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Międzypokoleniowe sadzenie drzew. Więcej na str. 8.                                                                                                                       Fot. M. Niemiec

W POSZUKIWANIU
SYMBOLU

ŻYŁA W DWÓJCE

GLINA 
W MUZEUM

W 2000 r. zdobył pan mistrzostwo świata w biegu na nartorol-
kach. Czy wówczas były to zawody pod egidą FIS?
To były pierwsze oficjale mistrzostwa w tej dyscyplinie w Rotter-
damie w Holandii.
Ile medali pan przywiózł?
Złoty i srebrny w kategorii juniorów, a biegaliśmy na dwóch 
dystansach. Wśród seniorów byłem na 6 miejscu. Potem kariera 
się załamała, gdyż nie wysłano mnie na Olimpiadę 2002 r. w Salt 
Lake City w USA. Przebranżowiłem się i zacząłem się zajmować 
biznesem.
Nie wysłano pana na Olimpiadę, bo bieganie na nartorolkach 
nie jest dyscypliną olimpijską.
Jestem jednak trzydziestopięciokrotnym medalistą mistrzostw 
Polski w biegach narciarskich. W sezonie olimpijskim byłem naj-
lepszy w kraju, a mimo to na Olimpiadę nie pojechałem. Wszystko 
poszło wtedy trochę po układach.

WYBORY  W  USTRONIU

(cd. na str. 2)

Rozmowa z Tomaszem Kałużnym,
mistrzem świata w nartorolkach 10 maja wybieraliśmy prezydenta RP. Tuż po północy, już we 

wtorek 12 maja Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne 
wyniki głosowania. W niewielkim stopniu wyniki te różnią się 
od tych sondażowych podawanych tuż po zakończeniu wyborów  
w niedzielę po godz. 21.

Ogólna frekwencja to 48,96%, w województwie śląskim 49,87%,  
w powiecie cieszyńskim 52,7%, natomiast w Ustroniu 54,70%, 
co jest drugim wynikiem w powiecie po Zebrzydowicach -m 
56,97%. Generalanie wybory prezydenckie w Polsce zawsze miały 
najwyższą frekwencję. Rekordową frekwencję w naszym mieście 

(cd. na str. 4)

8 maja 2015 r. nastąpiła zmiana kanału telewizyjnego z k. 41 na 
k. 60 w nadajniku DVB-T MUX-3 w lokalizacji Ustroń/Czantoria.

Po zmianie kanału należy przeprowadzić wyszukiwanie kana-
łów w odbiorniku telewizyjnym.

ZMIANA KANAŁU 41 NA KANAŁ 60

NIE  TOLERUJĄ  BŁĘDÓW
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a matka – 5 lat. Obrona i proku-
ratura zapowiedziały apelację.

Sześć patroli rywalizowało  
w Wojewódzkich Zawodach  
w Pierwszej Pomocy Chorągwi 
Śląskiej ZHP. Była to jedenasta 
edycja tej imprezy zorganizowa-
na w Cieszynie. 

W Hali Widowiskowo-Spor-
towej w Cieszynie, odbyła się 
pierwsza gala mieszanych sztuk 
walki. Zwycięstwa podczas Me-
moriału Adolfa „Bolko” Kantora 
- Szarża MMA, odnieśli m.in. 
cieszyńscy wojownicy Michał 
Mankiewcz, Beata Wardzińska, 
Tomasz Wawrzyczek i Sławomir 
Baran.                  (nik)

Umysłowym. Na początek był 
„Marsz godności” na cieszyń-
skim rynku, a dalej koncerty, 
wystawy i kiermasze.

Ambitny plan budowy hali spor-
towej z boiskiem o wymiarach 
40 na 20 metrów podjęli radni  
w Dębowcu. Obiekt ma stanąć 
obok gimnazjum w centrum wsi. 
Koszt budowy może wynieść 4-6 
mln zł. Gmina wystąpi o dofinan-
sowanie z budżetu państwa. 

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cie-
szyńskiej im. Janiny Marcinko-
wej, który w tym roku świętuje 
swoje 65-lecie, zaprosił miesz-
kańców Śląska Cieszyńskiego 
na majówkę z folklorem. Im-

W powiecie działa 60 Ochotni-
czych Straży Pożarnych, któ-
re są we wszystkich gminach.  
W minionym tygodniu druhowie 
mieli swoje doroczne święto ob-
chodzone w dniu św. Floriana.

Nad Olzą odbyły się obchody 
Dnia Godności Osoby z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną, 
które zorganizowało cieszyńskie 
Koło Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

preza zorganizowana 9 maja na 
kempingu „Olza” w Cieszynie 
przyciągnęła tłumy ludzi. 

15 i 16 maja w skoczowskim 
Teatrze Elektrycznym (dawne 
kino), odbędą się pokazy filmów 
krótkometrażowych, dokumen-
talnych i teledysków. „Filmy  
z serca Polski” zostały zrealizo-
wane w ostatniej dekadzie i były 
wielokrotnie nagradzane

Zakończył się proces w głośnej 
sprawie śmierci chłopca, któ-
rego zwłoki znaleziono pięć lat 
temu w stawie na peryferiach 
Cieszyna. Skazani zostali rodzice 
Szymka: ojciec usłyszał wyrok 
10 lat pozbawienia wolności,  

*    *    *

(cd. ze str. 1)
Czy w zawodach na nartorolkach też są ściśle określone dy-
stanse tak jak w biegach na nartach? Czyli w różnym terenie, 
ale ściśle określone dystanse np. 10 km?
Generalnie 12 km to był sprint, a potem na dochodzenie 19 km. 
Na mistrzostwach świata wygrałem sprint, a w biegu na docho-
dzenie minimalnie uległem Szwedowi. W biegach górskich biegi 
na nartorolkach odbywają się na dystansie od 5 do 10 km pod 
górę i często stylem klasycznym. Wszystkie biegi po płaskim są 
w stylu łyżwowym.
Jeżeli ktoś jest zainteresowany nartorolkami, jak najlepiej 
zaczynać? Czy pierwsze kroki stawiać na nartach czy można 
od razu zakładać nartorolki?
Można od razu, ale na pewno bezpieczniej jest zaczynać na bie-
gówkach, bo jest bardziej miękko, unikniemy więc otarć przy 
upadkach, a te przy nauce są nieuniknione. Na początku dobrze 
dobrać nartorolki niezbyt szybkie. Z drugiej strony, gdy nartorolka 
jest za wolna, to powstają problemy z technicznym opanowaniem 
jazdy. Jeżeli jazdy nie opanujemy, będziemy wkładać za dużo siły 
i technika zostanie zaburzona.
Z kim się konsultować?
Najlepiej skorzystać z uwag trenera, instruktora, przy czym na 
nartorolkach klasycznych nie uczymy się biegać technicznie z racji 
tego, że blokada umożliwia nam jazdę pod górę i nartorolka się nie 
cofa. Jeżeli popełniamy błędy techniczne, spóźniamy odbicie to 
i tak możemy biec do przodu. Te same błędy w zimie na nartach 
biegowych powodują, że narta nam ucieka.
Ile nartorolki kosztują?
Od 600 zł do 1500 zł w zależności od firmy. Skandynawskie są 
droższe, chociaż komponenty są porównywalne. Jestem w trakcie 
planów produkcji własnych nartorolek i w najbliższym czasie 
będziemy chcieli je udostępniać na polskim rynku.

Obserwując jeżdżących na nartorolkach zauważamy, że rozwi-
ja się znaczne prędkości. Czy jest to sport urazowy?
Odpowiem tak: Nigdy nie biegałem w ochraniaczach. Kilka upad-
ków i obtarć się zdarzyło. Na nartorolkach szybkich, na których 
startujemy na zawodach pod egidą FIS, na płaskich odcinkach 
rozwija się prędkości około 40 km na godzinę, a przy zjeździe na-
wet 70 km/h. Przy upadku automatycznie musimy się poodzierać, 
choć nie połamać. Przy nartorolkach treningowych są to prędkości 
około 20-30 km/h w zależności czy biega zawodnik, czy amator.
I urazów jest sporo?
Poza zdarciami naskórka raczej nie. Oczywiście zawsze można się 
potknąć, zahaczyć, ale generalnie nie jest to sport zbyt urazowy.
Czy należy sprawdzić drogę, po której chcemy jechać?
Wszystkie kamienie i dziury mogą spowodować upadek. Drobne 
kamyczki z kolei uszkadzają kółka, wcinają się w koła. Dobrze 
więc, gdy asfalt jest posprzątany. Przy asfalcie gładkim możemy 
użyć twardszych kół, przy chropowatym koła powinny być bar-
dziej miękkie. To powoduje większy komfort, nie ma mróweczek  
w stopach. Dobrze więc dobrać koła do twardości asfaltu.
Co jest specyficznego w nartorolkach?
Nartorolki, jeżeli biegamy bardzo szybko, nie tolerują błędów 
technicznych, więc trzeba je wyeliminować. Narta, jest wolniejsza 
i toleruje błędy, ale na lodzie, powstają te same problemy. Dlatego 
warto biegać na nartorolkach, bo to daje płynną technikę, co ułatwia 
bieganie w zimie.
Podłoże to przede wszystkim asfalt?
Tak. Są też nartorolki terenowe, ale one mają stopę przytwierdzoną 
w całości do szyny. Ta zaburza technikę, bo nogę zginamy w kola-
nach, a pięta jest sztywna. Tego generalnie narciarzom nie polecam. 
Jeżeli ktoś chce spróbować, to oczywiści może, ale nie polecam 
tego jako treningu. Luźna pięta to zupełnie inna technika biegu.
Ilu mamy nartorolkarzy w Polsce?
Generalnie to ci sami zawodnicy, którzy w zimie biegają na nartach 
zawodniczo. Największym problemem jest to, gdzie biegać. Praw-
dopodobnie osób biegających na nartorolkach byłoby wiele więcej, 
gdyby były bezpieczne ścieżki. Co można zauważyć, pojawia się 
coraz więcej amatorów. Myślę, że obecnie w Polsce jest około 500 
nartorolkarzy, przy kilkudziesięciu tysiącach biegaczy na nartach.
W jakich krajach nartorolki są popularne?
Włochy i cała Skandynawia. Przy czym w Skandynawii jest to 
typowy trening narciarstwa biegowego, na południu Europy za-
czyna się specjalizacja.
A jakie są wymogi przy startach?
Od śruby do śruby w stylu łyżwowym nie może być mniej niż 53 
cm, a kółko nie może mieć więcej niż 10 cm.  
Sporo osób jeździ na tzw. rolerach. Czy to porównywalne 
z nartorolkami?
Powstaje ten sam problem nieruchomej pięty. Na pewno lepsze są 
panczeny z płytszym butem do kostki. But wysoki ogranicza ruch 
w kostce, a w narciarstwie biegowym, mimo wszystko, zginanie 
kostek jest bardzo istotne dla techniki. Kostka jest ważniejsza niż 
wszystkie inne stawy. Ruch w kostce ustawia całą nasza pozycję 
do biegania na nartach.
Dziękuję za rozmowę.                 Rozmawiał: Wojsław Suchta

*    *    *

*    *    *

*    *    *

T. Kałużny podczas warsztatów w Ziemowicie.                   Fot. W. Suchta

*    *    *

NIE  TOLERUJĄ  BŁĘDÓW

*    *    *

*    *    *
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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

4 V 2015 r.
Strażnicy przyprowadzili na ko-
mendę psa rasy beagle, a następnie 
starali się odszukać właściciela. 
Znaleźli ogłoszenie o zaginięciu 
psa w interenecie i skontaktowali 
się z mieszkanką Wisły, która 
przyjechała po swojego pupila. 
Została ukarana mandatem w wys. 
100 zł za brak odpowiedniej opie-
ki nad czworonogiem. Nie była 
to pierwsza wizyta tego beagla 
w Ustroniu. Pies lubi podróżować, 
zdarza się, że wsiada do otwartego 
przypadkowego samochodu. 
5 V 2015 r.
Strażnicy miejscy otrzymują coraz 
więcej zgłoszeń dotyczących osób 
bezdomnych przebywających na 
terenie naszego miasta. Do tej 
pory dotyczyły one nagabywania 
klientów marketu, śmiecenia 
w rejonie ul. Ogrodowej, spania 
na ławce na jednym z osiedli, 
rozpalenia ogniska pod mostem 
na Wiśle. Interweniują na miejscu, 
żeby zaprowadzić porządek. 
6 V 2015 r.
Kontrole porządkowe na prywat-
nych posesjach przy ul. Katowi-
ckiej. Między innymi sprawdzano 
posiadanie rachunków za wywóz 
nieczystości płynnych. 
6 V 2015 r.
Wspólnie z policją interweniowa-
no podczas awantury domowej. 
6 V 2015 r.
Strażnicy pomagali  pol icj i 
w prowadzeniu postępowania 
dotyczącego uszkodzenia samo-
chodu na ul. Gałczyńskiego. 

7 V 2015 r.
Przeprowadzono kontrolę porząd-
kową na posesjach przy ul. Brody. 
Właściciela jednej z nieruchomo-
ści ukarano mandatem w wys. 300 
zł za szereg przewinień, między 
innymi nieposiadanie rachunków 
za wywóz nieczystości płynnych 
i przepełnione szambo, z którego 
ścieki wylewały się do gruntu. 
8 V 2015 r.
Zabezpieczenie pod względem 
porządkowym koncertu muzycz-
nego na rynku.
9 V 2015 r.
Dwukrotnie interweniowano 
w sprawie potrąconych saren na ul. 
Skalica i na ul. Nadrzecznej. We-
zwano pogotowie sanitarne, które 
zabrało zwierzęta do utylizacji. 
10 V 2015 r.
Strażników wezwano, by uspo-
koili nietrzeźwą kobietę, która 
nieodpowiednio zachowywa-
ła się na trakcie spacerowym 
na ul. Gościradowiec. Okazało 
się, że jest to pacjentka jednego 
z ustrońskich szpitali, w którym 
zaraz po operacji przebywała na 
rehabilitacji. Mieszkankę Często-
chowy odwieziono do placówki w 
Ustroniu, skąd pogotowie zabrało 
ją do szpitala w Cieszynie. 
10 V 2015 r.
Interweniowano w rejonie skrzy-
żowania ul. Skoczowskiej z Ka-
towicką, gdzie leżał nietrzeźwy 
mieszkaniec naszego miasta. 
Skontaktowano się z rodziną, a ta 
szybko przyjechała po mężczyznę. 
Gdy zgłosił się na komendę SM, 
został ukarany mandatem w wys. 
100 zł. 
11 V 2015 r.
Przez cały tydzień strażnicy po-
magali w organizacji wyborów, 
między innymi w tworzeniu lokali 
wyborczych, przewożeniu kart do 
głosowania, pilnowali też porząd-
ku.                                        (mn) 

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Waleria Nowakowska lat 67  ul. A. Brody
Piotr Gogółka  lat 61  ul. Komunalna

REKLAMA

REKLAMA

*    *    *

*    *    *

*    *    *

PRYWATNE  ŻYCIE  ROŚLIN
Muzeum Marii Skalickiej wraz z Ustrońskim Klubem Eko-

logicznym zaprasza serdecznie na kolejny ilustrowany wykład 
Aleksandra Dordy. Organizatorzy piszą: Czy wiecie, że rośliny 
potrafią chodzić, latać, pełzać a nawet wybuchać. Wydaje się, 
że niektóre potrafią także widzieć czy myśleć. Nie wierzycie? 
Przyjdźcie na spotkanie z cyklu przyrodniczo-ekologicznego 
16 maja – sobota, godz. 17.00. Nie zabraknie fachowej wiedzy 
i przyrodniczych ciekawostek. Spotkania z tego cyklu cieszą się 
zawsze dużym powodzeniem.

Masz ciekawe zdjęcia Ustronia? Zgłoś je do konkursu!
Miasto Ustroń zaprasza wszystkich fotografujących do udziału 

w konkursie fotograficznym „Miasto Ustroń zimą i wiosną”. Na 
zgłoszenia organizator czeka tylko do końca maja. Dla zwycięz-
ców przewidziane są atrakcyjne nagrody pieniężne (I miejsce: 
2000 zł, II miejsce: 1000 zł, III miejsce: 500 zł).

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno beskidzkiego 
uzdrowiska. Zdjęcia powinny przedstawiać ustrońską architek-
turę, zabytki, krajobrazy, lokalną florę i faunę, urokliwe zakątki 
miasta w barwach zimowych lub wiosennych.

Aby wziąć udział w konkursie fotograficznym należy do 31 
maja 2015 roku dostarczyć do siedziby Organizatora (Rynek 1, 
43-450 Ustroń) zdjęcia wraz z formularzem.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy można znaleźć 
w oficjalnym serwisie Miasta Ustroń www.ustron.pl oraz na stro-
nie internetowej konkursu www.fotokonkurs.ustron.pl.

KONKURS  FOTOGRAFICZNY
USTROŃ ZIMĄ I WIOSNĄ

NA  ŚLUBNYM  KOBIERCU  STANĘLI
Grażyna Wesołowska z Ustronia i Tomasz Skibiak z Ustronia

WALNE  KUŹNI
Walne zebranie Klubu Sportowego „Kuźnia Ustroń” odbędzie 

się 2 czerwca o godz. 18.00 w MDK „Prazakówka”.

SĄ  PIENIĄDZE  NA  WYMIANĘ  PIECÓW
Miasto Ustroń po złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymało 
pożyczkę na udzielenie dofinansowania do zmiany systemów 
grzewczych.

Osoby, które zdecydują się na likwidację starego źródła ciepła 
węglowego i zastąpią je ekologicznym piecem z retortowym 
podajnikiem na eko-groszek lub na piec gazowy mogą liczyć na 
jednorazowe dofinansowanie na zakup pieca w wysokości do 
kwoty 6.032,00 zł. 

Nabór wniosków rozpoczyna się 1 czerwca i będzie trwał do 
8 czerwca. W związku z ograniczoną ilością miejsc, decyduje 
kolejność wpływu wniosków. 

Wzór wniosku dostępny jest w Wydziale Środowiska i Rolni-
ctwa Urzędu Miasta (pokój nr 25 II piętro), w Biurze Podawczym 
(pokój nr 4 parter). Szczegółowych informacji udzielają pracow-
nicy Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w pokoju 
nr 25 lub pod nr. telefonu 33 8579313.

2 czerwca o godz. 17.00 w OSP Ustroń Lipowiec przy ul. Li-
powskiej 116 odbędzie się Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla 
Ustroń Lipowiec, na którym przeprowadzony zostanie wybór 
Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Ustroń Lipowiec. 

Warunkiem ważności zebrania, zgodnie z §8 ust. 6 Statutu 
Osiedla Lipowiec jest obecność co najmniej 3% mieszkańców 
osiedla posiadających prawo wybierania.

Osiedle Ustroń Lipowiec obejmuje ulice: Bernadka, Działkowa, 
Górecka, Górna, Kamieniec od nr. 9, Kręta, Krzywaniec, Leśna od 
nr. 10, Lipowski Groń, Lipowska od nr. 22 po stronie prawej i od 
nr. 23 po stronie lewej, Mokra, Nowociny, Przetnica, Podgórska, 
Spokojna, Szkolna, Wesoła, Wałowa. 

*    *    *

WYBÓR  PRZEWODNICZĄCEGO  
OSIEDLA  LIPOWIEC
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odnotowaliśmy w 2000 r., gdy to Aleksander 
Kwaśniewski zwyciężał w pierwszej turze,  
a frekwencja w Ustroniu wyniosła 72,21%. 
Przykładowo w wyborach prezydenckich 
w pierwszej turze odnotowano w Ustroniu 
frekwencję: 1990 - 66,35%,  2005 - 53,35%, 
2010 - 59,91%. We wszystkich wyborach 
prezydenckich wyższa frekwencja była  
w drugiej turze, gdy to na placu boju pozo-
stawało tylko dwóch kandydatów.

WYBORY  W  USTRONIU    
(cd. ze str. 1)

xx                                                                           Fot. W. Suchta

W poszczególnych obwodowych komi-
sjach wyborczych w Ustroniu odnotowano 
następującą frekwencję (od najwyższej do 
najniższej):

Miejski Dom Spokojnej Starości - 84,85%
Śląskie Centrum Rehabilitacji - 80,12%
Szpital Reumatologiczny - 73,91%
Sanatorium „Równica” - 69,20%
Ustroń Górny - 58,08%
Manhatan-Centrum - 53,70%

Ustroń Dolny - 52,99%
Nierodzim - 52,94%
Hermanice - 52,71%
Zawodzie - 51,61%
Polana - 50,30%
Poniwiec - 48,28%
Poszczególni kandydaci otrzymali  

w Ustroniu następujący odsetek głosów (w 
nawiasie wynik krajowy):

Bronisław Komorowski (33,8%) - 47,6%
Andrzej Duda (34,8%) - 24,8%
Paweł Kukiz (20,8) - 16,4%
Janusz Korwin-Mikke (3,3%) - 3,2%
Magdalena Ogórek (2,4%) - 3,1%
Janusz Palikot (1,4%) - 1,9%
Adam Jarubas (1,6%) - 0,8%
Grzegorz Braun (0,8%) - 0,6%
Marian Kowalski (0,5%) - 0,3%
Jacek Wilk (0,5%) - 0,3%
Paweł Tanajno (0,2%) - 0,1%
Najchętniej na B. Komorowskiego gło-

sowano w Miejskim Domu Spokojnej Sta-
rości - 92,9%, a także w Ustroniu Polanie - 
53,9%, najsłabsze poparcie miał w Lipowcu 
- 35,4%. Generalnie obecny prezydent wy-
grał we wszystkich obwodach do głosowania  
w Ustroniu. W powiecie otrzymał 39,9%, 
najwięcej w Wiśle - 66,9%, najmniej 
w Istebnej 26,2%. A. Duda najlepszy wynik 
w Ustroniu osiągnął w Lipowcu - 35,1%, 
najsłabszy w Miejskim Domu Spokojnej 
Starości - 7,1%. Zresztą  w MDSS głosy 
oddano tylko na dwóch kandydatów. Ponad-
to w Poniwcu A. Duda zajął trzecie miejsce 
z wynikiem 15,1%, wyprzedził go P. Ku-
kiz - 20,1%. W pozostałych komisjach 
P. Kukiz był na trzecim miejscu. W po-
wiecie A. Duda otrzymał 30%, w Istebnej 
54,7%, w Wiśle - 9,5%. Na czwartym 
miejscu w Ustroniu J. Korwin-Mikke, przy 
czym w Ustroniu Dolnym, Lipowcu, Niero-
dzimiu i na Zawodziu przegrał z M. Ogórek. 

P. Tanajno nie znalazł nikogo, kto chciał-
by na niego zagłosować w 7 obwodach. 

       Wojsław Suchta

Uczniowie jeszcze raz przeżywali skoki P. Żyły.                                                          Fot. W. Suchta

Jolanta Moskała, nauczycielka naucza-
nia początkowego postanowiła, że każde-
go roku Szkołę Podstawową nr 2 odwiedzi 
znana osoba. W zeszłym roku zaproszenie 
przyjął Kajetan Kajetanowicz, a w tym 
Piotr Żyła. Właśnie pierwszoklasiści pani 
Moskały witali sportowca w drzwiach 
szkoły i odprowadzali do małej sali gimna-
stycznej, gdzie czekali na niego uczniowie. 
Utytułowany skoczek przedstawia się 
jako wiślanin, ale my, ustroniacy wiemy, 
że sporo go łączy z naszym miastem, na 
przykład to, że rodzice od lat prowadzą 
pensjonat „Źródełko”. Jednak takie in-
formacje mogą zainteresować dorosłych, 
a nie uczniów podstawówki. Ci pytali 
o sprzęt, wrażenia i jak to jest, gdy się 
leci. Piotr Żyła cierpliwie odpowiadał na 
wszystkie pytania, opowiadał o swojej ka-
rierze, oglądał z dziećmi filmy i zdjęcia ze 
startów w światowych turniejach, a potem 
rozdawał autografy. Jak podkreślali uczest-
nicy spotkania, Piotr Żyła jest bezpośredni, 
serdeczny, jak na razie „nie gwiazdorzy” 
jak się wyraził jeden dziesięciolatek. (mn) 

ŻYŁA W DWÓJCE

Głosuje ks. Antoni Sapota.                          .                                                           Fot. W. Suchta
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Zdaniem 
Burmistrza

O wyborach prezydenckich mówi 
burmistrz Ireneusz Szarzec.

*    *    *
Za nami pierwsza tura wyborów pre-

zydenckich i rezultaty są raczej zaska-
kujące. Wyniki Państwowej Komisji 
Wyborczej zdecydowanie odbiegają od 
sondaży publikowanych przed wyborami.  
W związku z tym nasuwa się oczywisty 
wniosek, że sposób badania opinii publicz-
nej, zwłaszcza przed wyborami w ostat-
nich czasach, jest coraz bardziej zawodny. 
Być może są to niedobrze dobrane metody 
lub zawodzi sam sposób przeprowadzania 
sondażu. Może to być również zasługa 
badanych, którzy głosują inaczej niż de-
klarują lub w wyborach nie uczestniczą.  

Różnica przedwyborczych sondaży  
i wyników rzeczywistych w wyborach pre-
zydenckich jest tym bardziej zaskakująca, 
że są to wybory proste, w których głosu-
jemy bezpośrednio na jednego kandydata. 
Dlatego prawdopodobieństwo wyniku 
sondażu zbliżonego do faktycznego rezul-
tatu powinno być bardzo wysokie. 

Frekwencja wyniosła 48,96%, czyli  
w wyborach nie wzięła udziału ponad po-
łowa osób uprawnionych do głosowania. 
To też dość ważny wskaźnik mówiący  
o podejściu obywateli do wyborów. Być 
może jest to wynik znużenia kampanią, 
może braku odpowiedniego kandydata dla 
połowy Polaków. Jeśli chodzi o Ustroń, to 
tak jak we wszystkich poprzednich wybo-
rach, frekwencja była wyższa od średniej 
krajowej i wyniosła 54,7 %.

W Ustroniu utrzymały się preferencje 
polityczne i są one odmienne od wyników 
krajowych. Wspierany przez PO urzędu-
jący prezydent Bronisław Komorowski 
zdecydowanie w Ustroniu wygrał osią-
gając prawie dwa razy więcej głosów niż 
Andrzej Duda z PiS. Tradycyjnie na Śląsku 
Cieszyńskim duże poparcie zyskiwali 
kandydaci o poglądach centrolewicowych. 
W tych wyborach kandydatka SLD Mag-
dalena Ogórek otrzymała  zdecydowanie 
mniej głosów. A przecież nie tak dawno 
w naszym mieście lewica zdecydowanie 
wygrywała.

W Ustroniu Paweł Kukiz zdobył 1316 
głosów i tak jak w kraju znalazł się na 
trzecim miejscu. To też sporo mówi  
o nastrojach społecznych. Sądzę, że jego  
głosy w drugiej turze zdecydują o tym, kto 
ostatecznie zostanie prezydentem. 

Myślę, że w drugiej turze frekwencja  
w naszym mieście będzie wysoka, po-
nieważ kandydaci skupią się na tym, by 
jak najwięcej ich zwolenników udało się 
do lokali wyborczych, będą też starać się 
przekonać tych, którzy w pierwszej turze 
głosowali na innych kandydatów. Ktoś 
powiedział, że w pierwsze turze głosujemy 
sercem, w drugiej rozumem. Zapowiada 
się bardzo ciekawa rywalizacja, a o wyniku 
zdecydujemy 24 maja.             Notował: (ws)

ODKRYĆ  MARZENIA
8 maja na rynku odbył się koncert  

z okazji 25-lecia istnienia Chrześcijańskiej 
Fundacji „Życie i Misja”. Przez ćwierć wie-
ku Fundacja wrosła w krajobraz Ustronia.  
W latach 90.  jej siedzibą była największa 
sala w centrum miasta, więc odbywały 
się tam różne imprezy. W Prażakówce 
funkcjonowała w najlepsze uciążliwa dy-
skoteka Mirage 2000, więc korzystano  
z sali Fundacji. To tam odbył się pierwszy 
koncert Adam Makowicza, było spotka-
nie z himalaistą Krzysztofem Wielickim. 
Wiele imprez, wiele koncertów. Fundacja 
to jednak przede wszystkim miejsce spot-
kań chrześcijan i propagowania w życiu 
codziennym działań zgodnych z Pismem 
Świętym. Na rynku dziękowano Bogu za 
ochronę, opiekę i bezpieczeństwo przez 
minione ćwierćwiecze. Wszystkich wi-
tali założyciele Fundacji Alina i Henryk 
Wiejowie. 
– Fundacja powstała, by pomóc każde-
mu odkryć marzenia, które Bóg wkłada  

w jego serce. Nazywamy to pasją, która po-
rusza serce. Za tym idzie osobisty rozwój,  
a w nim ludzie napotykają problemy. Dla-
tego Fundacja towarzyszy ludziom nie 
tylko w ich osobistym rozwoju, ale także 
w sposobie rozwiązywania problemów - 
mówił H. Wieja. - Naszym przywilejem  
i radością jest istnieć od początku transfor-
macji demokratycznej w naszym narodzie. 
Nasza Fundacja jest pierwszą pozarządową 
organizacją, która powstała na Śląsku Cie-
szyńskim w maju 1990 r. 
– Cenimy sobie szczególny przywilej, 
że możemy świętować rocznicę 25 lat 
istnienia Fundacji właśnie tutaj na rynku  
w Ustroniu – mówiła A. Wieja. – Chcemy, 
abyście dzisiaj sami mogli się rozradować 
w potężnej miłości samego Boga.

Następnie odbył się koncert pt. „Mi-
łość ponad wszystko”. Śpiewano razem 
z publicznością, co znacznie ułatwiały 
teksty piosenek pojawiające się na sporym 
telebimie.                                             (ws)

Rynek wypełnił się śpiewem, tańcem i ludźmi.                                                   Fot. W. Suchta

Założyciele fundacji Alina i Henryk Wiejowie.                                                           Fot. W. Suchta
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W POSZUKIWANIU 
SYMBOLU

Czy po wygranych wyborach stowarzyszenie „Wspólnie 
dla Ustronia” nadal działa tak aktywnie jak w kampanii 
wyborczej?
Jestem zadowolony z zaangażowania osób, które nie zostały 
radnymi. Stowarzyszenie żyje i stanowi swoisty papierek lak-
musowy, opiniuje działalność radnych, czasem spotykamy się  
z napomnieniem. Wchodząc w środowisko samorządowe pojawia-
ją się różne uwarunkowania. Najbardziej wzniosłe idee zderzają 
się z szarą rzeczywistością, a wszyscy oczekują zmian już teraz, 
od zaraz. Dobrze, że stowarzyszenie trwa, rozwija się, zostaly 
powołane grupy zadaniowe zajmujące się rzeczami dla nich istot-
nymi, jak promocja miasta, sport, turystyka czy też architektura. 
Obecnie wiele dyskutujemy o planie zagospodarowania strefy 
uzdrowiskowej „A”. 
Te same sprawy poruszane są podczas posiedzeń komisji Rady 
Miasta. To nie wystarcza?
Radnych z Komitetu Wyborczego „Wspólnie dla Ustronia i Ar-
tura Kluza” jest w RM dziewięciu, natomiast w stowarzyszeniu 
realnie działa około trzydziestu osób. Spotykamy się regularnie, 
co najmniej raz na miesiąc, natomiast osoby zajmujące się po-
szczególnymi sprawami umawiają się na dodatkowe spotkania.
A nie było tak, że aktywność w stowarzyszeniu zmalała po 
wyborach?
Tego się obawialiśmy. Na szczęście tak się nie stało, a przeciw-
nie, kilka osób do nas dołączyło i są to dla nas osoby cenne, bo 
wnoszące swoją wiedzę i doświadczenia. 
Obecnie w zarządzie stowarzyszenia „Wspólnie dla Ustronia” 
nie ma ani jednego radnego. Dlaczego?
Dla mnie jako pierwszego prezesa stowarzyszenia, ale także dla 
innych członków, niezwykle istotna jest i była transparentność. 
Nie można być sędzią we własnej sprawie. Tymczasem stowarzy-
szenie może wystąpić z wnioskiem do RM. Jeżeli w przyszłości 
będziemy mieli pomysł, który wymagałby dofinansowania  
z miasta, byłoby niehigienicznie, bym podpisywał wniosek,  
a potem go rozpatrywał. To byłoby niezgodne z jakimikolwiek 
zasadami etycznymi.
Wróćmy do wyborów samorządowych. Jako stowarzyszenie 
pojawiliście się dość nagle i wygraliście wybory. Jak to się 
robi?
Stowarzyszenie powstało na początku 2014 r. Były to pierwsze 
nieformalne spotkania, później zawiązało się formalnie, ale też na 
początku nie było pomysłu, żeby od razu kandydować w wybo-
rach. Co do nazwy było bardzo dużo dyskusji, wiele pomysłów. 

Ostatecznie skończyło się na „Wspólnie dla Ustronia” również 
jako pewna kontynuacja komitetu sprzed czterech lat, kiedy star-
tował w wyborach komitet pod tą samą nazwą i wystawił sześciu 
kandydatów. Mnie nazwa bardzo się podobała, bo mówi, że robimy 
coś razem, nie odrzucamy nikogo, szukamy rozwiązań szeroko, 
jesteśmy dla ludzi o różnych światopoglądach. Jednak cały czas 
trzymamy się tego, że nie chcemy się upolitycznić.
Polityka może jednak zapukać i do was. Czytając statut wa-
szego stowarzyszenia trudno nie zgodzić się z tak szczytnymi 
celami jak tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, dbanie  
o ekologię, rozwój turystyki. Tymczasem ludzie się różnią 
i w zależności od poglądów można podchodzić do społeczeń-
stwa obywatelskiego czy ekologii. Może dojść do konfliktu,  
a może on mieć podłoże w poglądach politycznych.
Szanujemy zdanie każdego i istniejące podziały. Często się spie-
ramy, ale potrafimy się różnić. Naszym handicapem jest duża 
różnorodność. Omawiamy sprawy we wspólnym gronie, spieramy 
się, ale wypracowujemy na koniec wspólne stanowisko. To sztuka 
kompromisu. Jestem daleki od polityki, a moim zdaniem zaczyna 
się ona od szczebla powiatu głównie z racji ordynacji wyborczej. 
W takich miastach jak Ustroń, czy po sąsiedzku w Wiśle, liczą 
się tylko lokalne komitety wyborcze. Upolitycznienie to jednak 
pewne ubezwłasnowolnienie, niemożność w każdej sytuacji pre-
zentowania własnego zdania, bo jako członkowie partii bylibyśmy 
związani decyzją polityczną na wyższym szczeblu. 
Jest cała sfera spraw społecznych, gdzie poglądy polityczne 
mają istotne znaczenie. Czy zawsze jesteście w stanie wypra-
cować kompromis?
Na razie się udaje. Dużo dyskutowaliśmy tworząc statut, a w nim 
zapisując cele stowarzyszenia. Na tej podstawie powstał program 
wyborczy. Już wtedy klarowało się, jakie mamy cele, co jest dla 
nas istotne, na pewnym poziomie ogólności. Natomiast to co 
chcemy zrobić – konkret - podajemy do wiadomości publicznej, 
by wszystko było, jak już wspomniałem, transparentne. Czasem 
dobre intencje przez brak komunikacji społecznej są źle odbierane. 
Pamiętajmy, że mamy piętnastu radnych na 16 tys. mieszkańców. 
Można więc powiedzieć, że każdy radny odpowiada za tysiąc osób 
od noworodka po starzyka. Dlatego do każdego poglądu trzeba 
podchodzić z pokorą, pamiętać o swej służebnej roli. Zdarza się 
jednak też, czego już doświadczyłem, że mieszkańcy w drobnych 
sprawach zwracają się do radnego, a przecież łatwiej i szybciej 
byłoby do odpowiednich służb miejskich. Powinniśmy więc podać 
obywatelom jasną informację, że dana służba czy wydział jest 
odpowiedzialna za pewien typ spraw i jaki jest do niej kontakt. 
Jeżeli jednak interwencja mieszkańca nie skutkuje, zwróćcie się 
bez wahania do swojego radnego!
Z tego co wiem, w czasie kampanii wyborczej pozytywnie od-
bierano wasze postulaty. Czy coś się zmieniło po wyborach? 
Czy nie jest tak, że obecnie jesteście postrzegani jako władza, 
czyli w polskiej tradycji trochę gorzej?
Nie mam takiego odczucia. Wydaje się, że w mieście i Urzędzie 
Miasta mamy kredyt zaufania i dobrze byłoby go nie zmarno-
wać. Każda władza się zużywa, a oczekiwania są bardzo wysoko 
postawione. Istotne elementy, o których mówiliśmy w kampanii 
wyborczej, będziemy chcieli konsekwentnie realizować. 
Rozbudziliście duże nadzieje i dlatego bardzo ostro będziecie 
oceniani.
To nastąpi, na pewno za cztery lata podczas kolejnych wyborów. 
Wtedy trzeba będzie stanąć przed wyborcami i zdać się na ich 
ocenę. Myślę, że daliśmy trochę nowego tchnienia w to miasto. 
Ustroń jest bardzo dobrym miejscem do mieszkania, dobrze się 
tutaj żyje, ale widać było pewną stagnację. Szliśmy do wyborów 
z nadzieją, że uda się pobudzić nasze miasto. I udało się już coś 
zrobić, nawet tak drobną rzecz jak uruchomienie zimą lodowiska. 
Kiedyś mówiło się o kosztach, że to niemożliwe. Pokazaliśmy, 
że można. Moim marzeniem jest nowy zimowy symbol miasta - 
potężna, ładnie oświetlona choinka na rynku i wkoło drewniane, 
z klasą zrobione stoiska. Wyroby regionalne, rękodzieło, ciepłe 
napoje, słowem jarmark świąteczny, a nie chińskie zabawki. 
Prosty pomysł, a obok nas na Górnym Śląsku żyje 4 miliony 
potencjalnych gości. Trzeba sprawić, żeby mieli do nas po co 
przyjechać. Uważam, że musimy robić rzeczy, które będą nas od 
innych odróżniały. Jestem też wielkim zwolennikiem współpracy. 
Chciałbym wspólnie z Wisłą zrobić ścieżkę rowerową, wypoży-

Rozmowa z radnym Grzegorzem Krupą, byłym 
prezesem stowarzyszenia „Wspólnie dla Ustronia”

(cd. na str. 7)

G. Krupa.                                                                         
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Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej 
Nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu gorąco dziękują 
wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu uroczystości otwar-
cia boiska sportowego. Na szczególne podziękowanie zasługuje:

P.P.H.U. „PASJA” Sylwester, Jan i Karina Pasterny, Przed-
siębiorstwo Handlowo-Usługowe „Beskid-Frut 2” Zbigniew 
Szczotka, ARTCHEM hurtownia chemii gospodarczej i kosmety-
ków - Sikora & Lang Spółka Jawna, Hotel i Restauracja Sielanka  
w Ustroniu, Cukiernia i Naleśnikarnia DELICJE w Ustroniu, 
Zarząd Osiedla Polana, Grzegorz Krupa - radny dzielnicy Polana, 
Sylwia i Marek Witkowscy, Janina Gomola, Gustaw Gomola, 
Dorota i Andrzej Franek, Alfonso Dlugaj, Ewa Lankocz – prezes 
ZNP Ustroń, Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Ustroniu Polanie. 

Nadleśnictwu Ustroń dziękujemy za przekazane środki finan-
sowe, które przeznaczymy na wzbogacenie bazy sportowej SP-3 
z OP Ustroń. Dziękujemy wszystkim rodzicom zaangażowanym 
w przygotowania i przebieg uroczystości. 

PODZIĘKOWANIE
U W A G A !

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż 
napojów alkoholowych

Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym 
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi obowiązku uiszczenia drugiej  raty za posia-
danie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Termin 
płatności drugiej raty upływa 31 maja 2015 r. Płatności 
należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń (parter) 
lub przelewem na konto bankowe: ING BANK ŚLĄSKI 
O/Bielsko-Biała  60 1050 1070 1000 0001 0102 5211

W sobotę 9 maja po raz pierwszy pchli targ odbył się na 
targowisku. Obok normalnie handlujących warzywami  
i skarpetami pojawiły się stoiska ze starociami. Przeważały 
starocie kredensowe, czyli porcelana oraz to, co można na 
kredensie ustawić, jak reklamowany jeleń z autentycznego 
drewna. Były też meble, płyty, mniej książek i starych gazet. 
Oglądających sporo, ale też i kupujących, bo w soboty na 
targowisku duży ruch. 30 maja również odbędzie się pchli 
targ na placu targowym. Można będzie wystawiać i sprzeda-
wać rzeczy, które nie są już potrzebne w domu, np. zabawki, 
książki, sprzęt rtv, rękodzieło itp.                    Fot. W. Suchta

     GABINET KOSMETYCZNY 
                     Duży wybór usług oraz profesjonalne doradztwo. 

tel. kosmetyczka 667-844-667 

Ustroń Hermanice, ul. Skoczowska 47h

Zapraszamy do zakupu bonów prezentowych
z okazji Dnia Matki

Podaruj swojej Mamie chwile wspaniałego relaksu.
Polecamy zabiegi pielęgnacyjne twarzy, dłoni, stóp

(dojazd do osób starszych 
na terenie Ustronia gratis)

28 maja 2015 - czwartek
 

DZIEŃ OTWARTY
 Stretching - trening gibkości

Spokojne ćwiczenia rozciągające dla osób,
 które czują się spięte, odczuwają zmniejszoną 

ruchomość, sztywność w stawach.
Zajęcia relaksujące ciało i umysł.

Bezpieczne dla kręgosłupa.

serdecznie zapraszam 

Anna Krąkowska 
wraz z zespołem

tel. 602-573-428 

REKLAMA

godz. 20.00

REKLAMA

REKLAMA

czalnie rowerów. Jest już ski-pass, więc wspólne przedsięwzięcia 
są możliwe. Ale z drugiej strony musimy się pięknie odróżniać, 
nie konkurować, a jeżeli już, to zdrowo.
Jako stowarzyszenie działacie ponad rok. Na razie skutecz-
nie. Czy nie obawia się pan, że z czasem nastąpi zmęczenie, 
entuzjazm nie będzie już taki jak na początku? 
Stowarzyszenie „Wspólnie dla Ustronia” trwa i się rozwija. 
Można powiedzieć, że jest pewnym audytem dla radnych. Przy-
pomina się nam o założeniach programowych. Radni nie mogą się 
zatracić w bylejakości, bo cały czas jesteśmy dopingowani. Jest 
wiele rzeczy inicjowanych przez stowarzyszenie, jak chociażby 
współorganizacja koncertu w lecie. Szukamy czegoś, co stanie 
się symbolem miasta. Nie wiem co to będzie, czy nowa impreza 
kultularna, lodowisko czy oczekiwany obiekt basenowy z wodą 
wewnątrz i na zewnątrz, ale musimy próbować. Pomylić może 
się każdy, natomiast nie wolno powielać błędów, ale szukać 
rozwiązań i próbować.
Dziękuję za rozmowę.                Rozmawiał: Wojsław Suchta

(cd. ze str. 6)
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Nie miał zapewne zamiaru podcinać 
skrzydeł sadzącym drzewka ekologom, 
podkreślił jedynie, jak wielu czasochłon-
nych i pracochłonnych zabiegów wyma-
ga las, by rósł zdrowy i nie poddawał 
się łatwo zanieczyszczonemu powietrzu  

i szkodnikom. Zresztą ekologów nie tak 
łatwo zniechęcić. Po pierwsze, lubią co-
roczne sadzenie drzewek, którego tradycja 
sięga początku lat 90., a po drugie, znają 
swoją wartość, bo zasadzili już na ustroń-
skich stokach ponad 7 tys. drzewek. 

DALEJ 
STOJĄ

ROSNĄ MŁODE BUKI I JODŁY

W tym roku ponad 350 sadzonek jodły 
i buka pojawiło się na zboczu Małej Czan-
torii. Zbiórkę zwołano na godz. 16.30 
na polu biwakowym „U Jonka”. Grupę 
robotników leśnych przywitali organiza-
torzy: nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń 
Leon Mijal, przewodniczący Ustroń-
skiego Klubu Ekologicznego Krystian 
Szczepanek i leśniczy Sławomir Kohut. 
Teren do obsadzenia znajdował się prawie 
dwa kilometry dalej, więc podjechano sa-
mochodami. Na miejscu szkolenie, czyli 
wręczenie kilofów i miarek – patyków, 
które miały wyznaczać odległość między 
sadzonkami. W naszych górach kilofy są 
niezbędne. Próbując wykopać dziurę dla 
młodego drzewa napotyka się na prawie 
same kamienie i korzenie. Trudno znaleźć 
dla roślinek ziemię do przysypania. 

A po tych, co sadzą, przychodzą ci, 
co plewią i pielęgnują nowy las. Trzeba 
zachować odległości między sadzonkami, 
żeby łatwiej je było znaleźć wśród traw 
i żeby sobie nie przeszkadzały. Bardzo 
rzetelnie pracę wykonywali nie tylko 
członkowie Klubu, którzy tradycyjnie 
biorą udział w akcji, ale też zaproszeni 
przez nich znajomi i członkowie rodzin. 
Pracowały wespół w zespół dzieci kil-
kuletnie i seniorzy rodów. Najmłodsza 
uczestniczka noszona była na rękach. 

Po pracy, ekolodzy zawsze zapraszają 
na ciepły posiłek. Tym razem serwowano 
pyszny gulasz i częstowano kiełbasą, 
którą można było sobie upiec na ognisku. 
Była kawa, herbata, zimne napoje, a prze-
de wszystkim sympatyczna atmosfera. 
Ciekawe rozmowy o Ustroniu prowa-
dzono podziwiając panoramę miasta, ale 
też znajdując okazy beskidzkiej fauny, 
choćby salamandrę plamistą.  

                                  Monika Niemiec

Przewodniczący K. Szczepanek aktywny przy sadzeniu i przy pieczeniu.            Fot. M. Niemiec

Mieszkańców niepokoi fakt, że po sąsiedzku znajduje się ujęcie gazu.    Fot. M. Niemiec 

Kiedy skończyliśmy pracę, zagadnęłam leśniczego Sławomira Kohuta: „Ładny 
kawałek polany obsadziliśmy”, a on mi na to: „To zaledwie 5 arów.” 

Wydawało się, że już zostaną ścięte. 
Skarbnik w Zarządzie Osiedla Nierodzim 
Stanisław Kozieł był na miejscu, gdy 
do pracy przystępowała ekipa. Od razu 
dzwonił z informacją do radnej Jolanty 
Hazuki, cieszyli się mieszkańcy dziel-
nicy. Niestety, ścięte zostały tylko gałę-
zie, zresztą leżą pod drzewami do teraz,  
a spróchniałe, schorowane topole, które 
ledwo zachowują poziom, nadal stoją. 
Wszystko dlatego, że rosną na terenie 
należącym do państwa. Gdyby był to 
grunt miejski, zgoda na usunięcie drzew 
zapadłaby w miejscowym urzędzie,  
a i pieniądze znalazłyby się pewnie znacz-
nie szybciej. W województwie też w koń-
cu zapadła decyzja o wycince, ale środki 
na nią przeznaczone, w ostatniej chwili 
przekazano na pilniejsze prace gdzieś na 
Śląsku. Od strony formalnej i technicznej 
sprawą zajmuje się Wydział Zarządzania 
Nieruchomościami Starostwa Powiato-
wego w Cieszynie.                           (mn)
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Artystyczne studio pań Jaeschke zapre-
zentowało się w ostatni piątek w Muzeum 
Ustrońskim. Po krótkim przedstawieniu 
bohaterek wernisażu, dyrektor Lidia Szka-
radnik oddała głos Sylwii Jaeschke, która 
wprawdzie związana jest z miastem Opole, 
ale to właśnie jej ciekawość świata wydobyła 
na świat twórczość cioci – Jadwigi Jaesche  
i kuzynki Magdaleny Jaeschke – dwóch 

mieszkanek Cisownicy. Tak o tym opo-
wiadała:
– Podczas zwykłej wizyty u cioci, trafiłam do 
jej piwnicy, w której znalazłam jej cudowne 
prace, stworzone z niesamowitą pasją i emo-
cjami. Stwierdziłam, że to nie może stać w 
piwnicy, trzeba się tym podzielić z ludźmi. 
Potem poszłam na strych i tam znalazłam 
obrazy Magdy, które też mnie zaczarowały. 

Ja sama, pod wpływem tej sztuki, zaczęłam 
robić biżuterię i sprawia mi to wiele satys-
fakcji. W dzisiejszej erze komputerowego 
szaleństwa, masowej produkcji i elektroniki 
upraszczającej nam wszystko, zapominamy o 
tym, jak ważne jest odkrywanie i utrwalanie 
naszych zdolności manualnych. 

O działalności swoich sąsiadek, zna-
jomych, która zaczęła się w 2011 roku, 
wiedzieli nieliczni cisowniczanie, z cie-
kawością więc przyszli na spotkanie  
w muzeum. Zostali serdecznie powitani 
przez panią Sylwię, która z zaangażowaniem 
i pozytywnymi emocjami opowiadała o dzia-
łalności grupy „My3”. Po krótkiej prezen-
tacji dotychczasowej działalności, zaprosiła 
wszystkich do oglądania prac w sąsiedniej 
sali. Po drodze można było posmarować 
sobie chleb domowym smalcem zrobio-
nym przez Jadwigę Jaeschke. Najmłodsi 
nie tylko podziwiali ceramiczne postacie, 
ale też rysowali anioły. Ich prace również 
zawisły na wystawie. Dzieci było sporo, bo 
Magdalena Lupinek, pracownik Muzeum 
Ustrońskiego wychowała już grono młodych 
artystów wrażliwe na piękno gliny. Chodzą 
oni na Hutniczą na warsztaty ceramiczne 
organizowane z ramienia Stowarzyszenia 
Twórczego „Brzimy”. 

Eksponaty z wystawy, zarówno ceramicz-
ne figurki, jak i biżuterię oraz obrazy można 
kupować. Sporo z nich już w dniu werni-
sażu opuściło salę muzeum. Prace można 
oglądać w internecie: www.ulepionezgliny.
blogspot.com.               Monika Niemiec

Panie Jaeschke: Sylwia, Magda i Jadzia.                                                            Fot. M. Niemiec

GLINA  W  MUZEUM

UTRUDNIENIA  W  RUCHU
16 i 17 maja kolarze zawalczą o Puchar 

Równicy. W sobotę odbędzie się wyścig 
na rundach z metą na Równicy, impre-
za zaliczona do Pucharu Polski i Czech 
w kolarstwie szosowym 2015: Dobre 
Sklepy Rowerowe Road Maraton - SPAC.

W niedzielę zawodników czeka górska 
jazda indywidualna na czas na Równicę.

Z imprezą wiążą się utrudnienia w ru-
chu. Komunikacja z Zawodziem będzie 
możliwa zgodnie z kierunkiem jazdy 
kolarzy objazdem od ronda w centrum 
ulicami: 3 Maja, Skalica, Sanatoryjna.  
W sobotę od godz. 10 do 11 odbędą 
się 2 rundy trasą: ul. Grażyńskiego, Al. 
Legionów, ul. Armii Krajowej, Skalica, 

Turystyczna, Wczasowa, Równica (zjazd  
w odwrotnym kierunku do ul. Sporto-
wej), od godz. 11 do 13 – 5 rund trasą: ul. 
Sportowa, Kuźnicza, Źródlana, Lecznicza, 
Uboczna, Szpitalna, Grażyńskiego, Spor-
towa oraz na Równicę do godz. 13 trasą: 
Al. Legionów, ul. Armii Krajowej, Ska-
lica, Turystyczna, Równica. W niedzielę 
odbędzie się jazda indywidualna na czas  
w godz. 9-10 trasą: Al. Legionów, ul. 
Armii Krajowej, Turystyczna, Równica.      

(mn)
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MEKWB „Jonasz”… ten tajemniczy 
skrót to Międzynarodowy Ekumeniczny 
Konkurs Wiedzy Biblijnej „Jonasz”, któ-
rego XVIII edycja właśnie się zakończyła.

Tematem przewodnim było życie Mojże-
sza. Główną ideą Konkursu jest poznanie 
Biblii, rozumienie tekstu i zachęta, aby 

zgodnie z poznanymi wartościami żyć.
Patronat honorowy sprawuje: biskup 

ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej  
Kościoła rzymskokatolickiego Roman Pin-
del oraz biskup diecezji cieszyńskiej  Koś-
cioła ewangelicko-augsburskiego Paweł 
Anweiler.

LAUREACI Z „DWÓJKI”

Organizatorem MEKWB jest Wydział 
Katechetyczny Kurii Bielsko-Żywieckiej 
oraz Towarzystwo Katechetyczne „Jonasz”.

Konkurs od samego początku miał cha-
rakter ekumeniczny i międzynarodowy (pro-
wadzony jest także w Republice Czeskiej). 

MEKWB przeprowadzany jest w trzech 
etapach: szkolnym, rejonowym oraz finało-
wym w Kurii Diecezjalnej w Bielsku Białej.

W roku szkolnym 2014/2015 do konkur-
su przystąpiło kilkanaście tysięcy uczestni-
ków w czterech grupach wiekowych (dwie 
grupy ze szkół podstawowych oraz po 
jednej grupie z gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych).

Wśród najmłodszych uczestników kon-
kursu imponujące rezultaty uzyskali ucz-
niowie Szkoły Podstawowej nr 2. Przygo-
towani przez Urszulę Śliwkę uczniowie: 
Artur Niemiec (9), Adam Kotas (10), Marta 
Sikora (4) oraz Paweł Cholewa (13) uzyska-
li tytuł Laureata (liczba w nawiasie oznacza 
zajęte miejsce), natomiast Szymon Śliwka 
oraz Filip Zięba, podopieczni Joanny Mań-
czyk, to finaliści konkursu. 

Tak wielki sukces uczniowie SP-2 za-
wdzięczają sumiennej i systematycznej 
pracy oraz wsparciu opiekunów. Gratulu-
jemy i życzymy powodzenia w kolejnych 
edyjach konkursu!

Rozdanie statuetek, nagród i dyplomów 
nastąpi 2 czerwca w Bielskim Centrum 
Kultury.                                                (US)

Od marca tego roku grupa wolontariuszy 
przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom  
i Rodzinie „Można inaczej” realizuje projekt 
„Prosto z serca”, na który otrzymaliśmy 
dotację z Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności „Równać szanse”. Na początku 
marca nasza grupa wolontariuszy „Łapa” 
rozpoczęła współpracę ze schroniskiem 
dla zwierząt w Cieszynie. Pod kierunkiem 
pani Moniki Zawady i  pani Iwony Werpa-
chowskiej zorganizowaliśmy zbiórkę kar-
my, misek i różnych akcesoriów dla psów. 
Zebraliśmy - 86 kg suchej karmy, 57 kg 
karmy w puszkach, miski, koce i przysmaki.  
W sklepach zoologicznych, gabinetach 
weterynaryjnych i supermarketach nasi 
wolontariusze nadal zbierają produkty dla 
zwierząt do oznakowanych pojemników, 
produkty można przynieść również do sie-
dziby Ośrodka - ul. Rynek 4/5. Po zorgani-
zowaniu zbiórki ochotnicy zgłosili się by 
zawieźć wszystkie produkty do schroniska. 
Myślę, że wszystkie osoby zaangażowane 
w tą akcję spisały się bardzo dobrze. Nawet 
skromna pomoc może być przydatna dla 
mieszkańców schroniska.

Niestety nie możemy zaoferować im 
domu, a to jest dla tych psiaków najważniej-
sze, dlatego chcemy zachęcić wszystkich do 
adopcji zwierząt czekających cierpliwie na 
swojego właściciela.

Projekt realizujemy do sierpnia, przed 
nami jeszcze sporo wyzwań, o których 
postaramy się informować czytelników na 
bieżąco.                    Izabela Ciompa

Z  SERCA

REKLAMAREKLAMA
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KRZYŻÓWKA   KRZYŻÓWKA   KRZYŻÓWKA
50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł

POZIOMO: 1) imię Gajdzicy – bibliofi la z Cisownicy, 
4) zmienia się co sezon, 6) szkic, 8) ptak morski, 9) ktoś 
z doświadczeniem, 10) stawiana nad „i”, 11) kiwki na 
boisku, 12) talerz na balkonie, 13)  kurtka polarnika, 
14) wyciąg w stoczni, 15) krawcowe, 16) szczególne 
czczenie kogoś, 17) poprzedniczka skarpety, 18) Izabela 
zdrobniale, 19) karetka pogotowia, 20) pieśń operowa.
PIONOWO: 1) bohater komedii A. Fredry, 2) czapka 
wojskowa, 3) zapał, chęć, 4) kuzynka gitary, 5) popular-
na kiedyś pastylka na ból gardła, 6) teatralny program, 
7) inaczej o chusteczce do nosa, 11) lampki nagrobne, 
13) słynny fi lmowy Indianin, 14) męski w bok.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 22 maja.

 

Rozwiązanie Krzyżówki 17

MAJOWO  NA  RYNKU
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Natalia Szarzec 

z Ustronia, ul. Widokowa.  Zapraszamy do redakcji. 

Małgorzata i Michał Kuźmińscy – „Śleboda”
Powieść kryminalna. Młoda doktor antropologii z Krakowa, 

jedzie w Tatry, by szukać własnej tożsamości. Znajduje trupa. 
Zmasakrowane zwłoki z Doliny Suchej Wody należą do starego 
górala Jana Ślebody. To zabójstwo jest dopiero pierwszą ze zbrod-
ni, Czy Anka i tabloidowy dziennikarz odkryją, kto i dlaczego 
zabija w Murzasichlu? 

 Izabella Cywińska – „Dziewczyna z Kamienia”
Autobiografi a znanej reżyserki teatralnej i fi lmowej, minister 

kultury w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Książka przynosi 
m. in. unikalny obraz życia ziemiaństwa w powojennej Polsce 
oraz  barwną opowieść o przemianach społecznych, politycznych 
i kulturalnych w kolejnych dziesięcioleciach PRL i III RP.

BIBLIOTEKA   POLECA:

REKLAMA

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

Od 1 do 3 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydo-
wicach odbył się XXII Międzynarodowy Przegląd Zespołów 
Regionalnych „Złoty Kłos” Euro – Folklor 2015. W przeglą-
dzie wzięły udział 73 zespoły z Czech, Słowacji i Polski. Jury 
w składzie: prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec, prof. zw. dr hab. 
Alojzy Kopoczek oraz dr Magdalena Szyndler, oceniało zespoły 
w różnych kategoriach wiekowych. Brano pod uwagę wykonanie 
prezentowanych utworów, aranżacje oraz autentyczność strojów 
ludowych. EL „Czantoria” w kategorii „Zespoły Dorosłe - IV” 
zajęła III miejsce.

Przegląd odbywał się na kameralnej scenie amfi teatru Gmin-

DYSKUSYJNY  KLUB  KSIĄŻKI
Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu zaprasza wszystkich 

chętnych na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkanie 
odbędzie się w środę 20 maja, o godz. 17.30 w Czytelni MBP.

III  MIEJSCE  DLA  EL „CZANTORIA” 
nego Ośrodka Kultury w czasie trzydniowych „Świąt Majo-
wych” i był główną atrakcją kulturalną  Zebrzydowic. Niestety, 
w pierwszym dniu nie dopisała pogoda. Na trybunach zasiadła 
nieliczna, najwytrwalsza publiczność, która mimo deszczowej 
aury, gorąco oklaskiwała wszystkie prezentujące się zespoły. 
Po konkursowych występach, organizatorzy zadbali o ciepły 
i bardzo smaczny posiłek – serwując w Domu Kultury prawdziwie 
domową grochówkę.

Udział w Przeglądzie „Złoty Kłos” dla EL „Czantoria” był ko-
lejnym cennym doświadczeniem, mającym na celu doskonalenie 
warsztatu.                                                       SMKL „Czantoria”
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przypada na drugą połowę kwietnia i początek maja, a obfitość 
kwiatów może przyprawić o zawrót głowy nawet największego 
i najbardziej wymagającego znawcę i miłośnika kwitnących 
drzew i krzewów. Pojedynczy kwiat – o średnicy 1-1,5 cm, pięciu 
białych i delikatnie ząbkowanych na brzegu płatkach, z licznymi 
pręcikami – nie budzi może zachwytu. Ot, kwiat jakich wiele, 
na pęczki można by wymieniać podobnie kwitnące chociażby 
śliwy ałycze bądź głogi. Ale w przypadku czeremchy zwyczajnej 
te niepozorne kwiaty są zebrane po 20-40 w podłużne, groniaste 
kwiatostany o długości od 8 do nawet 15 cm. Jest ich zwykle 
tak wiele, że z daleka przysłaniają zieleń liści, co sprawia wra-
żenie, jakby czeremchy kwitnęły w stanie bezlistnym. Kwiaty 

wydzielają mocny, dla 
wielu nieprzyjemny za-
pach i chociaż nie oferują 
przesadnie wiele pożyt-
ku dla pszczół, to jednak 
przyciągają uwagę sporej 
rzeszy owadów. Efekt 
kwitnących czeremch 
jest niezwykły zwłaszcza 
na tle bezlistnych wciąż 
jeszcze większości drzew. 
Szkoda jedynie, że trwa 
dość krótko i przez resztę 
wiosny oraz całe lato cze-
remcha staje się skrom-
nym, nie rzucającym się  
w oczy i nie wyróżnia-
jącym spośród leśnej 
gęstwiny drzewem. Do-
piero w lipcu zaczynają 
dojrzewać zebrane w po-
dłużne grona i zwisające 
na czerwonawych szy-
pułkach, kuliste owoce 
wielkości ziarna grochu.  
W pełni dojrzałe (wrze-
sień – październik) są 
czarne i błyszczące, a je-

sienią stają się wręcz ozdobą, kiedy wyraźnie odcinają się na tle 
blado żółtych lub żółtopomarańczowych liści.

Owoce czeremchy zwyczajnej są dla ludzi jadalne, aczkolwiek  
z różnych względów bardzo rzadko spożywane. Przede wszystkim 
niewiele na nich miąższu, który jest na dodatek bardzo cierpki 
i słodkawo-gorzkawy w smaku (ci, którzy kosztowali twierdzą, 
że „z języka robią kołek”), ale także niezbyt przyjemnie pachną. 
Zapach nie przeszkadza zwierzętom, które bardzo chętnie zjadają 
owoce czeremchy – skrzętni naukowcy wyliczyli, że chętnie po nie 
sięga 24 gatunki ptaków oraz 11 gatunków ssaków (z niedźwie-
dziem brunatnym na czele!). Jeśli dodamy do całej tej „ferajny” 
bobry, sarny i jelenie objadające się gałązkami, to okazuje się, 
że czeremcha może wyżywić spore grono mieszkańców lasu. 

Człowiek ma niejakie kłopoty z wykorzystaniem czeremchy. 
Ludowa wieść niesie, że kwitnące pędy są skutecznymi pioruno-
chronami, a na dodatek chronią przez złymi czarami i wstrętnym 
„robactwem”. To ostanie „zastosowanie” poniekąd ma swe uza-
sadnienie w wydzielanych przez młode liście lotnych związkach 
glikozydowych, o działaniu bakteriobójczym i toksycznym 
przynajmniej dla niektórych owadów i gryzoni. Z pewnością 
z owoców czeremchy zwyczajnej można robić soki i nalewki, 
natomiast kora w medycynie ludowej jest surowcem zielarskim 
o działaniu ściągającym, moczopędnym, przeciwreumatycznym 
i uspokajającym. Jest jeszcze drewno czeremchy – o drobnych 
słojach i dobrych właściwościach mechanicznych, lekkie, a przy 
tym twarde i mocne, sprężyste i trwałe, wykorzystywane do 
wyrobu drobnych wyrobów stolarskich.

Czeremcha zwyczajna szczególnie chętnie rośnie na żyznych 
i wilgotnych glebach, w zaroślach i lasach łęgowych i olesach, 
wzdłuż rzek i strumieni oraz nad brzegami jezior. Nie jest dla niej 
większym problemem duże zacienienie oraz okresowe zalewanie 
i podtapianie. Szkoda jedynie, że jest to roślina krótkowieczna, 
dożywająca ledwie 60-80 lat, co dla większości gatunków drzew 
jest wiekiem iście młodzieńczym, a nawet niemowlęcym.

                                               Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda

Kilkanaście dni na przełomie kwietnia i maja, moim skromnym 
zdaniem należy do najpiękniejszych w roku. Owszem, jeszcze 
nie wszystko w tym czasie jest zielone, a o wczesnowiosennych 
kwitnących pięknościach – takich, jak na przykład krokusy, 
przebiśniegi, wawrzynki czy też forsycje zwane jakże słusznie 
„złotym deszczem”, a często i magnolie – dawno zdążymy już 
zapomnieć. Jednak proszę sobie przypomnieć jak mniej więcej 
dwa, trzy tygodnie temu wyglądał świat dookoła. Zdecydowana 
większość roślin zdawała się tak naprawdę dopiero budzić po 
zimowym śnie do życia. Niby trawniki i łąki pokryte łanami 
mojiczków „kolorowały” krajobraz, ale liście zdecydowanej więk-
szości drzew i krzewów „drzemały” jeszcze w pękach. Dokładnie  
w tym czasie kilka gatun-
ków roślin ogromną masą 
swoich może nie naj-
większych i nie najpięk-
niejszych kwiatów, do-
minowało kolorystycznie 
na tle innych. Pośród łąk 
i pól uprawnych końcem 
kwietnia i początkiem maja 
szczególną uwagę przyku-
wały intensywnie słonecz-
nie żółte prostokąty pól 
rzepaku, a lasy – zwłasz-
cza te rosnące w miejscach 
wilgotnych, wzdłuż rzek i 
potoków – zdawały się ki-
pieć białym kwieciem kęp 
czeremchy zwyczajnej. I to 
właśnie tym dwom rośli-
nom, odpowiedzialnym za 
kwietniowo-majową ko-
lorystykę naszego otocze-
nia, chciałbym poświęcić 
najbliższe artykuły z cyklu 
„Bliżej natury”.

Nazwa czeremcha brzmi 
trochę nie „po naszemu”, 
z jakąś lekka wschodnią 
nutą. I tak jest w istocie, gdyż czeremchę zapożyczyliśmy z języka 
ukraińskiego, zastępując dawniejsze i swojskie, aczkolwiek nieco 
„koszmarnie” brzmiące nazwy: kotarba, kocierba, korcipa, kor-
ciupa, kocierpka, kucipa. Czeremchy często była niegdyś nazwana 
również trzemchą, czeremuchą lub smrodynią. Jak zwał, tak zwał, 
ale w sumie chodzi przecież o tę samą roślinę, przybierającą 
postać czasem niezbyt wielkiego, osiągającego maksymalnie 
15-17 m wysokości drzewa, a czasem wielopniowego, mocno 
rozgałęzionego krzewu, dorastającego do 4-6 m. W Polsce jest to 
roślina pospolita na niżu, jak i w niższych położeniach górskich. 
Swoim zasięgiem czeremcha zwyczajna obejmuje praktycznie 
całą półkulę północną, łącznie z północną Afryką, Europą i Azją 
aż po Japonię; natomiast na kontynencie północnoamerykańskim 
(głównie w rejonie środkowowschodnim) rośnie jej krewniaczka 
– czeremcha amerykańska, zwana również czeremchą późną.  

Jeśli czeremcha rośnie jako drzewo, to zwykle ma pień 
prosty i smukły, pokryty korą o barwie od czerwonobrązowej, 
poprzez ciemnobrązową do czarnoszarej, za młodu gładką,  
a wraz z wiekiem podłużnie i płytko „porysowaną”. Kora mło-
dych gałązek po roztarciu mało przyjemnie, a wręcz dla niektó-
rych nieprzyjemnie pachnie zapachem podobnym do migdałów. 
Nic dziwnego, skoro zawiera cyjanogenne glikozydy, podczas 
rozpadu uwalniające jedną z najsilniejszych i najgroźniejszych 
roślinnych toksyn – kwas cyjanowodorowy, szerzej znany 
pod złowieszczo brzmiącą nazwą kwas pruski. Podobnie mało 
urokliwe zapachy towarzyszą roztartym kwiatom i liściom,  
a amigdalinę – która również rozkładając się wydziela kwas 
pruski – zawierają nasiona (pestki) czeremchy. 

Korona czeremchy jest gęsta i szeroka, z bardzo nisko osa-
dzonymi gałęziami, które nie tylko wyrastają z pnia tuż nad 
ziemią, ale często pokładają się, prawie całkowicie zakrywając 
pień. Liście są jasnozielone i wydłużone, w zarysie eliptyczne  
i połyskujące, o wyraźnych bocznych nerwach i ostro piłko-
wanych brzegach. Rozwijają się zwykle w połowie kwietnia,  
a wraz z nimi pojawiają się kwiaty. Pełnia kwitnienia czeremchy 

CZEREMCHA ZWYCZAJNA
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25 kwietnia na bulwarach nad Wisłą 
odbyły się mistrzostwa Ustronia w narto-
rolkach. Było to jakby zwieńczenie sezonu 
zimowego zwolenników biegów na nartach 
skupionych w Ustrońskiej Szkole Narciar-
stwa Biegowego.
– Biegaliśmy w zasadzie od świąt Boże-
go Narodzenia we wszystkie weekendy 
za wyjątkiem wyjazdu na Bieg Piastów  
i świąt Wielkanocnych – mówi prowadzący 
Ustrońską Szkołę Narciarstwa Biegowego 
Andrzej Nowiński. - Niestety w Ustro-
niu biegaliśmy tylko w dwa weekendy. 
Nie udało się przeprowadzić mistrzostw  
w sprintach, bo śniegu na bulwarach nad 
Wisłą było za mało. Poza tym organi-
zowaliśmy na Kubalonce mistrzostwa 
Polski lekarzy, farmaceutów i prawników. 
Zorganizowaliśmy też zajęcia dla mię-
dzynarodowej konferencji Śląskiego Cen-
trum Rehabilitacji i Prewencji, bo akurat  
w Ustroniu był wtedy śnieg. Takie zawody 
robimy gratis, ale w zamian otrzymujemy 
atrakcyjne nagrody na nasze zawody. 
Stowarzyszenia nie stać na fundowanie 
nagród w postaci kompleksowych badań 
ortopedycznych w Sport Klinice. Razem 
z Koleją Linową „Czantoria” zrobiliśmy 
dzień otwarty narciarstwa biegowego  
i zjazdowego przy dolnej stacji wyciągu na 
Czantorię. Tam ogromne zainteresowanie 
budziły prezentowane narty zjazdowe, na-
tomiast zdecydowanie mniejsze biegówki. 
To nie to miejsce. Zdecydowanie lepsze są 
bulwary, gdy jest śnieg. Organizowaliśmy 
też w hotelu Ziemowit na Zawodziu war-
sztaty „Sport i Zdrowie”, na których można 
się dowiedzieć jak uprawiać sport, by nie 
odbywało się to ze szkodą dla zdrowia, by 
nie narażać się na niepotrzebne kontuzje. 

Zajęcia prowadziła Monika Batek 
doktorantka AWF specjalizująca się  
w określaniu ryzyka wystąpienia kontuzji 

u osób aktywnych ruchowo, czyli identy-
fikowania, gdzie zawodnik jest narażony 
na kontuzję. Dr Henryk Noga z kliniki 
w Żorach przedstawił metody diagnozo-
wania i leczenia urazów sportowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem narciarstwa 
biegowego i kolarstwa. Józef Michałek 
były trener kadry i wychowawca wielu 
pokoleń biegaczy przedstawił zasady 
utrzymania gibkości i rozciągania mięśni. 
W warsztatach uczestniczyło ponad 40 
osób i trwały cztery godziny.
– Były to zajęcia otwarte, ale oczywiście 

większość osób uczestniczących pochodzi-
ła z naszej szkoły – mówi A. Nowiński. -  
W zajęciach szkoły średnio uczestniczy 
ponad trzydzieści osób, ale bywało też 
ponad czterdzieści i wtedy musieliśmy 
zajęcia prowadzić w trzech grupach. Jest 
grupa osób stale uczestniczących, ale 
też okazjonalnie, np. po przeczytaniu 
informacji na naszej stronie internetowej. 
Mamy grupę zaawansowaną i oni przy-
gotowują się do takich zawodów jak Bieg 
Piastów, także do imprez w Austrii, we 
Włoszech. Z drugiej strony mamy rów-
nież zupełnie początkujących i tu trzeba 
skupić się na pierwszych krokach, pomocy  
w doborze sprzętu. 

Dzień przed Mistrzostwami Ustronia  
w nartorolkach odbyły się ponownie 
warsztaty w hotelu Ziemowit, tajniki 
przygotowania nart przekazywał Tomasz 
Kałużny, były mistrz świata w biegach na 
nartorolkach, obecnie przedstawiciel kilku 
firm produkujących sprzęt.

Dzień później rywalizowano na narto-
rolkach na bulwarach nad Wisłą. Oczywi-
ście klasą dla siebie był T. Kałużny, choć 
inni też wkładali w start wiele wysiłku, 
a co najważniejsze umiejętności. Było 
to jakby wiosenne zakończenie sezonu 
biegów narciarskich.

Wyniki:
kobiety: 1. Marcelina Wojdyła - Sko-

czów, 2. Klaudia Nurowska - Ustroń,  
3. Ewelina Plata - Katowice, 4. Maria 
Pawłowska - Ustroń

mężczyźni: 1. T. Kałużny - Jelenia 
Góra, 2. Michał Michałków - Szklarska 
Poręba, 3. Piotr Michałek - Istebna, ustro-
niacy zajęli miejsca: 4. Janek Pawłowski,  
9. Roman Gaszczyk, 10. Radek Pawłow-
ski, 11. Adam Lorens.
– Dopisanie nartorolek do sezonu zimo-
wego jest dla nas logiczne – twierdzi  
A. Nowiński. - Zajęcia szkoły trwają cały 
rok.                                  Wojsław Suchta

Na bulwarach startowali nartorolkarze.                                                       Fot. W. Suchta 

WARSZTATY  I  MISTRZOSTWA

Zajęcia na Kubalonce.                                                                     Fot. S. Mirowski 
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W środę w godzinach wieczornych w Wiśle została porwana 
nastolatka. Przestępca uwięził ofiarę w bagażniku swojego samo-
chodu. Dziewczyna zapamiętała jednak numery rejestracyjne wozu, 
a że miała przy sobie telefon komórkowy, udało jej się zadzwonić 
na policję i podać namiary na samochód porywacza. Na nogi po-
stawiona została policja całego powiatu, również funkcjonariusze  
z Komisariatu Policji w Ustroniu. Dziewczynę znaleziono w lesie  
w Lipowcu. Została przywiązana do drzewa, porażona paralizatorem 
i zgwałcona. W jej odnalezieniu bardzo pomógł jeden z mieszkańców 
Lipowca. Po odnalezieniu ofiary troskliwie zaopiekowała się nią 
mieszkanka tej dzielnicy. Gwałciciela aresztowano, a ten przyznał 
się do popełnienia przestępstwa. Policjanci mają nadzieję, że po 
zatrzymaniu tego zwyrodnialca, wyjaśnione zostaną również inne 
sprawy, które miały miejsce na naszym terenie nawet przed 10 laty. 
Od 1997 roku nastąpiła przerwa w działalności gwałciciela, ale  
w ostatnim roku znowu dał znać o sobie. Być może odpowiedzial-
nym za tamte przestępstwa jest właśnie ujęty w środę mieszkaniec 
Cieszyna.

26 kwietnia w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 odbyło się 
zebranie mieszkańców Osiedla Ustroń Górny, w którym wzięło 
udział 46 osób. (...) Najpierw przewodniczący Zarządu Osiedla 
Ustroń Górny Arkadiusz Gawlik przekazał zebranym informacje 
na temat realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego zebrania. 
(...) Szereg tematów poruszanych w dyskusji dotyczyło proble-
mów komunikacyjnych w naszym mieście. Dla mieszkańców ulicy  
M. Skłodowskiej-Cury oraz ulic bocznych od niej, uciążliwym staje 
się ruch na tej ulicy zwiększony po uruchomieniu centrum handlo-
wego od strony ul. 3 Maja. Problemy sygnalizują mieszkańcy ul. 
Gałczyńskiego i bocznych w związku z powstaniem osiedla Zeta 
Park. Ponownie tematem dyskusji stał się dotychczas nierozwią-
zany problem komunikacyjny w rejonie ulic: Jelenica, Wierzbowa, 
Myśliwska. Do powyżej zgłaszanych problemów dochodzą zagad-
nienia związane z remontem nawierzchni niektórych ulic: górnej 
części ul. Myśliwskiej, ul. Kluczyków, wykonaniem odwodnienia na  
ul. M. Skłodowskiej-Cury.

28 kwietnia okazało się, że niektórzy radni też pierwszy raz wi-
dzieli stawy rybne i ośrodek w Hermanicach, kiedy zjawili się tam 
po sesji Rady Miasta. Przybyli i zachwycili się. (...) Minęły już czasy, 
gdy taki ośrodek potrzebny był Zakładom Kuźniczym. Nie przynosi 
dochodu, trzeba sprzedać. Wędkarze nie byli w stanie stanąć do 
przetargu. Pomogło miasto, które kupiło dla nas skrawek zieleni  
i wody, i oddało w użytkowanie nowo powołanemu Stowarzyszeniu 
Wędkarskiemu Ustroń. (...) Zdecydowano, że Stowarzyszenie nie 
będzie działać w ramach Polskiego Związku Wędkarskiego, gdyż 
nie mogłoby być niezależnym gospodarzem ośrodka, musiałoby się 
liczyć z decyzjami okręgu PZW. Radnym dziękował szef Towarzystwa 
Tadeusz Podżorski.                                                  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.

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

Iglaki ozdobne - szkółka. 691-
845-124.

Mieszkanie 62m2 wynajmę. 502-
527-924.

Deweloper sprzeda mieszkanie. 
502-527-924.

Podłogi, drzwi, rolety, boazerie, 
korek, karnisze. "MARKO" ul. 
Cieszyńska (pod apteką). (33) 
854-33-34.

Lokal z tarasem do wynajęcia obok 
Szpitala Reumatologicznego. 505-
168-217.

Potrzebny stolarz do współpracy. 
Meble "U Michała". (33) 854-24-71.

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

Pokój z łazienką do wynajęcia od 
zaraz. 503-814-876.

Kawalerka do wynajęcia. 505-
201-564.

Rowerem można wszystko.                                           Fot. W. Suchta

www.ustron.pl

dziesięć  lat  temu

13-14.5  Centrum    ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
15-16.5  Na Zawodziu    ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
17-18.5  Elba    ul. Cieszyńska 2  tel. 854-21-02
19-20.5  Centrum    ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
21-22.5  Lawenda    ul. Skoczowska 137   tel. 855-10-14
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście

16 V 10.00  Wyścig Szosowy o Puchar Równicy - rynek
16 V  17.00   Ilustrowany wykład Aleksandra Dordy - Muzeum 
        Marii Skalickiej
28 V 16.30  XXVIII Koncert dla Mamy i Taty - MDK „Praża- 
        kówka”
16 V 10.00  Wyścig Szosowy o Puchar Równicy - rynek
23 V 11.00  Lato w Parku Kościuszki, Szukamy lata, plener  
        malarski dla dzieci – plac zabaw - Park Kościuszki
24 V 9.00   XIX Rodzinny Rajd Rowerowy - rynek 
24 V       Zielone Świątki na Czantorii - góra Czantoria
25 V 9.00   Akcja Honorowego Krwiodawstwa - rynek

*    *    *

*    *    *
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FELIETON

1. Zastanawiam się nad słabościami 
naszego życia społeczno-politycznego, 
nad niedomaganiami polskiej demokracji, 
w której – jako obywatele – funkcjonujemy, 
co więcej, którą współtworzymy i określa-
my jej konkretne oblicze.

2. W Internecie krąży, przypisywane 
jednemu ze znanych medialnie profesorów, 
sformułowanie, że powinniśmy się modlić 
o to, aby polska młodzież – coraz bardziej 
radykalizująca się – jak najszybciej wyemi-
growała na Zachód, bo tylko w ten sposób 
zachowamy spokój w kraju. 

2.1. Niezależnie od tego, czy ten profesor 
to wypowiedział, czy złośliwie się to mu 
przypisuje, o wiele ważniejsze jest tu coś 
innego. Otóż, sytuacja stała się dziś taka, 
że ową myśl można w ogóle sformułować 
(jako wiarygodną) i znajduje ona przesłanki 
w rzeczywistości. To sygnalizuje bardzo 
poważne problemy polskiej demokracji.

2.2. Dlaczego za słuszne może uchodzić 
przekonanie o radykalizacji przekonań 
wśród młodych? Kiedy występuje rady-
kalizacja? Wówczas, gdy ludzie – mimo 
prób swej aktywności – czują niezawinioną 
przez siebie bezsilność, gdy nie dostrzegają 
szans rozwojowych dla siebie, i tym samym 
są niejako przymuszeni podjąć radykal-
niejsze kroki, burzyć to, co ich ogranicza 
i krępuje ich aktywność. Oczywiście, taka 
radykalizacja wcale nie musi doprowadzić 
do polepszenia sytuacji. Chodzi jednak 

o to, że obecny stan bywa odczuwany jako 
wysoce niepożądany i wymagający doko-
nania radykalniejszych zmian.

3. Spróbuję sformułować kilka uwag 
o tych niepożądanych przejawach i cechach 
obecnej sytuacji.

3.1. Przerost różnego typu ograniczają-
cych regulacji (uciążliwy „stan nadregula-
cji”), który nie pozwala na urzeczywistnia-
nie własnej inicjatywy i własne działania, 
ale wymaga nieustannego zderzania się 
z ograniczającymi regulacjami i podejmo-
wania prób podołania ich wymaganiom, 
które dodatkowo są obarczone dowolną 
interpretacją urzędników.

3.2. Słabość edukacji, która nie kładzie 
należytego akcentu na kształtowanie takich 
walorów jak rzetelność, sumienność i kon-
sekwencja w podejmowanych działaniach. 
Co więcej częstokroć dopuszcza do sytua-
cji, w której „wszystko ujdzie”, gdyż system 
oświatowy okazuje się w dużej mierze 
niewydolny i co gorsza bywa on przeciw-
skuteczny, czyli faktycznie urzeczywistnia 
cele przeciwstawne wobec tych wzniosłych 
celów, które są deklarowane.

3.3. W niewłaściwie prowadzonym pro-
cesie działań dydaktycznych w szcze-
gólności razi kształtowanie – od wieku 
dziecięcego – postawy demagoga. Chodzi 
tu o sytuację, w której uczeń ma powiedzieć 
to, co nauczyciel chce od niego usłyszeć. 
Jeszcze bardziej taką zdeprawowaną po-
stawę kształtują (tresują) testy, w których 
można wpisać tylko to, co dopuszcza klucz 
odpowiedzi. Po procesie takiego urabiania 
człowiek niejako automatycznie zaczyna 
dostosowywać się do okoliczności i mówić 
innym to, co oni chcą od niego usłyszeć. 
Podobnie jest też w polityce. Najpierw bada 
się co wyborcy chcą usłyszeć, a następnie 

politycy właśnie to do nich mówią. Oto ko-
rowód demagogii w różnych sferach życia 
indywidualnego i społecznego. 

3.4. Media powinny być przede wszyst-
kim zwierciadłem, które ukazuje nam rze-
telnie i bezstronnie świat takim, jakim 
on jest w całej jego złożoności. Jednak 
media częstokroć nie pełnią tej funkcji, ale 
wytwarzają własne wizje świata, zgodnie 
z zamówieniem od swych mocodawców.

3.5. Wspomniana już masowa – trwająca 
kolejne dziesięciolecie i na wielką skalę 
– emigracja za pracą młodych Polaków. 
Jest ona powodowana w dużej mierze 
poczuciem braku szans na stabilną pracę i 
życiowy rozwój we własnym kraju. Ta emi-
gracja, to utrata najcenniejszego kapitału, 
bo kapitału ludzkich szans i możliwości, 
kapitału dynamiki jaką niesie z sobą mło-
dość. Polska pozbawia się tego kapitału, 
a zarazem nie podnosi się z tego powodu 
narodowego larum.

3.6. Kwestia tworzenia miejsc pracy. Oto 
istnieją u nas m.in. koncerny azjatyckie i 
tworzą one miejsca pracy. To bardzo cenne, 
gdyż dzięki temu ludzie mają pracę. Wszak-
że ten, kto stwarza miejsca pracy zarazem 
niesie cywilizację, sprawia, że ci, którzy 
podejmują pracę, będą mogli się dzięki niej 
też rozwijać w różnych aspektach swego 
życia. Nasuwa się tu pytanie o to, co z na-
szym potencjałem cywilizacyjnym? To nie 
my wytwarzamy miejsca pracy, to nie my 
niesiemy cywilizację w inne zakątki świata. 
W tym przypadku jesteśmy tylko biorcami 
tych cywilizacyjnych dóbr – miejsc pracy 
– które do nas przyniesiono.            

 4. W takim oto kontekście odbywają się 
wybory prezydenckie i są one okazją do 
uczciwego rachunku sumienia z jakości 
polskiej demokracji.      Marek Rembierz

W kręgu filozoficznej 
refleksji (200)

FELIETON

Wyruszyć w świat!
 

Tak sobie myślę

W okresie zimowym po każdej jeździe 
wstawiałem samochód do garażu. Dzięki 
temu przy kolejnym wyjeździe nie musia-
łem tracić czasu na odśnieżanie samochodu 
czy odmrażanie jego szyb. I jak zawsze nie 
mogłem doczekać się wiosny i przy każ-
dym pogodniejszym dniu miałem nadzieję, 
że to już koniec zimy i początek wiosny,  
a tym samym pogodnych i ciepłych dni.  
I w kolejnym felietonie cieszyłem się  
z tego, że „wiosna, wiosna jest nareszcie!” 
Tylko okazało się, że wiosna nie zawsze 
niesie ze sobą piękną, słoneczną pogodę. 
Trzeba się więc liczyć z tym, że po pięknych 
dniach przychodzą dni zimne, pochmurne 
i deszczowe. A nawet od czasu do czasu 
jeszcze zima o sobie przypomni; posypie 
śniegiem i postraszy mrozem. Tak jest co 
roku, bo wiosna niesie u nas ze sobą zawsze 
zmienną pogodę. W końcu jednak pogoda 
zmieni się na lepsze i przyniesie więcej 
kolejnych dni słonecznej pogody.

I myślę, że takie dni wreszcie nade-
szły. Nie trzymam już swego samochodu  
w garażu. A kiedy go otwieram czuję zapach 

rozgrzanego wnętrza. To skutek działania 
słońca. Bywa, że w samochodzie jest już 
za gorąco. Pewnie już niedługo podczas 
jazdy trzeba będzie włączać klimatyzację. 
Kiedy z Żoną na wiosnę wsiadaliśmy do 
rozgrzanego samochodu, mówiliśmy, że 
czuć już zbliżające się lato i nadchodzi 
czas wakacji i urlopów. Trzeba korzystać  
z pięknej pogody i wyruszyć w świat. Może 
najpierw w ten najbliższy; w nasze góry 
i lasy, aby podziwiać piękno wiosennej 
przyrody i nacieszyć się najpiękniejszą 
porą roku, a potem ruszyć dalej i dalej, tam 
gdzie już nas dawno nie było i gdzie znowu 
chcielibyśmy być.

 To prawda; przyszło nam mieszkać  
i żyć w pięknej okolicy. Na ziemi, o której 
się mówi, że powstała z uśmiechu Boga. 
Jest jednak w nas ciekawość świata, chęć 
zobaczenia tego, jak ten świat wygląda 
gdzie indziej, aby móc to porównać z tym, 
co mamy. Ta ciekawość ciągnie w świat 
nawet tych, którzy uważają, że nigdzie nie 
jest tak pięknie jak u nas. Choćby tylko po 
to, aby podziwiając piękno innych okolic, 
móc stwierdzić, jak to czynią rodowici 
Ustroniacy: Tu jest prawie tak pięknie jak 
u nas!! 

Uważaliśmy z Żoną, że przynajmniej 
od czasu do czasu, należy zmienić miejsce 
swego pobytu i ruszyć w świat. Podróże, 
choć bywają męczące pozwalają przeżyć 
niejedną przygodę, poznać nowe miejsca  
i nowych ludzi, spróbować nowych smaków 

i nacieszyć oczy odmiennymi widokami. 
Pamiętaliśmy o tym, że to, co zobaczymy  
i co przeżyjemy tego nam nikt nie odbie-
rze. Przed laty staraliśmy się, żeby co roku 
odwiedzać inne miejsca, najpierw w kraju, 
a potem także za granicą. A potem, kiedy 
z upływem lat, malała w nas ciekawość 
świata, jeździliśmy coraz częściej w te 
same, ulubione miejsca. Wiosną snuliśmy 
wyjazdowe plany, a potem próbowaliśmy 
je realizować. Oczywiście zawsze tych pla-
nów było dużo więcej niż tego, co udawało 
nam się zrealizować. I wtedy pocieszaliśmy 
się tym, że zrobimy to w następnym roku…

Przy tym zawsze bawiło nas to, że kie-
dy wracaliśmy do domu, po krótszej czy 
dłuższej podróży, z bliskiego czy dalekiego 
świata, zawsze kończyliśmy naszą wędrów-
kę stwierdzeniem, że wszędzie dobrze, ale  
w domu najlepiej! Uważaliśmy przy tym, 
żeby docenić swój dom trzeba się z tego 
domu ruszyć i wyjechać w świat. I niewiele 
czasu upływało od naszego powrotu, a my-
śmy już myśleli o następnym wyjeździe… 

A kiedy zabrakło mojej Ukochanej Żony 
trudno mi było wyjechać z domu. Ale zno-
wu poczułem zapach rozgrzanego samo-
chodu, zapach podróży i przygody, i znowu 
ciągnie mnie w świat. I myślę, że podobne 
ciągoty odczuwa wielu moich Czytelników. 
Zachęcam wszystkich; czas ruszyć w świat 
bliski i daleki i wzbogacić siebie i swoje 
życie o nowe doznania, przeżycia, poznanie 
i przygody. Naprawdę warto!    Jerzy Bór
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TYLKO  TAKA  PRZEGRANA

W Koszarawie pierwsza połowa bez-
bramkowa, choć w 30 min Adrian Sikora 
wychodzi na czystą pozycję, niestety 
sędzia odgwizduje spalonego, którego 
nie było. Druga połowa to katastrofalna 
gra Kuźni w obronie i strata bramek w 50, 
54, 57 i 73 min. Honorowego gola strzela 
głową po dośrodkowaniu z wolnego Grze-
gorz Dziadek. Mecz w Dankowicach ma 
już inne oblicze, ale tym razem zawodzi 
skuteczność. W 14 min. Adrian Sikora jest 
faulowany w polu karnym, a jedenastki nie 
wykorzystuje Marek Szymala. Kuźnia nie 
wykorzystuje jeszcze dwóch sytuacji sam 
na sam, natomiast po błędach w obronie 

TS Koszarawa Żywiec - KS Kuźnia Ustroń  4:1 (0:0)
LKS Pasjonat Dankowice - KS Kuźnia Ustroń  2:1 (0:0)

1  Landek 23 56   67:20
2 Wisła 23 51   78:26
3 Dankowice 23 48   64:33
4 Kuźnia 23 43   44:24
5 Skoczów 22 38   45:34
6 Bestwina 23 37   35:31
7 Cięcina 23 33   37:37
8 Żabnica 23 31   50:47
9 Pruchna 23 27   26:34
10 Koszarawa 23 26   37:39
11 Czechowice 23 26   28:40
12 Cisiec 23 25   36:46
13 Porąbka 22 22   25:51
14 Chybie 23 21   30:63
15 Cieszyn 23 19   31:59
16 Jaworze 23 13   24:72

traci dwie bramki w 61 i 73 min. W 81 
min. gola dla Kuźni strzela Piotr Husar.

Podsumowując dwa spotkania trener 
Kuźni Mateusz Żebrowski powiedział:
– Mecz z Koszarawą był najsłabszym 
występem naszej drużyny w sezonie. Nie 
wiem jak racjonalnie wytłumaczyć naszą 
postawę na boisku, która w niczym nie 
przypominała tej z poprzednich spotkań, 
gdy zespół na boisku prezentował się 
dobrze. Zdarzały się słabsze występy, ale 
nie aż takie jak w Żywcu. Jedyną dobrą 
rzeczą jest to, że ten mecz już jest za nami 
i skończył się tylko taką przegraną. Gdyby 
strzelili nam 8 bramek, musielibyśmy to 

przyjąć z pokorą i uznać, że przeciwnik 
w pełni na to zasłużył. Koszarawa nas 
zdominowała, od pierwszej do ostatniej 
minuty zagrała bardzo dobrze taktycznie.

W Dankowicach spotkanie podobne 
to tego w Pruchnej. Bardzo dobry mecz 
toczony w żywym tempie, spore zaan-
gażowanie, dużo akcji ofensywnych, 
przy czym ponownie naszą bolączką 
była nieskuteczność. Po strzelonej w 80 
min, bramce staraliśmy się wyrównać, 
ale zabrakło czasu. Jako trener nie mam 
zastrzeżeń do gry drużyny w tym meczu, 
choć nie można być zadowolonym z tego, 
że przegrywa się po dobrej grze. Teraz 
przed nami mecz z Wisłą. Wszyscy cze-
kamy na derby, bo to mecze powodujące 
dodatkowy dreszczyk emocji. Postaramy 
się przerwać passę porażek.

Mecz w Wiśle w sobotę o godz. 17.

Kolejne punkty na swym koncie odno-
towała drużyna z Nierodzimia. Tym razem 
wygrała na własnym boisku z Hażlachem 
2:1 i jest to pierwsza wygrana w sezonie.

                                  Wojsław Suchta

PROFESJONALIŚCI  Z  SUKCESAMI
Drużyna Sekcji Tenisa Stołowego TRS 

„Siła” w Ustroniu przebywała w pierw-
szych dniach maja w partnerskim Hajdun-
anas na Węgrzech. 

– Zostaliśmy zaproszeni na turniej tenisa 
stołowego, w którym uczestniczyło 40 
zawodników – mówi szef sekcji Kazi-
mierz Heczko. – Turniej rozgrywano  
w kategorii profesjonalistów i amatorów. 
Nasi reprezentanci startowali w kategorii 
profesjonalistów i to z dobrymi wynikami.

Można do tych słów dodać, że z bardzo 
dobrymi wynikami. 1 maja w turnieju 
indywidualnym pierwsze miejsce zajął 
Sylwester Rucki, a drugi był Andrzej 
Buchta, obaj z ustrońskiej „Siły”. Szósty 
był K. Heczko. Debla wygrał team Rucki-
-Buchta. 2 maja rozegrano mecz towarzy-
ski pomiędzy miastami partnerskimi, czyli 
Hajdunanas i Ustroniem. Nasza drużyna 
wygrała 10:8.
– Zostaliśmy bardzo dobrze przyjęci, 
co niwelowało nawet barierę językową 
– mówi K. Heczko. – Opiekowano się 
nami, pokazano miasto i okolice. Dodam 
tylko, że w lutym na turnieju w Ustroniu 
gościliśmy drużynę z Hajdunanas.

                                   Wojsław Suchta

Na Węgrzech Ustroń reprezentowali S. Rucki i A. Buchta.                               Fot. K. Heczko

Młodzi piłkarze Kuźni rozpoczęli zmagania w skoczowskiej lidze żaków. Pierwsze mecze 
grano na boisku Kuźni, a nasza drużyna wygrała z LKS Dębowiec 1:0, UKS Wisła 5:1 i zre-
misowała z LKS Górki Wielkie 1:1. Tym samym żacy Kuźni zajęli pierwsze miejsce i awan-
sowali do finału. Na zdjęciu rozgrzewka.                                                            Fot. W. Suchta

*    *    *


