzątali 
śmieci w swojej miejscowości. 
W ciągu kilku godzin zebrali 27 
dużych worków odpadów. 

W ostatnią niedzielę kwietnia 
odbył się 7. Cieszyński Fortuna 
Bieg, którego trasa prowadziła 
ulicami Cieszyna i Czeskiego 
Cieszyna. Młodzież pokonywała 
dystans 2,5 km, a bieg główny 
miał 10 km długości. Startowało 
ponad... 2200 biegaczy.    (nik)

„Dziecięce spotkania z folk-
lorem”, który odbył się w cie-
szyńskim teatrze w ostatnią 
sobotę kwietnia. Okazję dał 
jubileusz 65-lecia fetowany  
w tym rok przez Zespół Pieśni 
i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. 
Janiny Marcinkowej.

W przedszkolach i szkołach,  
a także na korytarzach Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Gminnego Ośrodka Kultury oraz 
w samym ratuszu w Goleszowie 
postawiono pojemniki do segre-
gacji odpadów. Łącznie jest ich 
88 na plastik, papier i szkło.

Muzeum Drukarstwa założo-
ne przez Karola Franka znaj-

27 kwietnia prezydent Broni-
sław Komorowski wraz z mał-
żonką Anną odwiedził Wisłę. 
Było śniadanie na Zameczku  
z Adamem Małyszem i Apolo-
niuszem Tajnerem oraz zwiedza-
nie nowego kompleksu skoczni 
narciarskich w centrum miasta. 
Prezydent następnie spotkał się  
z mieszkańcami, a pierwsza dama  
z członkiniami Kół Gospodyń 
Wiejskich.

Ponad setka dziewcząt i chłop-
ców wystąpiła w koncercie pt. 

dujące się na liście obiektów 
Śląskiego Szlaku Techniki, 
zostało powiększone o jedno 
pomieszczenie. Można tu obej-
rzeć kilkanaście unikatowych, 
dziś wręcz bezcennych, maszyn 
typograficznych. I wszystkie są 
sprawne, dzięki czemu można 
organizować ciekawe warsztaty.

Od wczesnego rana do późnej 
sobotniej nocy, 25 kwietnia, 
trwały zmagania w ultramara-
tonie górskim Beskidzka 160 na 
Raty. Najwytrwalsi pokonywali 
dystans 102 km, a pozostali 50 
km lub 28 km. Start i meta były 
na górze Chełm. Uczestniczyło 
prawie 140 zawodników i za-
wodniczek.

*    *    *

(cd. ze str. 1)
w Zarządzie Osiedla, a incydent, który miał miejsce na ostatnim 
zebraniu, decyzje moją tylko przyspieszył. 
To znaczy, że przez te wszystkie kadencje nie miał pan takich 
sytuacji, a rozmowy z mieszkańcami zawsze były miłe?
Właściwie mógłbym powiedzieć, że tak, choć słowo „miłe” 
zastąpiłbym określeniem „konstruktywne”. Byłem do dyspo-
zycji mieszkańców nie tylko na zebraniach, ale przez cały czas. 
Często odbierałem od nich telefony, rozmawialiśmy podczas 
przypadkowych spotkań, zdarzały się interwencje, kiedy trzeba 
było natychmiast jechać, angażować odpowiednie służby. Zawsze 
starałem się działać w interesie mieszkańców, nigdy nie miałem 
na celu własnego interesu. Wszystkie diety za udział w sesji rady 
miasta od roku 2003 przekazuję na obiady dla dzieci. Na zebraniu 
bardzo się zdenerwowałem, bo nie zdarzyło się jeszcze, żeby ktoś 
oskarżył mnie o załatwianie prywatnych interesów. 
Korzyści pan nie czerpał, a jakie koszty pan poniósł?
W pracę społeczną trzeba zaangażować przede wszystkim czas 
kosztem wypoczynku, rodziny. Opracowywałem biuletyn i na po-
czątku własnym sumptem go drukowałem. Wszyscy członkowie 
Zarządu Osiedla roznosili 350-400 egzemplarzy do każdego domu 
i rozwieszali ogłoszenia. Organizowałem i prowadziłem zebra-
nia, formułowałem wnioski, by przekazać je do urzędu miasta, 
prowadziłem korespondencję, spotykałem się z mieszkańcami, 
jeździłem na interwencje. Co najmniej dwa razy w roku robiłem 
z burmistrzem wizję lokalną dzielnicy, po której wiele drobnych 
problemów załatwianych było od ręki.
Kto poprowadzi kolejne zebranie mieszkańców dzielnicy?
Formalnie będę jeszcze przewodniczącym, bo rezygnacja odbywa 
się według procedury opisanej w statucie osiedli. I tu jest pewien 
szkopuł. Napisano, że zebranie ogólne mieszkańców musi przyjąć 
rezygnację. A jak nie przyjmie, to co? Uczestnicy  wyrażają swoją 
wolę w głosowaniu, nie można narzucać głosowania na „tak”.  

Z drugiej strony nie można zmusić kogoś do piastowania funkcji 
przewodniczącego. Zgłaszałem więcej uwag do statutu miasta, ale 
nie zostały wzięte pod uwagę. Nowa Rada Miasta zdecydowała, 
że jedną uwzględni, pod warunkiem, że zostanie zaakceptowana 
przez Urząd Wojewódzki. Chodziło mi o podkreślenie, że naj-
ważniejszą władzę w mieście sprawują mieszkańcy. Czynią to 
pośrednio przez swoich przedstawicieli wyłonionych w wyborach 
samorządowych, ale również bezpośrednio poprzez referendum. 
Organem ustawodawczym w gminie jest rada z wyłączeniem 
spraw, w których decydują mieszkańcy w referendum.
O czymś powinniśmy zdecydować w referendum? 
W tej chwili nie chodzi o żadne konkretne referendum. Nasza 
demokracja jest jeszcze niedojrzała i mieszkańcy nie zawsze 
zdają sobie sprawę ze swoich możliwości, nie wiedzą, jakie 
są ich prawa, kto jest prawdziwym i ostatecznym decydentem. 
Owszem, wybierają swoich przedstawicieli i przez nich realizują 
swoje prawa, ale mogą zmienić w trakcie kadencji decyzje swo-
ich przedstawicieli, bo one nie są ostateczne. Nie chodzi o to, że 
teraz mamy robić referenda, ale żeby społeczeństwo uświadomiło 
sobie, że ma takie prawo. Oczywiście należy z niego korzystać 
nie dla osobistej korzyści, ale dla dobra całego miasta. 
Czego nie udało się panu załatwić?
Zawsze milej wspominać to, co udało się zrobić. Powiem o pierw-
szej inwestycji, którą udało się zrealizować, była to kanalizacja 
w rejonie ul. 3 Maja. W 2003 roku był to jeszcze teren nieskana-
lizowany, mimo iż znajdował się w centrum miasta. Potem przy-
szedł czas na remont ul. 3 Maja, niedawno ul. Partyzantów i wiele, 
wiele innych. Myślę, że 90 procent naszych wniosków zostało 
zrealizowanych, a były to sprawy najróżniejszego kalibru, łącznie 
z budową drogi Pod Skarpą. Oczywiście, pozostały sprawy do 
załatwienia: cofania się fekaliów na niektórych posesjach przy ul. 
3 Maja, budowy chodnika i remontu ul. Jelenica, sprawa wyjazdu  
z osiedla Zeta Park bezpośrednio na ul. Pod Skarpą i wiele innych 
mniej kosztownych, ale również ważnych dla mieszkańców. 
Pozostaje sprawa odwodnienia rejonu ulicy Partyzantów i M. 
Skłodowskiej-Curie. Pojawia się też pytanie, dlaczego tam 
wciąż powstają nowe domy, skoro już stojące są zalewane. 
To jest właśnie dobry przykład konfliktu interesów – partykularne-
go ze społecznym. Gdy opracowywany jest plan zagospodarowa-
nia, wszyscy domagają się, by działki otrzymały prawo zabudowy, 
ale gdy miasto się na to godzi, zobowiązuje się do zapewnienia 
odpowiednich warunków zamieszkania. Czasem pojawia się 
trudność z ich zapewnieniem i koszty ponosimy wszyscy. W tym 
konkretnym przypadku jedynym wyjściem jest przepompownia, 
a to bardzo kosztowna inwestycja liczona w milionach. 
Pojawiły się pogłoski, zresztą nie pierwszy raz, że rezygnacja 
ma związek z planowanym przez pana kandydowaniem na 
stanowisko burmistrza.
Też dotarły do mnie takie pogłoski, ale nie mają one z prawdą nic 
wspólnego. Nigdy nie miałem takiego zamiaru. Praca przewodni-
czącego dostarczyła mi wiele satysfakcji. Działanie blisko ludzi, 
reprezentowanie ich przed władzami samorządowymi uważam 
za doświadczenie bezcenne. 
Dziękuję za rozmowę.               Rozmawiała: Monika Niemiec

*    *    *

*    *    *

*    *    *

A. Gawlik prowadzi zebranie mieszkańców.                    Fot. M. Niemiec

*    *    *

*    *    *
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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

tel. 854 34 83, 
604 55 83 21

20 IV 2015 r.
Kontrole sanitarno-porządkowe 
posesji przy ul. Katowickiej II. 
Sprawdzano posiadanie rachun-
ków za wywóz nieczystości cie-
kłych. Wszyscy posiadali ra-
chunki.
20 IV 2015 r.
Nietrzeźwą mieszkankę naszego 
miasta odwieziono do miejsca 
zamieszkania.
21 IV 2015 r.
Kontrole sanitarno-porządkowe 
posesji przy ul. Działkowej.
22 IV 2015 r.
Kontrole sanitarno-porządkowe 
posesji przy ul. Grabowej.
24 IV 2015 r.
Zgłoszenie o znalezieniu doku-
mentów. Odszukano właściciela  
i oddano mu zgubę. 

24 IV 2015 r.
Interwencja na ul. Pana Tadeusza 
z powodu zabrudzenia drogi. Na-
kazano posprzątanie.
24 IV 2015 r.
Kontrole sanitarno-porządkowe 
posesji przy ul. Katowickiej II.
25 IV 2015 r.
Kontrole sanitarno-porządkowe 
posesji przy ul. Katowickiej. 
Jednego właściciela ukarano man-
datem w wys. 100 zł za niepo-
siadanie rachunków za wywóz 
nieczystości ciekłych.
25 IV 2015 r.
Złapano bezpańskiego wilczura 
błąkającego się w okolicach ul. 
Granicznej i przekazano pracow-
nikom schroniska w Cieszynie.
25 IV 2015 r.
Pomoc w zabezpieczeniu imprezy 
sportowej na bulwarach nadwi-
ślańskich.
25 IV 2015 r.
Mieszkańca Rudy Śląskiej uka-
rano mandatem w wys. 100 zł za 
wjazd na trawnik nad Wisłą przy 
ul. Nadrzecznej.                   (mn)

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Krystyna Jochacy lat 62  
Lidia Róża Mieszek lat 86  ul. Jelenica
Emilia Kłósko  lat 73  ul. 3 Maja
Bolesław Kiecoń lat 90  ul. Mickiewicza
Łukasz Frydel  lat 30  ul. Różana

REKLAMA

REKLAMA

*    *    *

*    *    *

Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci 

śp. Lidii Mieszek 
składają 

Rodzinie 
Przewodniczący Rady Miasta Ustroń, 

Radni oraz Burmistrz 
i pracownicy Urzędu Miasta

MAJÓWKA W MUZEUM
Muzeum Ustrońskie od 1 do 3 maja będzie czynne od 9.30 do 

16. Jest to okazja by obejrzeć interesujące wystawy czasowe: 
grafikę Magdaleny Pastuszak z Warszawy i fotografie z Cmenta-
rza Łyczakowskiego we Lwowie autorstwa Kazimierza Wiecha  
z Krakowa. Oczekiwań przybywających nie zawiedzie też 
wprowadzająca w świat naszych przodków wystawa regionalna 
z dawnymi zabawkami, którymi można się pobawić. Ponadto 
zachęcamy do obejrzenia kilku filmów o naszym mieście zrealizo-
wanych w muzeum. Jest również okazja by zakupić wydawnictwa 
o Ustroniu i piękne rękodzieło na stałym kiermaszu regionalnym.  

WYSTAWA PRAC 
JADWIGI, SYLWII I MAGDALENY JAESCHKE 

Muzeum Ustrońskie zaprasza na wernisaż wystawy ceramiki  
i malarstwa Jadwigi, Sylwii i Magdaleny Jaeschke, który odbędzie 
się w piątek 8 maja o godz. 17.00. 

Serdeczne wyrazy współczucia rodzinie 
oraz wszystkim bliskim 

z powodu śmierci 

Lidii Mieszek 
 wieloletniego Członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej 

Urzędu Miasta Ustroń
składa

Społeczna Komisja Mieszkaniowa.

*    *    *

STAŻ W GAZECIE USTROŃSKIEJ
Redakcja Gazety Ustrońskiej przyjmie na staż osobę zareje-

strowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie, która 
nie ukończyła 29 lat. Informacje osobiście – Rynek 4 (budynek 
biblioteki) lub pod numerem tel.: 33 854 34 67. 

ŚWIĘTO  PRACY
1 maja o godz. 12 pod Pomnikiem Pamięci Narodowej przy 

rynku odbędą sie obchody Święta Pracy. Organizatorzy z Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej zapraszają wszystkich sympatyków  
i osoby chcące złożyć hołd ludziom pracy.

Serdeczne podziękowania za złożone 
wyrazy współczucia, okazaną życzliwość, 

złożone wieńce i kwiaty, 
liczny udział w uroczystości pogrzebowej 

Naszego Ukochanego 
męża, ojca, dziadka, teścia, wujka 

śp. mgr inż. Bolesława Kieconia 
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, 

Dyrekcji i Delegacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Ustroniu, nauczycielom, pracownikom, byłym uczniom 

oraz Dyrekcji, Delegacji i nauczycielom Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie 

składają w smutku pogrążeni 
żona, córki z rodzinami

Panu  Markowi Górniokowi 
Radnemu Rady Miasta Ustroń

oraz Najbliższej Rodzinie
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Ojca 

śp. Jerzego Górnioka 
składają 

Przewodniczący Rady Miasta Ustroń, 
Radni oraz Burmistrz i pracownicy Urzędu Miasta
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Izabelę Tatar, dyrektorów ustrońskich szkół, 
byłych nauczycieli wychowania fizycznego 
Jadwigę Konowoł, Tomasza Jaworskiego  
i Adama Niemczyka. Po powitaniu J. Ko-
cyan mówiła m.in.:
– Miliony ludzi na świecie uprawia sport dla 
zdrowia i kondycji fizycznej oraz po to, by 
odkryć poczucie wspólnoty i współzawod-
nictwa z innymi. Nie ulega wątpliwości, że 
uprawiając sport, wdrażamy w swoje życie 
takie wartości jak tolerancja, duch działania 
zespołowego, siła charakteru, poczucie 
własnej wartości. Dlatego sport stanowi 
niezastąpione narzędzie wychowawcze. (...)
Boisko wielofunkcyjne przeznaczone jest 
do gry w piłkę ręczną, mini piłkę nożną, 
koszykówkę, siatkówkę i do gry w tenisa 
ziemnego. Wraz z boiskiem wybudowano 
bieżnię czterotorową do biegu na 60 me-

ZAPLECZE SPOROWE
(cd. ze str. 1)

Występ grupy uczniów.                                                                                         Fot. W. Suchta

Pierwsze strzały na bramkę w wykonaniu J. Kocyan i G. Krupy.                          Fot. W. Suchta

trów oraz skocznię do skoku w dal. Jestem 
przekonana, że nowo wybudowana baza 
sportowa będzie dobrze służyć uczniom 
naszej szkoły, będąc areną ich aktywności 
ruchowej i rozwijania pasji sportowych, 
oraz innym osobom, zgodnie z charakterem 
obiektu. W tym szczególnym dniu w imie-
niu własnym pragnę podziękować burmi-
strzowi, byłej Radzie Miasta i wszystkim, 
którzy przyczynili się do wybudowania 
tej wspaniałej bazy sportowej dla naszych 
uczniów i całej społeczności lokalnej.

Przed przecięciem wstęgi głos zabrał 
burmistrz Ireneusz Szarzec mówiąc:
– Szkoła w Polanie jest pierwszą z tych 
mniejszych szkół w mieście, która prze-
chodzi kompleksową modernizację. Jed-
nym z elementów takiej modernizacji jest 
wyposażanie w wielofunkcyjne obiek-

ty sportowe służące zarówno szkole jak  
i środowisku lokalnemu. Myślę, że dla spo-
łeczności lokalnej ta szkoła jest miejscem 
szczególnym, ważnym i dlatego Rada Mia-
sta zdecydowała się na termomodernizację, 
budowę boiska, a w tym roku dokończymy 
plac przy szkole. Mam nadzieje, że tym 
samym będziemy mieli zakończoną mo-
dernizację szkoły w Polanie.

Przecięcia wstęgi dokonali: J. Kocyan, 
I. Szarzec, przewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego Karolina Gomola, nauczy-
cielka wychowania fizycznego Urszula 
Antończyk.

Poświęcenia boiska dokonali duchowni:  
z parafii ewangelickiej ks Oskar Wild  
i z parafii rzymskokatolickiej ks. Andrzej 
Gawlas. 
– Nasz ludzki sposób myślenia sprawia, że 
na początku jesteśmy wdzięczni władzom 
samorządowym, dyrekcji oraz pracowni-
kom szkoły za to, że boisko jest ukończone 
i możemy się z niego cieszyć. Nie możemy 
jednak zapominać, że nad tymi wszystkimi 
osobami, które przyłożyły się do budowy 
czuwał Trójjedyny Bóg Ojciec, Syn i Duch 
Święty. Gdyby nie Jego pomoc i Jego 
błogosławieństwo, nas dzisiaj by tutaj nie 
było - mówił ks. O. Wild.
– Poświęcamy ten obiekt, by móc ducha 
rozwijać, choć ćwiczenia będą fizyczne. 
Żyjemy w czasach, w których nasze dzieci 
i młodzież sporo czasu spędzają w domu 
przed komputerem. Wielu bije na alarm, 
coraz więcej rodziców dostrzega, że nie jest 
to dobre. To myślenie daleko do przodu, gdy 
inwestujemy w taki obiekt. Chcę wam pogra-
tulować wyobraźni - mówił ks. A. Gawlas.

Dokonano poświecenia, po czym wspól-
nie zmówiono modlitwę „Ojcze nasz”.

Podczas uroczystości składano gratulacje 
i podziękowania.
– Niedawno otwieraliśmy boisko przy 
parafii i tam miałem przyjemność być 
pierwszym kontuzjowanym. W związku  
z tym dziś nie będą brał aktywnego udziału 
- mówił G. Krupa.

Jednak radny wziął aktywny udział i ra-
zem z dyrektor J. Kocyan strzelili pierwsze 
bramki na nowo otwartym boisku. Wcześ-
niej G. Krupa ofiarował szkole koszulkę FC 
Barcelony z autografem Andresa Iniesty. 
Radny wyraził nadzieję, że przy najbliż-
szej okazji ta koszulka będzie licytowana, 
a pieniądze przeznaczone na rzecz szkoły.

Grupy uczniowskie przedstawiły przy-
gotowany na otwarcie program, z wieloma 
elementami sportowymi.

Będąc nauczycielem i członkiem Rady 
Rodziców, podziękowania w imieniu tych 
gremiów złożył Andrzej Pasterny. 

Uczniów poczęstowano tortem, moż-
na też było zapoznać się z dokumenta-
cją fotograficzną Alfonso Dlugaja, który  
z okna swojego mieszkania wykonał zdjęcia 
budowy boiska od pierwszego dnia po jej 
zakończenie.

Poza tortem okrasą uroczystości były me-
cze. Futbolowy mecz pokazowy rozegrały 
drużyny gwiazd Kuźni Ustroń z byłymi 
zawodnikami ekstraklasy w składzie oraz 
drużyny piłki ręcznej juniorów MKS Ustroń 
przeciw oldbojom Handbalu Ustroń. Dzięki 
druhom z OSP Polana podziwiano pokazy 
strażackie.                             Wojsław Suchta
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Zdaniem 
Burmistrza

O Ustrońskiej Majówce mówi bur-
mistrz Ireneusz Szarzec.

*    *    *
Zbliżający się majowy weekend jest 

pierwszym, w którym rozpoczynamy 
sezon w mieście. Wcześniej odbywają się 
spotkania, konsultacje, a głównym tema-
tem sesji jest przygotowanie do sezonu. 

Typowo rekreacyjno-rozrywkowy 
weekend to pierwsze dni maja, czyli 
Ustrońska Majówka. Od lat na te dni 
przygotowujemy różnego rodzaju imprezy, 
atrakcje, o których można się dowiedzieć 
z plakatów, internetu czy Gazety Ustroń-
skiej. Aby to wszystko zorganizować po-
trzebna była mobilizacja służb miejskich, 
by dobrze przywitać w naszym mieście 
gości chcących tu spędzić długi weekend 
oraz chcących uczestniczyć w imprezach 
mieszkańców. 

Wstępem można nazwać  miniony week-
end gdy to w Ustroniu odbywały się głów-
nie imprezy sportowe. Był to przedsmak 
tego, co czeka nas w kolejne weekendy. 
Majówka to początek, a potem mamy 
praktycznie co tydzień różne imprezy. Od 
kilkunastu lat wypracowano w Ustroniu 
koncepcję sezonu wiosenno-letniego. 
Mamy takie sztandarowe imprezy jak 
Inauguracja Sezonu Uzdrowiskowego 
czy Ustrońskie Dożynki kończące Dni 
Ustronia. Zachęcam wszystkich, by na 
bieżąco śledzili informacje o imprezach,  
a na pewno znajdą coś interesującego. 

Od lat w organizację imprez obok mia-
sta włączają się instytucje, stowarzysze-
nia, osoby prywatne, wszystko po to, 
aby uprzyjemnić czas gościom, turystom 
i mieszkańcom. Dzięki temu ożywają 
wszystkie dzielnice miasta. Nie tylko 
ustroński rynek czy amfiteatr, ale też bul-
wary, placówki oświatowe, lokale, hotele. 
Dzięki temu oferta jest coraz bardziej 
pełna i spotyka się z coraz większym za-
interesowaniem.

Weekend majowy to trzydniowy jarmark 
na ustrońskim rynku, podczas którego 
można będzie uczestniczyć w bardzo cie-
kawych koncertach, występach kabareto-
wych. Każdy chyba będzie mógł znaleźć 
coś dla siebie. 2 maja w Dniu Flagi, zwią-
zane z tym akcenty też będą na rynku, 
ale głównym gospodarzem będzie stowa-
rzyszenie „Można Inaczej” organizujące 
Dzień Wolontariatu. 3 maja uroczystości 
patriotyczne, ale też po południu zabawa 
na rynku. Z raportów przygotowanych 
przez odpowiednie służby wynika, że 
jesteśmy przygotowani na rozpoczęcie 
sezonu, także jeżeli chodzi o bezpieczeń-
stwo i porządek.

Podstawowym warunkiem udanych 
imprez plenerowych jest dobra pogoda. 
Mam nadzieję, że w tym roku dopisze  
i wszyscy będziemy mogli uczestniczyć  
w Ustrońskiej Majówce, ale także dobrze 
się bawić przez cały sezon. Notował: (ws)

USTROŃSKA  MAJÓWKA
1 MAJA   Ustrońska Majówka - Rynek

 14.00    Występ zespołu muzycznego Purple Sky, solistów: Kingi Mizery,  
  Łukasza Gruszki, Mileny Szypuły, Radka Stojdy oraz duetów: Kamili 
  Kiecoń i Patryka Demkowskiego oraz Wiktorii Tajner i Estery Tomaszko
       15.00    Uroczyste Uhonorowanie Sportowców Roku
 15.15    Koncert zespołu SoBand
 16.30    Autostopem z Karin Stanek w wykonaniu Agnieszki Wajs
   18.00    Kabaret Elita

2 MAJA   Ustrońska Majówka - Rynek
             Siła Serca - impreza propagująca ideę wolontariatu
       12.00    Maraton Zumby
 14.00    Koncerty zespołów muzycznych: Zespół Odnowa, Zespół Spectrum,
  Zespół Gun Padre, Zespół Pociąg Rock&Roll Fire Show - Teatr Ognia 
  Inferis
 19.30    Gwiazda wieczoru: zespół KRZYWA ALTERNATYWA (ponadto  
  w programie: gry, zabawy, animacje dla dzieci, malowanie twarzy, 
  balonowe stworki, konkurs plastyczny, konkurs zręcznościowy i inne)

3 MAJA   Ustrońska Majówka - Rynek

 14.00    Koncert zespołu Ramolsi z przebojami lat 70-tych, 80-tych i 90-tych
 15.30    Koncert zespołu Karolina Kidoń Retro Band
 17.00    Grzegorz Halama

 1 - 3 MAJA Otwarcie Sezonu Letniego na Czantorii      
   Wielkie grillowanie z przyprawami PRYMAT - góra Czantoria

3 MAJA  uroczystości patriotyczne
 
 10.30  Msza w kościele rzymskokatolickim pw. św. Klemensa
 11.40 Przemarsz pod Pomnik Pamięci Narodowej
 12.00  Uroczystość przy Pomniku Pamięci Narodowej

W sobotę panowała w Ustroniu piękna pogoda, a przez to i wzmożony ruch samochodów. 
Właśnie podczas weekendów szczególnie niebezpieczne są skrzyżowania z obwodnicą. Po 
godz. 15 na skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej i Katowickiej zdarzyła się kraksa z udziałem 5 po-
jazdów. 46-latek z Mysłowic kierujący motocyklem honda nie zachował należytej odległości 
od poprzedzającego go motocykla yamaha, kierowanego przez 45-latka również z Mysłowic 
i uderzył w niego. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, przewrócił się i uderzył w trzy 
samochody – citroena, kierowanego przez 29-letnią mieszkankę Strzelc Opolskich, volks-
wagena passata, kierowanego przez 20-letnią ustroniankę i audi, kierowane przez 20-latka  
z Wisły. Jak poinformował nas Rafał Domagała, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Cieszynie, nikt nie odniósł obrażeń, a wszyscy uczestnicy kolizji byli trzeźwi. Winnego 
kierowcę ukarano mandatem. (mn)                                                                              Fot. W. Herda 
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PRZYWRACANIE  PAMIĘCI
12 kwietnia miało miejsce odsłonięcie tablic katyńskich na 

Pomniku Pamięci Narodowej w parku przy ratuszu. Dzień 
wcześniej w Czytelni Katolickiej odbyło spotkanie poświęcone 
zamordowanym w Katyniu, którzy związani byli z Ustroniem. 
Ich średnia wieku to 36 lat. Najmłodszy Paweł Wawrzyk miał 
25 lat, najstarszy Jakub Żyzik 52 lata. Sześciu urodziło się  
w Ustroniu, ośmiu na Śląsku Cieszyńskim z Zaolziem, czterech 
w województwie śląskim i czterech poza województwem ślą-
skim. Co do 13 ofiar nieznany jest stan cywilny, żonatych było 
8 i mieli 14 dzieci. Dwóch było kawalerami. 15 przed wojną 
było policjantami, 5 nauczycielami, był nadleśniczy, chemik  
i technik. Podczas wojny otrzymali przydział mobilizacyjny do 1 
i 4 Pułku Strzelców Podhalańskich – 4, Korpusu Oficerów Armii 
Kraków - 1, 12 Pułku Piechoty - 1, 10 Pułku Ułanów - 1, 8 Baonu 
saperów - 1.  W Katyniu zamordowano czterech, w Charkowie 

czterech i piętnastu w Twerze.
Otwierając spotkanie proboszcz parafii pw. św. Klemensa ks. 

Antoni Sapota mówił:
– Polska już kilka razy była niszczona w taki sposób, że mordo-
wano inteligencję, tych, którzy byli lub mogli być, przywódcami. 
Ci, którzy zginęli w Katyniu, zajmowali stanowiska prowadzące 
do tego, że mieli kierować innymi. To wspomnienie, ale także 
wielka historia światowa. To spotkanie ma bardzo szeroki wymiar. 
Dotykamy wielkiej historii, tajemnicy rządzenia światem, bytu 
narodowego. To często nas przerasta, ale wpisujemy się w to, bo 
też tworzymy historię.

Przed rokiem 12 kwietnia w kościele pw. św. Klemensa odsło-
nięto Epitafium Smoleńskie. Wówczas to korzystając z artykułu  
w „Po górach, dolinach ...” opublikowaliśmy sześć biogramów 
osób związanych z Ustroniem, zamordowanych w Katyniu  
i Miednoje. Nazwiska te odszukał Lesław Werpachowski, który 
dalej szukał osób powiązanych z Ustroniem, zamordowanych 
w 1940 r. w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. 
Obecnie tych nazwisk jest 23 i zapewne nie jest to lista kompletna. 
Mówił zresztą o tym ks. A. Sapota. Jego zdaniem umieszczenie 
tych 23 imion i nazwisk jest słuszne, nawet gdy nie mamy pew-
ności, że to lista kompletna. Chodzi o to, że gdy są wymienione 
konkretne osoby, a nie tylko liczby i ogólne sformułowania, bar-
dziej przemawia to do nas, tragedia jest związana z konkretnymi 
ludźmi. Nic zresztą nie stoi na przeszkodzie, by tablice katyńskie 
na Pomniku Pamięci Narodowej uzupełniać.
– To, że to upamiętnienie odbywa się w 75 lat od zbrodni,  
w 25 lat po odzyskaniu przez Polskę wolności, jest świadectwem, 
że do tego upamiętnienia wszyscy dojrzewaliśmy - mówił  
w Czytelni Katolickiej L. Werpachowski. - Samotność rodzin, 
które przez lata musiały ukrywać fakt, że ich ojciec, wujek, zginęli 
męczeńską śmiercią tylko dlatego, że pełnili służbę dla ojczyzny. 
Jeszcze półtora roku temu czytaliśmy w „Po górach, dolinach ...” 
przejmujący list pani Suchy, która w kwietniu 2010 r. podróżo-
wała do Katynia. Wtedy po raz pierwszy się dowiedziałem, że  
w Ustroniu są osoby, których bliscy zginęli w Katyniu. Mam  
z tego powodu wyrzuty sumienia, ale gdy rozmawiam z ludź-
mi, muszę powiedzieć, że nie byłem jedyny. Wiedza o tym, 
że są w Ustroniu ludzie mający takie doświadczenie, nie była 
powszechna. 

Decyzją Politbiura WKP(b) (Wszechzwiązkowej Partii Komu-
nistycznej - bolszewików) z 5 marca 1940 zarządzono likwidację 
obozów jenieckich. Znaczyło to tylko jedno - rozstrzelanie. 
Jeńców likwidowano na podstawie ściśle tajnych list przekazy-
wanych bezpośrednio z Moskwy do obozów (ocaleni świadkowie 
twierdzą, że listy były dyktowane komendantom obozów przez 
telefon).                                                             Wojsław Suchta

Muzeum Zbiory Marii Skalickiej organizuje staż pracy płatny 
ze środków Urzędu Pracy (projekt unijny). Prosimy o zgłaszanie 
się osób z Ustronia lub najbliższej okolicy. Warunkiem jest po-
siadanie statusu osoby bezrobotnej(zarejestrowanej w Urzędzie 
pracy w Cieszynie). Preferowane są osoby z wykształceniem 
wyższym (ewent. średnim) ze znajomością pracy na kompute-
rze, w wieku do 29 lat, które nie podjęły jeszcze pracy. Prosimy 
zgłaszać się telefonicznie i/lub osobiście lub mailowo na adres: 
ustron@skalickamzueum.pl

Muzeum Marii Skalickiej, ul. 3 Maja 68, codziennie za wyjąt-
kiem poniedziałków, w godz. 11-16, tel. 33) 858 78 44.

STAŻ PRACY W MUZEUM

KONSULTACJE
I  PRZETARGI

 Ogłoszono przetarg: 
- nieograniczony pn. Ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana 

kotłowni i grzejników, montaż instalacji solarnej w ramach zada-
nia p.n. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej  
w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomo-
dernizacja SP-6” – termin składania ofert – do dnia 11.05.2015 
do godziny 10:00.

 Więcej na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl

5 maja 2015 - wtorek 
DZIEŃ OTWARTY
 Zapraszamy na zajęcia z wykorzystaniem 

treningu  wg systemu Tabata
Dynamiczne ćwiczenia przyspieszające 

spalanie tkanki tłuszczowej, poprawiające 
metabolizm i kondycję. 

Bezpieczne dla kręgosłupa.

  Anna Krąkowska wraz z zespołem.
Ilość miejsc ograniczona, 
prosimy o kontakt telefoniczny 602-573-428 po 20.00

REKLAMA

Uczestnicy spotkania przed Czytelnią Katolicką.         Fot. W. Suchta
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Opublikowany dwa lata temu 
„Dziennik” Józefa Pilcha, ustroń-
skiego historyka i bibliofila, który 
jest kopalnią informacji historycz-
nych i przemyśleń autora na różne 
tematy, podaje też ciekawe wspo-
mnienia z uroczystości majowych. 
Oto kilka przykładów:

1 maja 1965
Pierwszy raz po wojnie są dwa pocho-

dy w Ustroniu, jeden z dołu, od fabryki,  
a drugi od restauracji „Parkowej”. […] Do 
1 Maja mam wielki sentyment. Całych 10 
lat w okresie przedwojennym uczestni-
czyłem – nawet jako współorganizator –  
w obchodach święta robotniczego. Byłem 
za to „na indeksie”, nawet bezrobotny,  
i dlatego cieszę się na ten dzień. Poza tym 
1 maja 1945 został wyzwolony Ustroń, a z 
nim i moja osoba doczekała się wolności,  
i z tego powodu tem bardziej dzień ten 
będzie do końca mojego życia moim 
świętem.

1 maja 1968
Okropny przepych w dekoracji. Zdaje 

mi się, że nie jesteśmy państwem tak 
bogatym, ażeby sobie pozwolić na taką 
rozrzutność. W spółdzielni kilkanaście 
portretów na dykcie: Lenin, Marks, En-
gels, Gomułka, Tiereszkowa i inni, i to 
po dwa jednakowe. Nikt tego nie chciał 
brać. […] Po wielu naleganiach i groź-
bach powpychano „świętych” do rąk. Co 
dziwne, najbardziej broniła się młodzież 
wychowana, a nawet urodzona w nowym 
ustroju społeczno-politycznym. 

1 maja 1981
Wczoraj trochę się przemęczyłem, czuję 

się niedobrze i musiałem zostać w domu. 
Za to obserwowałem obchody pierwszo-
majowe na ekranie telewizyjnym. Było 
to zupełnie inne świętowanie, nie było 
widać przymusu – jak to miało miejsce  
w ostatnich 35 latach – dlatego uczest-
ników mniej. Słusznie, że nie robiono 
kosztownej dekoracji, trybun. Uważam, 
że polski świat pracy docenia 90-letnią 
tradycję swojego święta, symbol walki  
o sprawiedliwość społeczną, i choćby 
się u nas zmienił system, to Święto Pra-
cy zapewno zostanie i zostać powinno.  
O uroczystości ustrońskiej dowiedziałem 
się z relacji Tadzia. Nie było pochodu, nie 
było trybuny, ale ludność zebrała się w am-
fiteatrze, w którym jeden z kowali wygłosił 
krótkie przemówienie, a następnie odbyła 
się część artystyczna. W tym samym parku 
odbywały się również uroczystości pierw-
szomajowe około r. 1930, w których już 
jako młody chłopak uczestniczyłem. […]

Wybrała: Lidia Szkaradnik
Zdjęcia: Muzeum Ustrońskie

Rok 1919.

Lata 60-70.

Lata 60.
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Zakończono XXII edycję Międzynaro-
dowego Konkursu Plastycznego „Miesz-
kam w Beskidach” organizowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej.

Konkurs był okazją do lepszego po-
znania piękna Beskidów, jego tradycji i 
kultury. 

Jest to jeden z największych konkur-
sów w naszym kraju. W tej edycji na-
płynęło ponad 8 000 prac. Wyłoniono 
1000 finalistów, wśród których znalazły 
się przedszkolaki i uczniowie z Ustro-
nia. Nagrodzone prace można zobaczyć  
w galerii internetowej www.mieszkam-
wbeskidach.pl.

Oto nasi finaliści w poszczególnych 
kategoriach i ich opiekunowie: Szkoła 
Podstawowa nr 3 z Odzdziałami Przed-
szkolnymi w Ustroniu-Polanie, katego-
ria wycinanka: Anna Pilch Oddz. Prz.-  

I miejsce, Marta Ryszawy Oddz. Prz.- I 
miejsce, opiekun Janina Heczko; kategoria 
wypalanka: Konrad Pinkas kl. IV - I miej-
sce (nagroda dyrektora), opiekun- Dariusz 
Gierdal

Szkoła Podstawowa nr 1 rysunek: Ame-
lia Warzecha kl. IV - I miejsce, Gabriela 
Sztuka kl. V - 3 miejsce, Weronika Trza-
skacz kl. IV - dwa wyróżnienia (po raz 
pierwszy w historii konkursu), Kacper 
Ciemała kl. IV - wyróżnienie, Patrycja 
Rzyman kl. VI - wyróżnienie; kategoria 
wyklejanka: Jagoda Cholewa kl. IV - I 
miejsce, opiekun - Dariusz Gierdal

Szkoła Podstawowa nr 5 w Ustroniu 
Lipowcu wyklejanka: Piotr Skrzyp kl. 
I - I miejsce, Karolina Chwastek kl. I - 
wyróżnienie; rysunek: Amelia Grzęda 
kl.I - III miejsce, opiekun - Małgorzata 
Heller.

MIESZKAM W BESKIDACH

Szkoła Podstawowa nr 5 w Ustroniu Lipowcu „Zapaliła się na niebiesko dla autyzmu”, 
gdy 13 kwietnia uczniowie i nauczyciele SP-5 wzięli udział w ogólnopolskiej akcji.  
W szkole odbyły się warsztaty prowadzone w klasach I-III przez pedagoga szkolnego  
Beatę Gorewodę, a w kl. IV -VI przez Ewę Gansel i Agnieszkę Sużycką z Zespołu Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie. Warsztaty miały na celu zwiększenie 
wiedzy na temat całościowych zaburzeń rozwoju oraz uwrażliwienia na problemy 
dzieci ze spektrum autyzmu. 

Jako mieszkanka należąca do Osiedla 
Ustroń Górny miałam wybrać się na ze-
branie w dniu 16 kwietnia br. Niestety nie 
wyszło, chociaż teraz bardzo tego żałuję, 
bo próbowałabym zażegnać konflikt, który 
z pewnością był niepotrzebny, a jego skutki 
mogą być poważne. Z relacji prasowej 
wynika, że długoletni przewodniczący, 
P. Arkadiusz Gawlik, zrezygnował nagle 
z pełnienia tej funkcji ze względu na to, 
iż nie zgadza się z wypowiedzią jednego 
z mieszkańców Osiedla. Dziwi mnie fakt 
tak szybkiego przyjęcia rezygnacji przez 
mieszkańców i przez władze samorządowe. 
Praca przewodniczącego Osiedla Ustroń 
Górny była dla wszystkich wzorcowa. 
Kiedy inne osiedla niejednokrotnie nie 
mogły dojść do porozumienia z takich czy 
innych przyczyn, nasze nie miało żadnych 
problemów dzięki głównie postawie swe-
go przewodniczącego. Należało jednak 
poprosić P. Gawlika na jakąś rozmowę, 
kiedy opadną emocje towarzyszące każdej 
takiej sytuacji, w szczególności o cha-
rakterze konfliktowym. Nie można ot tak 
przekreślić w momencie pracę człowieka, 
któremu zawsze zależało na dobru swojej 
dzielnicy, poświęcał się pracy społecznej, 
sam jest osobą poważną, mądrą, uczciwą, 
konkretną i co najważniejsze - niekonflik-
tową. Charakteryzuje się cechami, które 
powinni posiadać obecni radni i urzędnicy, 
a niestety często niektórym takowych bra-
kuje. Chyba, że komuś nie zależy na takim 
właśnie człowieku.

Teraz do Pana – Panie Arku! Mam 
wielką nadzieję, że jeszcze Pan przemyśli 
temat i wycofa swoją decyzję, bo szkoda 
12-letniej, niełatwej pracy z ludźmi. Pi-
szę te słowa, bowiem znam je z autopsji.  
W czasie swojej długoletniej działalności 
już niejeden afront przeżyłam, lecz dzięki 
samozaparciu działam dalej. W imieniu 
mieszkańców Panu bardzo życzliwych, 
pozwolę sobie podziękować najserdeczniej 
za wszystko, co Pan do tej pory dla Osiedla 
Ustroń Górny zdziałał i proszę o ponowne 
rozpatrzenie propozycji nie rezygnowania 
ze stanowiska przewodniczącego. Jeden 
konflikt nie może przecież przekreślić 
tylu lat. Zdaję sobie sprawę, że decyzja 
nie jest łatwa, bo każdy ma swój honor  
i dumę. Jednak dla dalszego dobra Osiedla 
i jego mieszkańców należy bezwzględ-
nie rozważyć swoje postanowienie, które  
w sytuacji nieugiętej może mieć złe skutki 
dla wszystkich. 

   
     Oczekująca pozytywnej odpowiedzi,        

                                         Elżbieta Sikora 

LIST  
DO  

REDAKCJI
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POWSTANĄ  PLAŻE

Zapewnia również, że działania nie mają 
negatywnego wpływu na środowisko, na 
żyjące nad Wisłą ptactwo i inne zwierzęta, 
bo dotyczą odcinka mocno zurbanizowa-
nego, często odwiedzanego przez ludzi. 
Dodaje też, że tak jak przy budowie domu, 
nie można oceniać efektu w połowie prac, 
a te idą powoli z powodu braku funduszy. 
Trzeba jednak się cieszyć, że coś się dzieje. 
– Już wcześniej sporo pomocnej dla nas 
pracy wykonały bobry. Jeśli staniemy na 
wysokości stacji benzynowej na Brzegach 
i popatrzymy w dół rzeki, zobaczymy pięk-
nie przycięte drzewka na tak zwane ołówki. 
To właśnie robota tych pracowitych ssaków 
– wyjaśnia P. Kurek. – Co ciekawe, Regio-
nalna Dyrekcja Ochrony Środowiska praw-
dopodobnie nie pozwoliłaby nam na taką 
wycinkę, ale bobry nie muszą pytać o zgo-
dę. My musieliśmy ją uzyskać przed rozpo-
częciem wspomnianych już prac w centrum  
i wszelkie zezwolenia otrzymaliśmy. 

Przy okazji pytam, czy bobry nie wyrzą-
dzają szkód, bo mówi się o nich negatywnie 
w kontekście zagrożenia powodziowego.  
P. Kurek tłumaczy:
– Na naszym terenie nie ma obwałowań. 
Są bulwary, ścieżki rowerowe, trakty spa-
cerowe, ale pełnią inną funkcje niż typowe 
wały. Obwałowania zaczynają się od ul. 

Kuźniczej, gdzie też zaczyna się rejon sko-
czowski. Tam bobry przeszkadzają i z tego, 
co wiem, pisano już wnioski do RDOŚ  
o zgodę na odstrzał. Na naszym terenie są 
raczej pomocne. 

Wycinki prowadzone przez RZGW za-
planowane są również na następne lata, by 
ostatecznie objąć odcinki od mostu na ul. 
Kuźniczej do ul. Grażyńskiego, centrum  
i teren do mostu na Brzegach. Nie wycina 
się wszystkich drzew, zostają te bardziej 
wartościowe, ale też nie jest ich tam zbyt 
wiele. Nad rzeką nie mamy do czynie-
nia ze starymi, cennymi drzewostanami,  
a głównie z młodymi wierzbami i inwa-
zyjnym rdestem. Ostatecznie teren ma być 
przeznaczony na wypoczynek.
– Z tego co wiem, Urząd Miasta Ustroń 
podpisał już z RZGW umowę na dzierżawę 
terenu nad Wisłą i będzie kontynuował 
prace – mówi dalej kierownik P. Kurek. – 
Teren będzie sukcesywnie przekazywany, 
bo nie chcemy prowadzić syzyfowych 
prac. Jeżeli wycięlibyśmy krzaki, a dalej 
nic by się nie działo, to za dwa lata mie-
libyśmy taki sam, jeśli nie jeszcze gorszy 
gąszcz. Nie wykonywalibyśmy tej wycin-
ki, gdyby nie porozumienie z ustrońskim 
samorządem. 

Na pytanie, czy ważne w tym wypadku 

są również względy bezpieczeństwa powo-
dziowego, kierownik Nadzoru Wodnego 
Wisła Czarne tłumaczy:
– Oczywiście, że tak, ale prace, mające 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa po-
wodziowego prowadzone są na bieżąco 
i nie wymagają wycinania aż takich po-
wierzchni. Gdyby nie chęć stworzenia plaż, 
nie cięlibyśmy całości, a jedynie okolice 
spowalniaczy spływu, czyli elementów  
z kamieni i siatki metalowej. Proszę wziąć 
pod uwagę, że jako nadzór mamy bardzo 
ograniczone środki, bo nie dysponujemy 
własnym budżetem. Otrzymujemy pienią-
dze na konkretne zadania, jeżeli uda się je 
wprowadzić do planu. Prace moderniza-
cyjne prowadzimy we własnym zakresie, 
jedynie siłą rąk naszych pracowników, 
nie mając na to dodatkowych pieniędzy. 
Teren, który znajduje się pod moją kuratelą 
obejmuje miasto Wisłę, Ustroń, rzekę na 
tym terenie oraz wszystkie potoki do niej 
wpływające. Priorytetowym zadaniem 
zaś jest zbiornik w Czarnem, zapewnia-
jący wodę pitną mieszkańcom Ustronia, 
Wisły, częściowo Skoczowa i Cieszyna. 
Zatrudniamy w sumie 11 osób razem  
z pracownikami biurowymi. 

P. Kurek tłumaczy również, że RZGW 
nie ma możliwości, żeby zajmować się 
infrastrukturą turystyczną nad Wisłą. Gdy 
staną tam ławki, kosze na śmieci, musi być 
gospodarz, który by się nimi zajmował. 
Ustroniacy, a także turyści z pewnością 
ucieszą się z małej architektury nad rzeką, 
ale cieszyliby się również, gdyby pewne 
elementy zniknęły np. znaki zabraniające 
kąpieli. 
– Znaki rzeczywiście znikną, a na ich 
miejscu staną tablice informacyjno-ostrze-
gawcze – zapowiada P. Kurek. – Będą 
umieszczone na terenie całego Ustronia, 
w centrum przy każdej tamie, a w mniej 
uczęszczanych miejscach przy ścieżkach 
prowadzących nad rzekę. Będzie na nich 
napisane m.in., że kąpiel odbywa się na 
własną odpowiedzialność. Chodzi o to, że 
niecki przy progach, nie są kąpieliskami  
w ścisłym tego słowa znaczeniu. Mają 
pewne uszkodzenia, takie jak np. wystające 
druty zbrojeniowe. To nie znaczy, że progi 
są uszkodzone, bo swoją funkcję spełniają 
dobrze, ale przez przypadek można się 
skaleczyć. 

Czy nie ma jednak zagrożenia dla życia 
kąpiących się, jakichś wyrw, dziur w dnie, 
uskoków? Czy RZGW sprawdza stan tych 
obiektów? Okazuje się, że tak, i kierownik 
mówi, że o tak poważnych uszkodzeniach 
nic mu nie wiadomo. Dowiaduję się jesz-
cze, że P. Kurek wnioskuje o 900 tys. zł 
na remont progów, ale nie jest w stanie 
przewidzieć, kiedy ewentualnie pieniądze 
te zostaną przyznane. Stąd konieczność 
postawienia tablic. 
– Najważniejsze jest to, że wspólnie  
z miastem udostępnimy brzegi rzeki lu-
dziom i będą tam mogli spokojnie i w do-
brych warunkach wypoczywać. To nie jest 
taka znów powszechna praktyka. Pracuję  
w RZGW prawie 12 lat i do tej pory miałem 
znacznie gorsze doświadczenia w kontak-
tach z samorządem. Tutaj współpraca jest 
wzorcowa – kończy P. Kurek.    

                                     Monika Niemiec

Kończy się pierwszy etap wycinki nad Wisłą.                                                           Fot. M. Niemiec

Trwa wycinka drzew i krzewów na brzegach Wisły w centrum miasta. Prowadzi 
ją Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Poprosiłam kierownika 
Nadzoru Wodnego Wisła Czarne w Zarządzie Zlewni Małej Wisły w Pszczynie 
RZGW w Gliwicach Pawła Kurka, by opowiedział, czemu te prace mają służyć. 
– Odcinek brzegów w centrum, od ul. Grażyńskiego do mostu wiszącego  
w pobliżu amfiteatru, jest już częściowo zrekultywowany. Kończymy wycinkę 
drzew, krzewów i zbieramy chrust. Dalsze prace prowadzić będzie urząd miasta 
i docelowo stworzy nad Wisłą wygodne plaże dla turystów i mieszkańców – 
wyjaśnia P. Kurek.
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Od 1967 r. drugiego kwietnia – w rocz-
nicę urodzin wielkiego duńskiego baj-
kopisarza Hansa Christiana Andersena 
– na całym świecie obchodzony jest Mię-
dzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.  
W związku z tym wydarzeniem biblioteki 
organizują różnego rodzaju imprezy dla 
dzieci, mające na celu promocję czy-
telnictwa wśród najmłodszych. Oddział 
dla Dzieci ustrońskiej Biblioteki rów-
nież włączył się w obchody. W tym roku  
2 kwietnia przypadało w Wielki Czwartek, 
w związku z czym postanowiłyśmy (Beata 
Grudzień z Oddziału dla dzieci Miejskiej 
Biblioteki Publicznej i Anna Łęczyńska  
z Czytelni) odwiedzić przedszkolaki już 
19 marca (Przedszkole Nr 4 w Hermani-
cach), a  do Przedszkola Nr 5 w Lipowcu 
dotarłyśmy 9 kwietnia. Wybrałyśmy te 
dwa przedszkola ze względu na ich lokali-
zację – oddalenie od centrum, a w związku 
z tym trudności w dotarciu do Biblioteki.

W Przedszkolu w Hermanicach w spot-
kaniu uczestniczyły wszystkie obecne 
dzieci, a było ich około 100. W Lipowcu 
w sali zasiadło ponad 40 dzieci. 

DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI

TĘŻNIE
W

DĘBOWCU
Członkowie koła emerytów nr 2  

w Ustroniu w ramach promowania zdro-
wia udali się na inhalacje pod tężnie  
w Dębowcu, gdzie solanka jest 20 razy 
bardziej słona niż woda w Morzu Bałty-
ckim. W wyjeździe udział wzięła liczna 
grupa osób korzystających z własnych 
środków lokomocji. I tym razem pogoda 
dopisała.                       Stanisław Buława

KAJTEK 
SZUKA DOMU

Kajtek jest niewielkim psem w wieku 
około pięciu lat i dotąd mieszkał w kojcu. 
Pomimo to jest ufny, radosny i łagodny. 
Nie reaguje na koty. Błyskawiczne uczy 
się i przyzwyczaja do nowych warunków 
i nowych osób w swoim otoczeniu. Od-
był wizytę u weterynarza, gdzie został 
zaszczepiony o odrobaczony. Z niecierp-
liwością czeka na nowego pana. Wiado-
mość pod numerem 604 164 885

Wcześniej przygotowałyśmy dwie baś-
nie Andersena („Księżniczka na ziarnku 
grochu” i „Nowe szaty cesarza”) w kon-
wencji kamishibai (japoński papierowy 
teatr). Technika ta staje się coraz bar-
dziej popularna wśród osób pracujących  
z dziećmi, ale nadal jest na tyle mało 
znana, że stanowi atrakcję dla najmłod-
szych. 

Nasza inicjatywa spotkała się z miłym 
odzewem, zostałyśmy bardzo sympatycz-
nie przyjęte przez dzieci i Panie Przed-
szkolanki. W przyszłości postaramy się 
odwiedzić pozostałe przedszkola lub – te 
bliższe – zaprosić do Biblioteki. Do obu 
przedszkoli zabrałyśmy drobne upominki 
dla dzieci, pozyskane z Urzędu Miasta, 
Starostwa Powiatowego i sklepu „Pa-
pierniczy Świat”. Za wszystkie podarunki  
w imieniu swoim i dzieci dziękujemy.

W związku z tym, że maj jest miesiącem 
książki i bibliotek, już teraz zapraszamy 
serdecznie do odwiedzania Oddziału dla 
Dzieci, zarówno grupy zorganizowane, 
klasy, jak i indywidualnych miłośników 
książek.                                      (BG,AŁ)

Ustroński Klub Ekologiczny oraz Nad-
leśnictwo Ustroń serdecznie zapraszają na 
doroczne sadzenie drzew (pod warunkiem, 
że nie będzie padał deszcz), które będzie 
miało miejsce w czwartek 7 maja 2015 r. 
Zbiórka o godz. 16.30 (można się spóźnić) 
na polu biwakowym pod Małą Czantorią 
(u Jonka na Kympie). Dzieci i młodzież 
szczególnie mile widziane! 

POSADŹMY  
RAZEM  LAS
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NA  LATA
Powstały korty ziemne o nawierzchni 

ceglastej przy bulwarach nad Wisłą za 
parkingiem w okolicach stacji benzyno-
wej na Brzegach. Właścicielem obiektu 
jest stowarzyszenie Uczniowski Klub 
Sportowy „Beskidy”. Na obiekt składa się 
kort główny, dwa korty boczne i zaplecze 
gospodarcze.
– Wszystkie wymiary zostały zachowane, 
cały osprzęt posiada certyfikat Międzyna-
rodowej Federacji Tenisowej – mówi Alek-
sander Panfil z UKS „Beskidy”. - Obiekt 
ma służyć rekreacji, ale jako klub mamy 
sekcję wyczynową i w perspektywie chce-
my tu organizować turnieje. Marzeniem 
jest seniorski turniej ITF, w którym graliby 
zawodnicy z całego świata. Warunki ku 
temu mamy zachowane. Drenaż został 
zrobiony, ale też korty ziemne potrzebują 
wody. Dodatkowo jest to stare koryto 
Wisły, ze spodu mamy żwir, więc z prze-
puszczaniem i odprowadzaniem wody nie 
ma problemu. Wszystko to jest możliwe, 
gdyż UKS „Beskidy” ma sponsora Grupę 
Zarmen, która w dużej mierze pomogła  
w wybudowaniu obiektu.

A. Panfil zdradził, że jeden kort to wy-
datek rzędu 50 tys. zł. Oczywiście może 
być droższy. Korty zazwyczaj posiadają 
tanią podbudowę żużlową, te powstające 
na Brzegach mają droższą podbudowę  
z klińca.
– Wszystko jest zrobione profesjonalnie, 
ale też ma służyć lata – mówi A. Panfil. - 
Kort centralny jest nieco większy, przy nim 
będzie taras, także możliwość postawienia 
rozkładanej trybuny. Wszystko jest tak 
pomyślane, że dodatkowe elementy można 
montować.

Korty do gry powinny być gotowe 
na majówkę, zresztą już w niedzielę na 
korcie głównym można było zauważyć 
tenisistów. Korty będą ogólnodostępne, 
oczywiście korzystać będą mogli człon-
kowie klubu. Teraz czekamy na uroczyste 
otwarcie i związany z tym, zapowiadany, 
atrakcyjny mecz pokazowy.              (ws)

SPŁONĘŁA  ALTANA

22 kwietnia o godz. godz. 18.43 stra-
żacy przyjęli zgłoszenie o pożarze alta-
ny na ul. Folwarcznej. Po przyjeździe 
zabezpieczono miejsce i skierowano na 
ogień 2 prądy wody. Po ugaszeniu pożaru, 
pogorzelisko jeszcze raz przelano wodą. 
W akcji wzięło udział 5 zastępów straży: 
2 zawodowe z Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej 
w Ustroniu Polanie, 2 z OSP Lipowiec  
i 1 z OSP Nierodzim. Rzecznik Komendy 
Powiatowej PSP Michał Swoboda po-
informował, że mimo przeprowadzenia 
sprawnej akcji całkowitemu spaleniu ule-
gła prywatna altana kryta papą, kosiarka, 
koła samochodowe, 2 rowery i kompresor. 
Przyczyny pożaru bada policja.       (mn)

A. Panfil już zrasza korty.                                                                                     Fot. W. Suchta

Korty są jeszcze placem budowy.                                                                        Fot. W. Suchta
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TRZYDZIEŚCI  RAZY
PADNIJ  I  POWSTAŃ

– Biegi organizowane są na różnych dy-
stansach, w Sopocie było do pokonania 
5 kilometrów i na tej trasie ustawiono 40 
przeszkód – tłumaczy Grzegorz Szczechla. 
– Pojawiła się między innymi nowa prze-
szkoda pod nazwą Indiana Jones i trzeba 
było przelecieć na linie nad sporym jarem.  
Czołganie w sieci, noszenie opon, paję-
czyna to tylko niewinne nazwy przeszkód 
które mogą stać na przeszkodzie do zwy-
cięstwa, gdyż liczy się czas.

To może nie jest łatwe, ale dość klasycz-
ne. Nie to co przeszkoda lodowa, do stwo-
rzenia której potrzebny był tir wypełniony 
rozkruszonym lodem. Napełniono nim 
kontener, a rozgrzani biegiem zawodni-
cy zanurzali głowę w mieszaninie lodu 
i wody. Było dość ciepło, lód się trochę 
topił, ale organizatorzy stale dosypywali 
nowy. Inne zadanie – pokonanie zasie-
ków. Trzeba było się pod nimi czołgać, 
a umieszczono je na wysokości 30 cm. Po-
szarpane były nie tylko koszulki i spoden-
ki, ale również skóra na plecach. Trudne 
do przejścia były dwie trzymetrowe ściany, 
których, zgodnie z założeniem, nie dało 
się pokonać w pojedynkę. Konieczna była 
współpraca, pomoc, a tego też ma uczyć 
uczestnictwo w tego typu zawodach.
– Mnie się udało bez pomocy, ale kosz-
towało to trochę sił. Pomógł na pewno 
wzrost – wspomina G. Szczechla. – Nie-
koniecznie jest on przydatny przy innych 
przeszkodach, tak było w przypadku  prze-
szkody mentalnej. Dotarłem do niej pod 

koniec biegu, totalnie zmęczony, organizm 
zakwaszony, mózg myśli jak myśli i mam 
dodać liczby 635 i 754. Normalnie odpo-
wiedziałbym niemal od razu, ale wtedy 
bardzo ciężko się zastanawiałem i bałem 
się, że udzielę złej odpowiedzi, a za to była 
karna runda z 20-kilogramowym workiem 
piasku na plecach. Na szczęście udało 
się. Kolejny przystanek to jak zapewniał 
organizator zależny od percepcji, przeskok 
przez ogień, niby łatwe ale można się przy-
piec, jak kiełbaska na grillu. Na szczęście 
ochłodę, dosyć konkretną zapewniali stra-
żacy z armatek wodnych.   

Na koniec trzeba było przejść druży-
nę rugby. Kilkunastu rosłych mężczyzn 
w pełnym stroju broniło dostępu do mety. 
Grzegorza Szczechlę trzy razy rzucili na 
ziemię zanim ukończył bieg. To, że był 
pierwszy nie jest kwestią przypadku. Jest 
to okupione solidnym przygotowaniem 
jeszcze zanim rozpoczyna się sezon letni. 
Każdy dzień to realizacja planu, który 
przynosi efekty. W tygodniu poświęca 
sześć dni na trening: cztery na trening 
wytrzymałościowo-szybkościowy i dwa 
na siłowy. Ćwiczy we własnej siłow-
ni, zlokalizowanej w pobliżu domu, bez 
względu na pogodę. Biega na najbardziej 
efektywnym  zakresie tętna, o którym 
dowiedział się po wykonaniu badań wy-
dolnościowych. 

Rozmawialiśmy w redakcji po kolejnym 
starcie Grzegorza Szczechli. 18 kwietnia 
w Budapeszcie na torze formuły 1 wziął 

udział w europejskim cyklu zawodów – 
Spartan Race. Jak sam mówi, nie poszło 
mu tak, jak by chciał, zajął 13. miejsce 
na 4 tys. zawodników. Słabiej wypadły 
przeszkody linowe. Jeśli komuś nie udało 
się pokonać przeszkody, musiał wykonać 
karnie 30 razy padnij i powstań tzw. bure 
es. Karne ćwiczenia opracowane są na 
każdych zawodach na wypadek, gdyby 
zawodnikowi nie udało się pokonać jakiejś 
przeszkody lub, gdy z różnych względów 
nie chce jej pokonywać. Zawsze może 
zrezygnować, choć kosztuje  to dużo 
więcej wysiłku.
– Starty są mordercze, ale tylko pod 
względem fizycznym – mówi Grzegorz 
Szczechla, gdy pytam, co daje mu udział 
w takich zawodach. – Wprawdzie na 
drugi dzień łatwiej mi wymienić mięśnie, 
które mnie nie bolą, ale jestem totalnie 
„zresetowany” psychicznie. To doskonała 
odskocznia od codziennego pędu życia. 
Dużym atutem Runmageddonu i Spartan 
Race jest sama ranga tych imprez, które 
są bardzo dobrze przygotowane, rozrywkę 
otrzymują widzowie oraz organizatorzy 
i przede wszystkim uczestnicy. 

Grzegorz Szczechla uczy biologii 
w Liceum Ogólnokształcącym im. M. 
Kopernika w Cieszynie. Swoją wiedzę 
praktyczną przekazuje uczniom m.in. 
podczas warsztatów survivalowo–na-
ukowych, gdzie jego autorski program 
pozwala spojrzeć na naukę z praktycznej 
perspektywy. Prowadzi również badania w 
Centrum Diagnostyki Sportowej w Wiśle, 
gdzie pomaga innym osiągnąć sportowy 
cel.                                Monika Niemiec

Nie bez powodu cykl zawodów nazywa się Runmageddon. O zwycięstwo 
walczą zaprawieni w bojach zawodnicy, również kobiety, ale przede wszyst-
kim można obserwować walkę wewnętrzną, ludzkich mocy i słabości. Walkę 
w błocie, ogniu, wodzie, bagnie, na linach i tuż przy powierzchni ziemi. 11 
kwietnia w Sopocie na starcie morderczego wyścigu stanęło 1970 śmiał-
ków ze wszystkich stron Polski, ale linię mety jako pierwszy przekroczył 
Grzegorz Szczechla z Ustronia. 
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RÓWNE  TEMPO  BRACI
– Zwycięstwo w klasie N i 9 miejsce  
w klasyfikacji generalnej można uznać za 
sukces, zważywszy że jechały samochody 
mocniejsze, dużo droższe od naszego. 
Przed nami były dwa auta WRC, czyli 
z najwyższej półki, były R5, czyli ta-
kie, jakim jeździ Kajetan Kajetanowicz  
w Mistrzostwach Europy, oczywiście  
S 2000. Wbić się w pierwszą dziesiątkę 
samochodem produkcyjnym jest sukcesem. 
Dla nas życiowy wynik - mówi Marcin 
Szeja, startujący z bratem Jarosławem  
w Rajdowych Mistrzostwach Czech. Ja-
rosław w załodze jest kierowcą, Marcin 
pilotem. Sukces braci tym większy, że był 
to jubileuszowy 50. Rally Šumava Klatovy 
rozegrany w miniony weekend. Podstawo-
wym celem braci było dojechanie do mety. 
– Po ostatnim wypadku był stres, teraz sy-
tuacja zmieniła się o 180 stopni. Wszyscy 
zadowoleni i już samochód jest przygoto-
wywany do następnego rajdu - mówi M. 
Szeja. - Przed Szumawą było tylko dziesięć 
dni na przygotowanie samochodu. Potem 
ciężki początek na odcinku testowym, bo 
jak zjechaliśmy do serwisu okazało się, 
że pękła śruba przy wale napędowym. 
Dobrze, że zostało to zlokalizowane i me-
chanicy mogli naprawić, bo na następnym 
odcinku moglibyśmy zostać na trasie. Tu 
mieliśmy szczęście. Poznajemy samochód 
i walczymy o jak najlepsze lokaty. 

Bracia Szejowie w prologu zajmują 17 
miejsce. Pierwszy OS to miejsce 20. Potem 
z każdym odcinkiem jest lepiej, by od 5 
odcinka lokować się na 9 lub 10 miejscu. 
Bardzo dobra równa jazda.

O zwycięstwo walczyli Czech Jan 
Kopecky i dobrze znany w rywalizacji  
z Kajetanem Kajetanowiczem w Rajdo-
wych Samochodowych Mistrzostwach 
Polski Francuz Bryan Bouffier. Pierw-
szy jechał Skodą, drugi Citroenem, obaj  
w klasie R5. Wygrał J. Kopecky powtarza-
jąc ubiegłoroczny sukces.

Na mecie przed braćmi Szejami były 
trzy samochody R5, dwa WRC i trzy  
S 2000.
– Jestem zaskoczony wynikiem, pozy-
tywnie oczywiście - powiedział po rajdzie  
J. Szeja. - Nie liczyłem na zwycięstwo  
w klasie, celem była meta, a tu podium i to 
pierwsze miejsce w klasie! Cały rajd był 
wymagający, nowi konkurenci, trasy pod 
szybkie tempo, takie jak lubię. Fajnym 
dodatkiem był dla mnie nocny odcinek, 
lubię jeździć po zmroku, oby było ich wię-
cej. Jestem szczęśliwy i bardzo wdzięczny 
ludziom, którzy w nas wierzą i pomogli 
nam podnieść się z kolan po Valasce. Bez 
pomocy naszych sponsorów i partnerów 
nasz udział byłby niemożliwy. Dziękuję 
również Sebastianowi Fryczowi za dołą-
czenie do zespołu na czas rajdu, przyjazd 
i poświęcony czas, szpiegowanie trasy, 
cenne wskazówki i sugestie, podzielenie 

się swoim doświadczeniem. Teraz serwis 
Roto z Pilzna czeka dalszy ciąg pracy nad 
samochodem, poprawienie i ulepszenie 
tego czego nie zdążyli zrobić przed rajdem 
przez ograniczenia czasowe. Myślę już  
o kolejnej rundzie i nie mogę się doczekać.

Nieco inne zdanie o nocnych odcinkach 
ma Marcin Szeja, który tak o tym mówi: 
– Połowa pierwszego dnia rajdu to jazda 
po ciemku. Ostatni odcinek specjalny je-
chaliśmy o godzinie 23. W Polsce w nocy 
raczej się nie jeździ, ewentualnie prologi 
w miastach przy pełnym oświetleniu.  
W Rajdzie Szumawy są to odcinki w lesie, 
przez wioski. Było to dla nas bardzo trud-
ne, ale przejechaliśmy bezbłędnie. Mimo 
dodatkowego oświetlenia przy takiej pręd-
kości nie widać wszystkiego dokładnie. Tu 
wiele zależy od dokładnego opisu trasy. 
Pierwszy raz przyszło mi pilotować po 
zachodzie słońca, co okazało się nie lada 
sztuką – światło dzienne jest zdecydowa-
nie lepsze. Pomógł nam Sebastian Frycz, 
który wskazał niebezpieczne miejsca. 
Drugiego dnia odcinki szybsze i robiliśmy 
wszystko, by wygrać grupę i się udało. 
Popełnialiśmy mało błędów, jechaliśmy 
szybko, ale nie przesadzaliśmy z tempem 
– wyniki pokazują, że było wystarczające. 
Mistrzostwa Czech i ich rajdy to dla nas 
zupełnie nowe doświadczenia: samochód, 
trasy, charakterystyka terenu, a nawet 
struktura nawierzchni. Myśląc o kolejnej 
rundzie przygotowuję się na jeszcze więk-
sze zmagania. Podczas minionego rajdu 
zawodnicy uprzedzali, że Rajd Czeskiego 
Krumlowa może być jeszcze trudniejszy 
przez typowo górski charakter.

GK Forge Rally Team ma nadzieję na 
powtórzenie sukcesu z debiutu na trasach 
drugiej rundy Mistrzostw Czech - Rallye 
Český Krumlov, która odbędzie się 21-24 
maja. 

Bracia Szejowie dziękują firmom: GK 
Forge Obróbka Plastyczna Metali, Satjam 
– producent blachodachówki, Eurogold, 
hurtownia budowlana Minimax oraz cze-
skiej stajni Roto, im wszystkim, za ich 
wkład włożony w odbudowę samochodu 
i umożliwienie startu w pierwszej run-
dzie Mistrzostw Czech. Wojsław Suchta 



14   Gazeta Ustrońska                                                                                               30 kwietnia 2015 r. 

AUTENTYCZNE  I  SCENICZNE
- Miałam to szczęście, że wychowy-
wałam się w rodzinie, gdzie dbano  
o tradycję. Początkowo nie zdawałam 
sobie z tego sprawy, chłonęłam muzykę, 
śpiew, cieszyłam się, gdy przychodzili 
sąsiedzi i wyciągało się zapisane tekstami 
piosenek zeszyty i śpiewało się, od razu 
robiło się lżej. Gdy chodziliśmy na wesela, 
nie zastanawiałam się dlaczego tak długo 
trzeba było czekać na pannę młodą, śpie-
wano „Pojedziemy na łów, na łów”, a ja nie 
wiedziałam, po co to wszystko. Przecież 
można było normalnie pójść do kościoła,  
a potem balować. A tu jakieś ceregiele, a ja 
jeszcze będąc dróżką musiałam uczyć się 
wierszy do pana młodego. Bardzo lubiłam 
słodycze, a dostawałam torebkę z cukier-
kami. Mówiąc: „Wolym skoli tłuc i przez 
sito osiywać, niż sie Cieślarka nazywać!” 
rzucało się cukierki. A ja wtedy patrzyłam 
gdzie te cukierki leciały, żeby je szybko 
pozbierać, a resztę wierszyka mówiłam 
jak najszybciej. Potem już mi kupowali 
dwie torebki, jedna dla mnie, żebym 
za tymi cukierkami na goniła – mówiła 
Lidia Lankocz w Muzeum Ustrońskim. 
To właśnie tam 23 kwietnia odbyło się 
spotkanie pod tytułem „Kultura tradycyjna 
i jej przekaz. Rola zespołów folklory-
stycznych dawniej i obecnie na Śląsku 
Cieszyńskim” było bardzo wyraźnym 
opowiedzeniem się po stronie tradycji, po 

stronie zachowania tego, co charakteryzu-
je, a przede wszystkim charakteryzowało 
ziemię cieszyńską. Dziś w erze, już nie 
telewizji, ale nośników elektronicznych, 
to co swojskie, związane z tradycją, 
dawnym obyczajem, często przeradza się  
w show biznes.

Dziś młodzi ludzie nie wiedzą, jak 
rozumieć wiele obyczajów związanych  
z weselem, jak chociażby popularne szlo-
gi, służące obecnie do zbierania pienię-
dzy. A przecież każdy element obyczaju 
weselnego miał swoje znaczenie, swoją 
symbolikę, o czym często zapominamy. 
Stąd taka rola zespołów folklorystycz-
nych, o czym L. Lankocz mówiła m.in.:
- Podzieliłam zespoły folklorystyczne na 
cztery grupy. Są to zespoły autentycz-
ne, scenicznie opracowane, stylizowane  
i tzw. ambasadorzy, czyli tak renomowa-
ne jak Mazowsze, Śląsk. Jeżeli chodzi  
o zespoły autentyczne, to nie wiem, czy 
w takiej formie jeszcze istnieją. Piętna-
ście lat temu braliśmy udział w jednym 
z przeglądów i zespołów autentycznych 
zgłosiło się osiem, scenicznie opracowa-
nych wiele więcej. Normy autentyczno-
ści były tak hermetyczne i trudno było 
czegoś nie wypaczyć. Opowiadam się 
za zespołami autentycznymi, ale one 
nie mają racji bytu, gdy wszystko idzie  
w kierunku, że wszystko musi być jesz-

cze bardziej kolorowe, interesujące, pod 
widza. Przeciętny odbiorca oglądając 
zespół autentyczny odnosi wrażenie, że 
dzieci nie są wyćwiczone, mylą się. Co  
w ogóle sobą reprezentują?  - zastanawia-
my się. A to jest folklor w czystej formie. 
Dzieci biegają boso, bo biegały boso. 
Albo but nie zasznurowany. Przecież 
dzieci dawniej nie miały takich strojów 
jak obecnie w zespołach, że wszystko 
eleganckie, wyprasowane. A te auten-
tyczne zespoły powinny być promowane. 
Dzieci na scenie muszą autentycznie się 
bawić, śpiewać. Jak usłyszałam kiedyś 
podczas obrad jury zarzut, że dzieci 
zaśpiewały o pół tonu za wysoko, to 
zbaraniałam. Przecież to, co dziecku 
zostaje po takim zespole, gdy tańczy  
i śpiewa z radością, to jest jego, to jest 
to, co mi zostało, gdy chodziłam jako 
dziecko na wesela. Wyższa półka to ze-
społy scenicznie opracowane. Mają dużo 
autentyzmu, czyli autentyczne figury, 
krok, strój, ale tworzy się taka całość, że 
jest to program ciekawy, przemycający 
wartości autentyczne. Trzecia kategoria 
to zespoły stylizowane, dla których folk-
lor jest kanwą. Jest to barwne, i można 
robić show. Takich zespołów powstaje 
coraz więcej. Nie twierdze, że to złe 
działanie, bo każdy przekaz jest dobry. 
My jeszcze mamy tradycje, pamiętamy  
o nich, a na Zachodzie w pewnym momen-
cie o tym zapomniano. Obawiam się, że  
i nas to może spotkać, bo nie cenimy tego, 
co mamy. A jak stracimy, to przyjdzie 
opamiętanie. Mądry Polak po szkodzie.  
A teraz na Zachodzie powstają jak grzy-
by po deszczu zespoły folklorystyczne, 
śpiewacze, a Unia daje na kolorowe 
stroje. (...) Obawiam się, że dla nasze-
go stroju cieszyńskiego nie jest najlep-
szy okres. Pojawiły się pieniążki unijne  
i trzeba szybko stroje szyć np. na 24 pary.  
A warsztaty krawieckie szyją nieko-
niecznie znając funkcję stroju. Wszystko 
zaczyna się globalizować. Niedługo naj-
ważniejszym świętem będą walentynki, 
a ja uważam, że trzeba promować nasze 
zwyczaje i docenić trud naszych przod-
ków, bo to oni nas stworzyli dobrymi, 
solidnymi, pracowitymi. Zrobili kawał 
dobrej roboty, a my powinniśmy tłuma-
czyć to młodym ludziom. 

Na zakończenie spotkania L. Lankocz 
przy akompaniamencie razem z publicz-
nością śpiewała cieszyńskie piosenki.

                                   Wojsław Suchta

Szkoła Języka Angielskiego Creative English Workshop Sylwia 
Jankowska-Pasterny zaprasza na spektakl komediowy pt. „Mał-
żeństwo na próbę”, autorstwa Johna Whitewooda, w wykonaniu 
autora, jego żony (autorki przekładu) i grupy teatralnej Bajkarze.

Przedstawienie odbędzie się 7 maja (czwartek) o godz. 18.30  
w restauracji Stara Wędzarnia, na ul. Polańskiej 165, Ustroń 
Dobka. 

Wstęp niebiletowany, wolne datki po spektaklu. Liczba miejsc 
ograniczona. Rezerwacja pod nr. tel. 691-667-729.

                                                          

TEATR JAKIEGO 
NIE ZNACIE 

LETNI  OBÓZ  NAD  MORZEM
SRS Czantoria Ustroń organizuje w okresie wakacyjnym od 7 

lipca do 22 lipca obóz letni nad morzem. Osoby zainteresowa-
ne udziałem proszone są o kontakt z Przemysławem Ciompą: 
606308195. Więcej informacji na www.srsczantoria.pl.

OBCHODY  DNIA  FLAGI
W imieniu Stowarzyszenia Młodzi Demokraci, serdecznie 

zapraszam na obchody Dnia Flagi RP, które odbędą się 2 maja  
o godz. 11.30 na ustrońskim rynku. W tym dniu rozdamy miesz-
kańcom miasta flagi oraz chorągiewki. Patronat nad wydarzeniem 
objęła Poseł na Sejm RP - Aleksandra Trybuś-Cieślar, która tego 
dnia osobiście będzie zachęcać mieszkańców Ustronia do rados-
nego okazywania patriotyzmu.                  Christian Jaworski

przewodniczący Stowarzyszenia Młodzi Demokraci Ustroń

L. Lankocz w Muzeum Ustrońskim.                                                                     Fot. W. Suchta
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KRZYŻÓWKA   KRZYŻÓWKA   KRZYŻÓWKA
50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł

POZIOMO: 1) chroni głowę rowerzysty, 4) w lampie 
naftowej, 6) prawosławny ksiądz, 8) natchnienie artysty, 
9) Don …., 10) księstwo pomiędzy Hiszpanią i Francją, 
11) płynie przez Wadowice, 12) niekiedy do pocałowania, 
13) efekt działania, 14) związek państw, 15) fortyfi ka-
cja obronna, 16) syn Dedala, 17) pordzewiałe klamoty, 
18) miara powierzchni gruntu, 19) włoska metropolia, 
20) dymi na Sycylii.
PIONOWO: 1) zawodniczka z wiosłem, 2) ubiór płetwo-
nurka, 3) kajzerka, 4) protestancka doktryna teologiczna, 
5) gorzki napój gazowany, 6) figura geometryczna, 
7) maszyna na oblodzoną drogę, 11) udaje motocykl, 
13) duży pokój.

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

Rozwiązanie Krzyżówki 15

    ZIELONO WOKOŁO
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Michał Pilch z Ustro-

nia, ul. Polańska.  Zapraszamy do redakcji. 

Monisha Rejesh – „W 80 pociągów dookoła Indii”
Początkująca dziennikarka indyjskiego pochodzenia, wyrusza 

do kraju swoich przodków. Przemierza Półwysep Indyjski wzdłuż 
i wszerz, pokonując ponad 40 000 kilometrów, a całą tę wyprawę 
odbywa 80 różnymi pociągami - czasem luksusowymi, a czasem 
tymi najniższej klasy.

Mai Jia – „Szyfr”
Thiller psychologiczny autorstwa chińskiego autora. Tajemni-

czy świat Jednostki 701, supertajnej organizacji szpiegowskiej, 
której zadaniem jest kontrwywiad i łamanie szyfrów. 

BIBLIOTEKA   POLECA:

REKLAMA

LATO CZEKA!!!
WEEKEND MAJOWY I CZERWCOWY - ATRAKCYJNE WYJAZDY I CENY!  

Moi Kochani!
Było to w czasach kie wszycko było na kartki. I jak sie co tre-

fi ło na półki to hónym ustawiały sie łogónki. Jadymy se z roboty 
staróm nyskóm i dziwómy sie, a tu przed sklepem na Gojach 
ludziska za czymsi stojóm. Wylazujymy z auta i pytómy sie co 
dowajóm: Na kawe, jeszcze sie wóm dostanie, bo szwarnie ji 
przywieźli. Za trzi dni bydzie Pierwszego Moja, to chcóm żeby 
my szli na pochód. Łogónek wartko sie posuwoł i kierzy byli 
przi pinióndzach fórt obracali spadki z kawóm.

 Jak wiycie przi sklepie na Gojach była gospoda. Kie moja 
kolejka stanyła przi dwiyrzach, jo sie tam podziwała do środ-
ka, a tam przi stole w jakimsi towarzystwie siedzi mój ślubny, 
taki wiesiolutki, jakigo nigdy w chałupie nie widziałach. 
W gospodzie wrzało jak w ulu. Nogi sie pode mnóm ugiyły, 
jak jeszcze uwidziałach, że po drugij stronie cesty stoji moji 
auto u kogosi w zogrodzie. Ani nie wiym jakżech wparziła do 
środka i stanyłach przi stoliku mojigo Pawloka. Naroz porobiła 
sie w barze tako cisza, że wieszcz Mickiewicz usłyszołby głos 
z Litwy. Wszyscy sie na nas dziwajóm, ale Franta piyrwszy 
odzyskoł mowe i prawi mi: „Helynko tyś je fórt tako szumno 
i nic sie nie zmiyniosz” – i zaczół mnie po rynkach ślimtać. „My tu 
z twoim Pawłym rozmyślómy jak tóm naszym  biydnóm łojczyzne 
ratować.” Jakżech nie wrzaskła: „Drugi Sztefón Czarnecki sie 
znaszoł! Ty rozmyślej jak swoji małużyństwo ratować, a nie 
ścióngej mi tu mojigo chłopa do gospody.”

Jura, swoim baranim głosem zaczół śpiywać: „Marsz, marsz 
Polonijo, marsz dzielny narodzie”, a jo jak nie rykłach na moji-
go: „Dowej kluczyki i marsz tu stela.” Pawlisko na szczyńści 
nic sie nie łodezwało i wyszło pokorniutko zy mnóm.

Poszli my do naszego malucha. Siadłach za kierownicóm 
i zaczyłach cofać do zadku na ceste przez wónski mostek. Naroz 
z nerwów zrobiłach wiynkszy skrynt i drzis zadnymi kołami do 
przikopy.

Tyn łodgłos usłyszeli w gospodzie i ci co jeszcze jako tako 
trzimali sie na nogach, zlecieli sie ku nóm. Mógliście słyszeć 
co tam prawili. Jedni, że lepi dać babie rogule, a nie kie-
rownice. Ale byli też tam tacy szykowni co pumógli aucisko 
wycióngnóć. Moji Pawlisko jyno powtarzoł jak nakryncony: 
„Gdo tu je łożrały, jo czy moja baba?” Z tej gańby łomało go 
nie fl inkłach w tóm gupióm łożrałóm gymbe, alech sie jakosi 
pomiarkowałach. Prziwiózłach chłopa do dómu i poszeł zaroz 
lygać. Jak sie na drugi na dziyń łobudził, a se wszymnół co móg 
po pijoku narobić to przirzek, że już nigdy taki gupi nie bydzie.

A dzisio człowiek sie w gazetach naczyto ile to łożralców 

jeździ autami i jo se myślym kiedy im przidzie jaki opamiyntani. 
Może im brakuje tak spórnej baby jak jo?

Łoznajmujym, że wszyski podobiyństwa do inszych Frantów 
i Jur je czystym przipadkiym. I za używanie ich mian nie bydzie 
mi nic!                                                                             Gdosi 

POTRZEBNA OSOBA DO SPRZĄTANIA
Praca 3 zmianowa

1) 6.00 - 14.00    2) 14.00 - 22.00    3) 22.00 - 6.00

Praca polega na sprzątaniu marketu. Tel. 533-994-649

Dnia 2 maja (sobota) Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu 
będzie nieczynna.

W zamian, dnia 30 kwietnia (czwartek) Wypożyczalnia dla Do-
rosłych będzie czynna w godzinach : 12.00-15.00. Zapraszamy!

*    *    *

REKLAMA
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dorasta do 12-19 mm długości ciała. To korpulentny chrząszcz 
pokryty czarnym, z lekko niebieskawo-granatowym połyskiem, 
chitynowym „pancerzem”. Duże pokrywy skrzydeł mają liczne, 
podłużne bruzdy, czym żuk leśny różni się od bardzo podobnego żuka 
wiosennego. Na opancerzonej głowie – z charakterystycznym guz-
kiem pośrodku – wyróżnia się nie tyle jakiś specjalnych rozmiarów 
aparat gębowy (biolodzy dodają przy tym: typu gryzącego), ale para 
zakończonych buławkowato czułków. To narząd bodaj czy nie naj-
ważniejszego zmysłu każdego żuka, czyli węchu, dzięki któremu żuki 
leśne świetnie odnajdują w leśnej ściółce właściwą drogę wiodącą  
a to do pokarmu (jego „smakowity” zapach mogą wyczuć nawet z od-
ległości kilkuset metrów), a to do samicy. Żuki leśne mają dobrze wy-

kształcone skrzydła, często 
z nich korzystają, ale jak to 
w przypadku większości 
chrząszczy bywa, ich lot 
nie porywa urodą, jest cięż-
kawy, nieco chaotyczny, 
a towarzyszy mu buczący 
dźwięk. Najczęściej żuki 
te spotykamy gdy podążają  
w sobie tylko znanym celu 
na piechotę. Podczas mar-
szu przypominają mecha-
niczne, nakręcane zabawki-
-roboty, twardo stąpające 
po ziemi na mocnych i po-
krytych grubymi włoskami 
odnóżach, wyposażonych 
w „ostrogi”. Przednia para 
odnóży przypomina wyglą-
dem potężne łopaty, albo 
jeszcze lepiej łyżki koparki, 
gdyż właśnie do grzebania 
w ziemi przede wszystkim 
służy. Żuki leśne to niezwy-
kle uzdolnieni i wytrwali 
kopacze, a przy tym i trosk-
liwi rodzice.

Kiedy tylko dorosłe żuki 
w okresie rozrodu znajdą 

odpowiedni pokarm, nie zjadają go same, ale budują wypełnione 
nim po brzegi spiżarnie dla swego potomstwa. Czasem para żuków 
leśnych, a czasem tylko samica wygrzebują w ziemi chodniki docho-
dzące do głębokości 15-40 cm. W komorach na końcu takich kory-
tarzy owady gromadzą mnóstwo jedzenia – są to zarówno odchody 
zwierząt (i ludzi!), ale również szczątki roślinne w postaci mchu, 
bądź opadłych liści. W tak przygotowanej kołysce-spiżarni samiczka 
składa jajo, a wykluta z niego larwa będzie mogła od razu przystąpić 
do jedzenia. Badania wykazały, że przeciętna waga zgromadzonego 
pokarmu to ok. 10 gramów w jednym tunelu. Wydaje się niewiele, ale 
samica może złożyć nawet i 30 jaj, a więc musi z partnerem przygo-
tować i napełnić tyleż spiżarni. Inni badacze wyliczyli, że para żuków 
może zakopać różnego rodzaju szczątki organiczne ważące nawet 
550 razy więcej niż ich waga. Jeśli do tego dodamy, że żuki leśne są 
pospolite i wszędobylskie, licznie występują w lasach różnych typów, 
to okaże się, iż te owady potrafią „posprzątać” z różnorakich resztek 
organicznych spory kawałek naszych lasów. Ale to nie wszystko. 
Larwy zjadają zaledwie 40% zgromadzonego przez ich opiekuńczych 
rodziców pokarmu, a reszta po prostu zgnije i rozłoży się, użyźniając 
glebę. Dodajmy, że glebę świetnie napowietrzą dzięki wygrzebanym 
owadzim tunelom. Nic więc dziwnego, że według wielu naukowców 
żuki leśne są skuteczniejszymi użyźniaczami gleby, niż słynące z tego 
dżdżownice! I jeszcze jedno  na koniec tej wyliczanki – odchody 
wcale nie są jedynym pokarmem żuków leśnych, które równie chęt-
nie pożywią się padliną, starymi grzybami, butwiejącym drewnem 
i wszelką inną materią organiczną. To prawdziwi czyściciele lasu!

Ach, marzyłoby mi się, że oto wzorem wspomnianego australijskie-
go naukowca, który za pomocą „gnojarzy” rozprawił się z krowimi 
odchodami zalegającymi na bezkresnych pastwiskach Australii, 
znajdzie się ktoś, kto zrobi to samo z psimi kupami pokrywającymi 
chodniki oraz parkowe trawniki i zieleńce w naszych miastach! Zdaje 
się bowiem, że większość właścicieli psów jakoś nie poczuwa się  
do obowiązku sprzątania po swoich pupilach.

                                               Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda

Jestem „świeżo” po lekturze intrygującej książki „Wieczne życie. 
O zwierzęcej formie śmierci”. Jej autor – emerytowany profesor 
biologii Uniwersytetu w Vermont, Bernd Heinrich – pisze nie tyle 
o śmierci, ale o tym, co po śmierci dzieje się z ciałami zwierząt  
i szczątkami obumarłych roślin. Równie dużo uwagi poświęca 
„losom” odchodów, zwłaszcza tych wydalanych przez duże zwie-
rzęta, takie jak słonie, krowy, łosie, jelenie czy bizony. Temat tylko 
na pierwszy rzut oka wydaje się dziwny i mało frapujący, a wręcz 
odrażający. Wbrew pozorom to niezwykle ważki problem i to nie 
tylko od strony czysto przyrodniczej bądź naukowo-teoretycznej. 
Działa tu bardzo prosta zasada – duże zwierzę, duże g…, duży kłopot 
i to dosłownie cuchnący. Owszem, w pewnych miejscach – ot, na 
przykład podczas spaceru po 
pastwisku, po miejskim ryn-
ku opanowanym przez „ban-
dy” gołębi, bądź parkowym 
trawniku będącym tradycyj-
nym miejscem wyprowadza-
nia psów – zwracamy uwagę 
na zwierzęce odchody. Ale 
ich zdecydowana większość 
zdaje się w cudowny sposób 
znikać z naszego otoczenia, 
rozpływać w nicość. To za-
sługa sporej rzeszy zwie-
rząt, które z zapałem pełnią 
funkcję naturalnych czyś-
cicieli i sprzątaczy. Wśród 
nich niebagatelne znaczenie 
mają niewielkie chrząszcze, 
m.in. żuk leśny, żuk wiosen-
ny, bycznik, krowieńczak 
księżycoróg. Jeśli większo-
ści Czytelników nazwy te 
mówią niewiele i nie wywo-
łują żadnych skojarzeń, to 
przypomnę pierwsze sceny 
filmowej adaptacji „Farao-
na” Bolesława Prusa, czyli 
żuczka toczącego kulkę. Ta 
kulka była niczym innym, 
jak kawałkiem łajna, perfekcyjnie uformowanego przez poświętnika 
czczonego, bardziej znanego jako skarabeusz. To daleki krewny wy-
mienionych wcześniej owadów, z którymi podziela „zamiłowanie” 
do odchodów, będących podstawowym, a dla niektórych gatunków 
wręcz jedynym pokarmem. 

Raczej nie potrafimy w pełni docenić przyrodniczej roli, jaką 
odgrywają koprofagi (to naukowa nazwa zwierząt odżywiających 
się kałem), gdyż po prostu ich nie zauważamy, odwracając ze wstrę-
tem wzrok od każdej napotkanej kupy. Jeśliby jednak tych zwierząt 
zabrakło, nasz krajobraz mógłby ulec dość wyraźnej przemianie  
i przypominać krajobraz… Australii sprzed lat. Wspomniany przeze 
mnie Bernd Heinrich opisuje osiągnięcie australijskiego entomologa 
i ekologa Georga Bornemissza, którego niegdyś uderzyła „wielka 
liczba placków łajna na [australijskich] pastwiskach bydła”. Wy-
tłumaczenie tego zjawiskowego zapewne widoku było dość proste 
– rodzime dla Australii chrząszcze nie są przystosowane do prze-
rabiania, czyli mówiąc wprost do zjadania krowich odchodów. Pod 
kierownictwem G. Bornemissza uruchomiono program badawczy, 
którego celem było znalezienie chrząszczy mogących się uporać  
z problemem krowiego łajna na australijskim kontynencie. Prze-
badano chrząszcze zwane powszechnie – z racji ich pokarmowych 
upodobań – „gnojakami” lub „gnojarzami” z 32 krajów i po 20 
latach prób i obserwacji sprowadzono do Australii przedstawicieli 
wybranych 55 gatunków tych owadów. Dzisiaj wiadomo, że ten 
niezwykły eksperyment zakończył się sukcesem, „ponieważ żuki te 
zahamowały proces degradacji pastwisk australijskich, uzdrawiając 
glebę”. Przytoczone zdanie doskonale podsumowuje znaczenia 
wszelkich „gnojaków” i „gnojarzy” dla środowiska przyrodni-
czego. Usunięcie i przetworzenie łajna to z pewnością najbardziej 
widoczny, ale bynajmniej nie najważniejszy efekt ich działalności. 
Aby w pełni docenić wielkie znaczenie tych niewielkich zjadaczy 
kału, przedstawię nieco bliżej zwyczaje pospolitego w naszym kraju 
chrząszcza – żuka leśnego.

Dorosły żuk leśny jakoś specjalnie nie powala rozmiarami, gdyż 

ŻUK  LEŚNY
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BLIŻEJ  LIDERA

Kuźnia nie zwalnia tempa i umacnia 
się na podium rozgrywek ligi okręgowej. 
W wiosennej rundzie rozgrywek Kuźnia 
nie straciła punktu, tracąc zaledwie jedną 
bramkę.  

W minioną sobotę 25 kwietnia nasi 
piłkarze grali na wyjeździe w Czecho-
wicach-Dziedzicach. Pierwsza połowa 
pod dyktando Kuźni, niestety przewaga 
nie przekłada się na bramki, mimo kilku 
dogodnych sytuacji. W drugiej połowie 
bramkę dla Kuźni strzela Adrian Sikora 

RMKS Czechowice-Dziedzice - KS Kuźnia Ustroń 
0:1 (0:0)

1 Landek 20 49   51:17
2 Wisła 20 45   70:24
3 Kuźnia 20 43   42:17
4 Dankowice 20 39   57:29
5 Skoczów 20 38   42:28
6 Bestwina 20 33   29:26
7 Cięcina 20 31   36:35
8 Żabnica 20 25   42:44
9 Czechowice 20 24   24:31
10 Cisiec 20 22   32:40
11 Pruchna 20 21   22:29
12 Porąbka 20 21   23:45
13 Koszarawa 20 19   28:37
14 Cieszyn 20 18   28:48
15 Chybie 20 14   23:59
16 Jaworze 20 10   19:58    

w 51 min. spotkania. Z czasem coraz 
więcej z gry zaczynają mieć gospodarze. 
Piłkę zmierzającą do pustej bramki Kuźni 
wybija Mateusz Żebrowski, a w doliczo-
nym czasie gry zawodnik Czechowic 
fatalnie pudłuje z najbliższej odległości. 
Najważniejsze jednak kolejne trzy punk-
ty. W meczu na szczycie Spójnia Landek 
pokonała Wisłę 3:0. Kuźnia coraz bliżej 
najlepszych w lidze.

Po meczu trener Kuźni Mateusz Że-
browski powiedział: 

- Cieszy wygrana, bo drużyna niewygod-
na. Pierwsza połowa w naszym wykona-
niu zdecydowanie lepsza, jeżeli chodzi  
o konstruowanie akcji. Dobre okazje miał 
Adrian Sikora, ale nie udało się otwo-
rzyć wyniku. Później okazja Arkadiusza 
Szlajssa, który będąc sam na sam nie 
zdecydował się na strzał, a próbował po-
dawać, dobiegli obrońcy i przerwali akcje.  
W drugiej połowie strzeliliśmy bramkę na 
wagę trzech punktów. Potem zostaliśmy 
zepchnięci do obrony, próbowaliśmy 
kontratakować, mieliśmy jeszcze dwie 
sytuacje i powinniśmy podwyższyć wy-
nik. W końcówce dopisało nam szczęście,  
w ostatniej minucie mogli zawodnicy 
z Czechowic doprowadzić do remisu, 
ale strzał z bliska poszedł nad bramką. 
Gdybyśmy stracili bramkę można by było 
powiedzieć, że zemściły się wcześniej 
niewykorzystane sytuacje. Tymczasem 
cieszymy się, że trwa dobra passa.

Kuźnia najbliższy mecz w Pruchnej 
zagra 1 maja w piątek, a nie 3 maja jak 
wcześniej zapowiadano, mecz z Pasjona-
tem Dankowice odbędzie się 9 maja.

                                  Wojsław Suchta

Po wygraniu zawodów miejskich i powia-
towych reprezentanci Szkoły Podstawowej 
nr 1 w piłce ręcznej zagrali na poziomie re-
jonu o awans do półfinałów wojewódzkich. 
W Pszczynie drużyna SP-1 spotkała się  
z rówieśnikami z Pawłowic i wygrała 15:8. 
W ostatnich pięciu latach chłopcy z SP-1 
zdobyli cztery razy mistrzostwo powiatu, 
raz zajęli drugie miejsce, a drugi raz z rzędu 
wygrywają w rejonie. Drużynę prowadzi 
Piotr Bejnar, który o swej drużynie mówi:
- Z meczu na mecz grają coraz lepiej, a po-
łowa z nich chodzi do klas IV i V, czyli rok, 
a niektórzy dwa lata mogą reprezentować 
szkołę. Są młodsi, co w tym wieku czyni 
kolosalną różnicę, szczególnie gdy chodzi  
o warunki fizyczne. W zawodach rejono-
wych mieliśmy siedmiu młodszych, a sześciu  
z klas VI. Trenują na lekcjach i w ramach 
SKS dwa razy w tygodniu, czyli wszystko 
bazuje na zajęciach szkolnych.

Górny rząd od lewej: Piotr Bejnar, Bartosz Buszka, Szymon Seklecki, Robert Dudzik, Woj-
ciech Kondziela, Jakub Dziwisz, Jakub Darowski, Oskar Sztwiertnia. Środkowy rząd: Patryk 
Siekierka, Jakub Bujok, Łukasz Machnowski. Dolny rząd: Damian Szczypka, Aleksander 
Bejnar, Bartłomiej Dustor.

AWANS  DO
PÓŁFINAŁU

Podczas otwarcia boiska przy szkole w Polanie rozegrano mecz piłki nożnej gwiazd Kuźni 
Ustroń z absolwentami SP-5.  Atakują gwiazdy, przy piłce Marek Matuszek, dalej Adrian Sikora 
i Tomasz Jaworski. A. Sikora strzelił pierwszą bramkę w Polanie po czym z drużyną Kuźni poje-
chał do Czechowic-Dziedzic i tam też strzelił gola.                                                                                 Fot. W. Suchta 
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Teraz, żeby wysłać list, odebrać paczkę, zapłacić rachunki 
musimy wchodzić na pocztę od strony Gimnazjum Nr 2 i wspinać 
się na pierwsze piętro. Niektórzy niepokoją się, że zmiany wpro-
wadzono na stałe. Mówią o utrudnieniach dla ludzi starszych  
i niepełnosprawnych. Jest to jednak rozwiązanie czasowe, związane 
z remontem poczty.

– Żeby pocztę wyremontować na parterze, musieliśmy zamknąć 
cały dół. Są to prace budowlane na dużą skalę i dlatego cały bu-
dynek musieliśmy ogrodzić – tłumaczy Krzysztof Paw, naczelnik 
Urzędu Pocztowego nr l w Ustroniu. – W planie jest zrobienie 
zadaszenia wejścia, łącznie z wjazdem dla niepełnosprawnych, wy-
konaniem zieleni, parkingu i dojścia do urzędu. Parking powstanie 
po prawej stronie wejścia, gdzie obecnie jest trawnik. Wejście od 
ulicy będzie poszerzone, ułożony chodnik, który poprowadzi nas 
do budynku z parkingu na 10 samochodów. 

Już 2/3 dna stawu zostało pogłębione o ok. metr. Na pozostałej 
części jeszcze rośnie trawa. Cały czas w niecce pracują koparki.

Znana ustrońska załoga rajdowa Aleksandra Masiuk i Kajetan 
Kajetanowicz odwiedziła ostatnio Szkołę Rolniczą w Międzyświeciu 
na rozgrywanym tam turnieju motoryzacyjnym. 

Uczestnikom wypożyczyli swój samochód seicento. Na parkin-
gu młodzież mogła się sprawdzić w jeździe próbnej na czas. (...) 
Ustrońska para rajdowa będzie jeździć w tym roku jako załoga 
firmy Novol z Poznania zajmującej się produkcją farb, posadzek. 
(...) Obecnie jeżdżą peugeotem 206 XS z silnikiem 1600 cm i mocy 
130 KM. (...) Rajd Mazowsza był pierwszym, w którym K. Kajeta-
nowicz i A. Masiuk startowali w nowej stajni. (...) W swej klasie 
załoga z Ustronia zajęła pierwsze miejsce, również najlepsi byli  
w klasyfikacji samochodów napędzanych na jedną oś. W klasyfi-
kacji generalnej zajęli 5 miejsce wyprzedzając kilka zdecydowanie 
mocniejszych aut. (...) Przed załogą z Ustronia pierwsza poważna 
próba – Rajd Elmot, rozgrywany na początku maja wokół Świdnicy, 
następnie Rajd Polski.  

Od weekendu majowego zostaje uruchomiona nowa turystyczna 
linia autobusowa w Ustroniu. Jeździć na niej będą w weekendy od 
maja do końca wakacji średniej wielkości autobusy Wispolu. Linia 
będzie pętlą rozpoczynającą się i kończącą przy Leśnym Parku 
Niespodzianek, a będzie biegła przez całe Zawodzie, Jaszowiec, 
centrum miasta.                                                       Wybrała: (mn)

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

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 pomiar. 
RATY 0%. 728-340-518,  33-854-
22-57. www.komandor-ustron.pl

Bilety autokarowe, lotnicze, promo-
we. Mea Travel, Ustroń, ul. Rynek 
3, tel. (33) 444-60-40.

Usługi pralni chemicznej, pranie 
dywanów, magiel. Sklep „Wszystko 
dla dzieci”, ul. Cieszyńska (koło 
PKO). 660-546-764. 

Drewno kominkowe. (33) 854-
47-10.

Mieszkanie wynajmę lub sprzedam. 
502-527-924.

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

Wydzierżawię działkę rekreacyjną 
w zamian za opiekę nad nią. (33) 
854-21-41.

Klejenie, spawanie plastików. 
Ustroń, ul. Obrzeżna 9. 501-444-
534.

Pokój do wynajęcia. (33) 854-51-97.

Do wynajęcia kiosk 12m2 w cen-
trum. 606-64-1114.

Restauracja poszukuje pomoc ku-
chenną. 606-64-1114.

Iglaki ozdobne - szkółka. 691-
845-124.

Malowanie dachów, pokrywanie 
papą termozgrzewalną. 505-168-
217.

Fascynujące!                                                                        Fot. W. Suchta

www.ustron.pl

dziesięć  lat  temu

*    *    *

*    *    *

30.4     Centrum    ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
1-2.5     Lawenda    ul. Skoczowska 137   tel. 855-10-14
3-4.5     Centrum    ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
5-6.5     Pod Najadą    ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
7-8.5     Dr. Zdrowitt    ul. Daszyńskiego 73  tel. 853-63-22

30 IV 11.00   Konkurs Latawcowy, stadion KS „Kuźnia”  
1-3 V       Ustrońska majówka, rynek (szczegóły na str. 5)
4  V  9.00  Warsztaty Telewizyjne dla Szkół Podstawowych  
        i Gimnazjów , MDK „Prażakówka”
4  V 10.00  Spotkanie Miłośników Kuźni Ustroń, Muzeum 
        Ustrońskie
8  V 17.00  Wystawa ceramiki i malarstwa Jadwigi, Sylwii  
        i Magdaleny Jaeschke, Muzeum Ustrońskie
8  V 19.00  Koncert Muzyki Chrześcijańskiej, rynek
9 V  8.00   Pchli Targ, plac targowy
9 V 11.00  Beskidia Downhill, Palenica 
10 V 11.00  Beskidia Downhill, Palenica 
16 V 10.00  Wyścig Szosowy o Puchar Równicy, rynek

*    *    *

*    *    *

 SPOTKANIE MIŁOŚNIKÓW KUŹNI USTROŃ
Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń zaprasza na co-

miesięczne spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek 4 maja  
o godz. 10.00 w Muzeum Ustrońskim. Tematem wiodącym będą 
wspomnienia z dawnych obchodów pierwszomajowych. 

W trakcie spotkania będą także przyjmowane zapisy chętnych 
do wzięcia udziału w jednodniowej wycieczce do Koszęcina – 
siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 25 czerwca 2015 roku.

W programie wycieczki: zwiedzenie siedziby i Muzeum Zespo-
łu „Śląska” w tym pałacowego parku oraz udział w warsztatach 
etnograficznych. W drodze powrotnej uczestnicy zwiedzą jeszcze; 
w Brynku  pałac i ogród botaniczny oraz w Gliwicach Muzeum 
Radiostacji Gliwickiej i Palmiarnię.

Koszt wycieczki (do rozliczenia) 55,- złotych.
Zapisy przyjmowane są w Muzeum Ustrońskim oraz przez 

Koleżankę  Zofię Matuszyńską.
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1. Zbliżające się wybory prezydenckie 
są stosowną okazją, aby kontynuować re-
fleksję nad należytą edukacją obywatelską, 
której wciąż nam – niestety – brakuje. 

2. Zastanawiając się nad współczesnym 
sensem „bycia obywatelem” w kontekście 
rzymskiego (starożytnego) rozumienia 
obywatelskości,  profesor historii i znawca 
cywilizacji starożytnej, Jean-Paul Brisson 
(1918-2006), stwierdza: „W kontekście 
nowego obywatelstwa europejskiego wzo-
rzec rzymski może nam być pomocny  
w ocenie i uniknięciu ryzyka. Kiedy  
w III w. po Chr. wszyscy mieszkańcy Ce-
sarstwa mogli korzystać z obywatelstwa, 
przestało ono mieć jakiekolwiek znacze-
nie polityczne – było tylko ułatwieniem 
prawnym. Podobne ryzyko rozrzedzenia 
się sensu obywatelstwa grozi nam wraz 
z nadejściem Europy, która w perspekty-
wie najbliższych 25 lat może liczyć ok. 
500-600 mln mieszkańców. Obywatel 
może mieć poczucie, że w tak licznej 
społeczności jego głos staje się nieistot-
ny. Niebezpieczeństwo polega na tym, 
że nowy typ obywatelstwa europejskiego 
sprowadzi się do prostego udogodnienia 
w przemieszczaniu się bez dodatkowych 
zezwoleń. Natomiast reszta spraw zostanie 
zamknięta w obrębie wspólnot religijnych, 
etnicznych czy językowych”. Bycie oby-
watelem wymaga więc stałego – również 
etycznego i pedagogicznego – namysłu  

i stałej edukacji. Brisson dobitnie konklu-
duje, zwracając uwagę na zagrożenia etosu 
obywatelskiego: „Niebezpieczeństwo to 
nie jest pozorne i warto się go ustrzec, 
zanim będzie zbyt późno i  przewagę zy-
skają złe nawyki życia obywatelskiego”. 
Wydaje się, że złe nawyki obywatelskie 
wciąż zyskują na sile i tym bardziej nie-
zbędna jest – oparta o rzetelną refleksję 
etyczną – edukacja obywatelska.

3. W tekście „Wzór obywatela w ustroju 
demokratycznym” (z 1946 r.) Maria Os-
sowska (1896-1974) wymienia zbiór cech, 
które powinien wypracować w sobie oby-
watel uczestniczący w życiu publicznym. 
Tymi niezbędnymi cechami są: aspiracje 
perfekcjonistyczne, otwartość umysłu, 
dyscyplina wewnętrzna, tolerancja, ak-
tywność, odwaga cywilna, uczciwość 
intelektualna, krytycyzm, odpowiedzial-
ność za słowo, uspołecznienie, rycerskość, 
wrażliwość estetyczna i poczucie humoru.

3.1. Na uwagę zasługują wysunięte 
na plan pierwszy aspiracje perfekcjoni-
styczne, czyli dążenie do udoskonalania 
się, które powinien – z przekonaniem – 
wykazywać w swym postępowaniu oby-
watel. Ossowska wyjaśnia sens i rolę tych 
aspiracji: „Ktoś, kto ma wywierać wpływ 
na życie zbiorowe, winien mieć aspiracje 
perfekcjonistyczne, obejmujące zarówno 
doskonalenie życia zbiorowego, jak i do-
skonalenie siebie. Na to, żeby ulepszać, 
trzeba wiedzieć czego się chce, z czego 
można w razie konfliktu dóbr zrezygno-
wać, a przy czym należy się bezwzględnie 
upierać. Ta umiejętność wyboru wymaga 
posiadania jakiejś hierarchii wartości. Nie 
musi ona być wyraźnie ujęta w słowa. 
Mało kto taką posiada. Wystarcza, by 
jakieś mocno z nami zrośnięte dyspozy-
cje uczuciowe kierowały w sposób stały 
naszą selekcją i nadawały jakąś prawidło-
wość naszym reakcjom oceniającym”. Co 

istotne, nie chodzi tu o słowne deklaracje,  
o epatowanie hasłami, w których nagłaś-
nia się własne tzw. wartości, lecz idzie tu 
przede wszystkim o postawę wewnętrzną, 
o moralną integralność dążeń człowieka 
jako osoby (osoby prywatnej) i jako oby-
watela w sferze publicznej. 

3.2. Urzeczywistnianie aspiracji per-
fekcjonistycznych wymaga otwartego  
i chłonnego umysłu,  a także dyscypliny 
wewnętrznej, umiejętności „długodystan-
sowego wysiłku”, aby „przeprowadzić 
jakiś plan działania, podporządkowując – 
także kosztem ofiar – rzeczy mniej ważne 
rzeczom ważniejszym”. Taka dyscyplina 
podejmowana jest w imię respektowania 
hierarchii wartości, aby działanie nie 
okazał się jedynie słomianym zapałem.

3.3. Co do tolerancji, to jest wiele nie-
porozumień, gdyż „przypisuje się ją często 
komuś, kto dla świętego spokoju patrzy 
przez palce na grzeszki otoczenia”. A nie  
o to chodzi, aby nie stawiać tamy „rze-
czom, które poczytujemy za złe”. Obywa-
tel powinien kształtować w sobie toleran-
cję jako „umiejętność szanowania cudzych 
potrzeb i cudzych opinii, których nie dzie-
limy”. To trudna sztuka, która wymaga 
samozaparcia i dystansu względem siebie. 

3.4. Obywatelowi niezbędna jest od-
waga cywilna, umiejętność konsekwen-
tnego bronienia  przekonań, „mimo na-
rażania żywotnych interesów, oszczerstw  
i zamykających się możliwości kariery”. 
Bez odwagi cywilnej ludzie stają się za-
straszeni i ulegają manipulacji. 

4. Obywatela powinno też cechować 
poczucie humoru, czyli „zdolność, przy 
pomocy której Arystoteles próbował 
definiować człowieka: niechaj będzie 
zdolny do śmiechu”. Humor przyczy-
nia się do przezwyciężania prób znie-
walania umysłu. Ćwiczmy więc w so-
bie cnotę humoru! Marek Rembierz 

W kręgu filozoficznej 
refleksji (199)

FELIETON

Jesteśmy 
nieprzeciętni

 

Tak sobie myślę

Spacerując po Mieście spotykam mło-
dych rodziców z małymi dziećmi. Przy-
glądam się temu jak rodzice dbają o swoje 
dzieci. Czasem też rozmawiam z nimi  
o problemach związanych z wychowaniem 
dzieci. I wtedy przypominam sobie jak my 
wychowywaliśmy nasze dzieci. Zapewne 
najwięcej uwagi i starań poświęcaliśmy 
naszemu pierworodnemu. Kupowaliśmy 
i czytaliśmy liczne książki o rozwoju  
i wychowaniu małych dzieci. A to, czego 
się dowiadywaliśmy z książek porówny-
waliśmy z tym, co działo się z naszym 
dzieckiem. Wtedy często okazywało się, 
że nasze dziecko nie rozwija się tak jak 
napisano w książkach. Zazwyczaj ważyło 
za dużo, zaczynało chodzić i mówić nie  

w tym czasie, w którym powinno i nie 
zawsze zachowywało się zgodnie z książ-
kowymi zapisami. Był czas kiedy się tym 
przejmowaliśmy. A do tego mieliśmy 
lekarkę, która ciągle nam powtarzała, że 
nasz syn waży zdecydowanie za dużo  
i porównywała go z wagą swojej córeczki. 
Przestaliśmy się tym przejmować do-
piero wtedy, kiedy zrozumieliśmy, że w 
książkach znajdują się opisy przeciętnych 
dzieci. A nasze dziecko nie jest przeciętne. 
Więcej, bo w ogóle nie ma dzieci prze-
ciętnych. Każde bowiem jest inne, a jego 
rozwój następuje w jego własnym, indy-
widualnym tempie… Dotyczy to zresztą 
wszystkich dzieci. Jedne więc zaczynają 
chodzić czy mówić wcześniej, a inne 
później. Jedne rosną szybciej, inne wol-
niej. Szybko wychodzą też na jaw różnice  
w temperamencie, zachowaniu czy zdoby-
waniu wiedzy i umiejętności.

  Przy tym z wiekiem nie następuje 
wyrównanie owych różnic, ale ich powięk-
szenie i pogłębienie. Coraz wyraźniejsze 
stają się indywidualne cechy każdego 
człowieka. I choć jesteśmy podobni do 
siebie to jednak każdy z nas jest inny. I to 
zarówno, gdy chodzi o wygląd, jak o spo-
sób bycia, poglądy, preferowane wartości 

i stawiane sobie życiowe cele. Trzeba  
o tym pamiętać. Szczególnie w kontaktach 
z innymi ludźmi. Nie możemy się dziwić, 
ze nie zawsze jesteśmy właściwie rozu-
miani, nawet przez najbliższych, nie udaje 
się nam ich przekonać do swoich racji 
czy też nie podzielają naszych poglądów, 
przekonań czy wiary. Nie powinniśmy 
przy tym próbować na siłę upodabniać się 
do innych i wyrzekać się swojej odmien-
ności. Trzeba nam starać się o to, żeby być 
zawsze sobą. A dobrze też jest pamiętać  
o tym, że jesteśmy nieprzeciętni,  
w jednych sprawach podobni do innych,  
a w innych odmienni. Inni ludzie, i to 
wszyscy, też są nieprzeciętni. Z tym trzeba 
się liczyć i umieć uszanować ową odmien-
ność innych ludzi.

 Tym bardziej, że o owej odmienności 
ciągle nam się przypomina. Choćby przy 
badaniach naszego stanu zdrowia czy 
przy porównywaniu z innymi wyników 
naszego działania. Z naszą odmiennością 
od innych trzeba się pogodzić i nauczyć 
się żyć. A więc trzeba w jakiś sposób 
docenić to, że jesteśmy nieprzeciętni,  
a przy okazji przyjąć i to, że w jednych 
dziedzinach jesteśmy lepsi, a w innych 
gorsi od innych.            Jerzy Bór 



20   Gazeta Ustrońska                                                                                               30 kwietnia 2015 r. 
             

Tygodnik miejski. Redaguje Zespół. Redaktor naczelny: Wojsław Suchta. Komisja programowa GU: przewodniczący  
Piotr Nowak, zastępca Roman Siwiec, sekretarz Stanisław Malina. Adres redakcji: 43-450 Ustroń, Rynek 4 (budynek  
biblioteki), na półpiętrze. Tel. 33 854-34-67, e-mail: gazeta@ustron.pl Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania, 
dokonywania skrótów i zmiany tytułów w nadsyłanych materiałach. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia 
przyjmujemy w siedzibie redakcji, w dni powszednie, w godz. 8.00-16.00. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
ogłoszeń i reklam. Skład: Gazeta Ustrońska; Druk: EURODRUK-offset, ul. Daszyńskiego 64, 43-450 Ustroń, tel. 33 854-26-02.  
Indeks nr 359912. Numer zamknięto 27.4.2015 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 4.5.2015 r.

– Startowało 35 zawodniczek i zawodników 
z Czech, Słowacji i Polski, w tym medali-
ści i rekordziści w swoich krajach. Poza 
nimi dużo zaczynających swą przygodę 
z tym sportem. Maluchy zaprezentowały 
się bardzo dobrze, każde dziecko zaliczyło 
wysokość. Jeśli chodzi o dzieci starsze, 
to mamy trzy najlepsze wyniki w Polsce: 
Maja Chamot - 221 cm, Julka Musiał - 260 
cm i Kinga Górny - 250 cm. W kategorii 
młodziczek bardzo dobrze zaprezentowała 
się Dominika Szlęk, poprawiła rekord 
życiowy o 30 cm, niestety nie startowała 
kontuzjowana Agnieszka Płonka, a wią-
żemy z nią nadzieje na mistrzostwa Polski 
– mówi Magdalena Kubala organizatorka 
29.Mistrzostw Ustronia w skoku o tyczce, 
które odbyły się w niedziele 26 kwietnia 
na boisku przy Szkole Podstawowej nr 5 
w Lipowcu. 

Rozpoczęli najmłodsi w sali gimna-
stycznej. Tu emocji było wiele, młode 
zawodniczki i zawodników dopingowały 
całe rodziny. Najlepszych, najmłodszych 
lekkoatletów już na boisku, honorowali 
na podium dyrektorka SP-5 Małgorzata 
Heller, przewodniczący Rady Miasta Artur 
Kluz i prezes MKS Ustroń Leszek Szczyp-
ka. Następnie do rywalizacji przystąpiły 
grupy starsze. Najwyżej tego dnia skakali 
goście zza granicy. Wśród kobiet Sonia 
Krajniakova - 320 cm, wśród mężczyzn 
Tomas Krajniak - 480 cm. Oboje reprezen-
tują klub ATU Koszyce. Najlepszą ustro-
nianką została Sylwia Kędzierska - 270 
cm, najlepszym ustroniakiem Radosław 
Sobczyk - 360 cm. Oboje z MKS Ustroń.
Zawody obserwowała publiczność, wśród 
której byli radni z Lipowca Piotr Nowak  
i Piotr Roman, był radny Stanisław Malina. 
Najlepszych honorowali dyrektorka M. 
Heller i trener Marek Konowoł. Najlepszym 
z Ustronia nagrody wręczyła trenerka M. 
Kubala, która o lekkiej atletyce w Lipowcu 
mówi:

– Jeśli powstanie boisko lekkoatletyczne  
w Lipowcu to będziemy mieli gdzie  
i z kim pracować, więc miejmy nadzieję, że 
radni dadzą radę. Na razie nasze warunki do 
uprawiania sportu wołają o pomstę do nieba, 
tymczasem teren mamy przepiękny. Miejmy 
nadzieję, że za rok będziemy mogli zawody 
zorganizować w lepszych warunkach. 
Podsumowując imprezę prezes L. Szczypka 
powiedział:
– Myślę, że te zawody mają swoją renomę, 
a nasi przyjaciele z Czech i Słowacji chęt-
nie uczestniczą. W tyczce mamy młodych 
zawodników, bo starsze pokolenie odeszło. 
Naszym zawodnikiem jest Radek Sobczyk, 
który jest aktualnym wicemistrzem Polski 
w siedmioboju, więc musi skakać o tyczce. 
Myślę, że przyszłoroczne zawody będą 
ważne, bo to będzie jubileusz. Może odbędą 
się w centrum miasta z uroczystą oprawą. 
Dobrze, że istnieje w naszym klubie sekcja 
lekkoatletyczna i nie jest to tylko tyczka. 

Rozwijamy się. A jakie są warunki w Li-
powcu, każdy widzi. Mamy plan, że tu 
powstanie orlik lekkoatletyczny, a prace 
nad tym w gminie już trwają w związku ze 
zmianą koncepcji budowy stadionu Kuźni. 
Nie zrezygnujemy z lekkoatletyki, a prze-
de wszystkim z tych zawodów w skoku  
o tyczce.
Wyniki: 
kobiety: smerfy: 1. Zuzanna Musiał (MKS 
Ustroń) rocznik 2005 - 141 cm, 2. Wiktoria 
Zawada (MKS) 2005 - 121 cm, 3. Sara  Su-
bikova (Sokol  Opava) - 111 cm, 4. Wiktoria 
Roman (MKS Ustroń) - 101 cm, 4. Sylwia 
Polok (MKS ) 2005 -  101 cm,
dzieci młodsze: 1. Maja Chamot  (MKS) 
2003 - 221 cm, 2. Martyna Balcar (MKS) 
2004 - 91 cm, 3. Martyna Legierska (MKS) 
2003 - 91 cm,
dzieci starsze: 1. Julia Musial (MKS) 2002 
- 260 cm, 2. Tereza Janikova (Opava) 
2002- 260 cm, 3. Kinga Górny (MKS) 
2002 - 250 cm,
młodziczki: 1. Sara Skrobankova (Opava) 
2001 - 290 cm, 2. Dominika Szlęk (MKS) 
2000 - 250 cm, 3. Klara Simeckova (Opava) 
2001 - 180 cm, 
open: 1. Sonja Krajniakova (ATU Kosi-
ce) 1996 - 320 cm, 2. Sylwia Kędzierska 
(MKS) 1997 - 270 cm, 3. Aneta Molek 
(MKS) 1993 - 260 cm, 4. Petra Halskova 
(Opava) 1996 - 220 cm,
mężczyźni: dzieci młodsze: 1. Marcin 
Puzon (MKS)  2003 - 201 cm, 2. Bartosz 
Zynek (MKS) 2003 - 181 cm, 3. Frantisek 
Spicl (Opava) 2003 - 181 cm, 4. Jan Krcek 
(Opava)  2005 - 141 cm,
młodzicy i juniorzy: 1. Michal Novak (Opa-
va) 1997 - 380 cm, 2. Radosław Sobczyk 
(MKS) 1998 - 360 cm, 3. Adam Subik 
(Opava) 2001 - 250 cm,
open: 1. Tomas Krajnak (Kosice) 1989 - 480 
cm, 2. Michal Stuchlik (Opava) 1993 - 460 
cm, 3. Jakub Holek (Opava) 1993 420 - 
cm, 4. Ondrek Kratochvil (Opava) 1993 
400 - cm, 4. Marek Danko (Kosice) 1989 
400 - cm.                         Wojsław Suchta

KRAJOWE  WYNIKI
Skoki w malowniczej scenerii.                                                                                 Fot. W. Suchta 

Honorowanie najmłodszych.                                                                                       Fot. W. Suchta 


