
10 marca 2016 r.   Gazeta Ustrońska   1

   Nr 10 (1261)     10 marca 2016 r.     2,10 zł (w tym 5% Vat)       Nakład: 1250 egzemplarzy    ISSN 1231-9651

Kiedyś na Dzień Kobiet teraz na scenie. O przeglądzie zespołów teatralnych na str. 9.                                                          Fot. W. Suchta

MEDALE DLA PAŃ

ZEBRANIE
OSP CENTRUM

WYPALANIE
TRAW

W pierwszym tygodniu ferii odbywały się w Szkole Podsta-
wowej nr 5 warsztaty dziennikarskie dla uczniów. Zgłosili się 
zarówno amatorzy, jak i ci, którzy wydają szkolną gazetkę. 

Po lekcjach w każdy poniedziałek i wtorek w Szkole Podsta-
wowej 5 w Ustroniu odbywają się zajęcia dziennikarskie. Dzieci 
pracują nad dwumiesięcznikiem „Co Piszczy w Lipowcu”. 
Gazetkę wydajemy co dwa miesiące w naszym kościele. Zajęcia 
prowadzi: nauczyciel Tomasz Postrzednik, psycholog szkolny 
Beata Gorewoda i Anna Skorupa, która uczy języka angielskiego.

Warsztaty prowadził Tomasz Postrzednik, opiekun biblioteki 
szkolnej, nauczyciel informatyki i wychowawca 4 klasy, który 
zaprosił fachowców od mediów. 

W poniedziałek był u nas redaktor portalu internetowego ox.pl 
pan Jan Bacza. Pokazał nam sprzęt do nagrywania wywiadów 
oraz robienia filmów reporterskich. Na koniec przeprowadziliśmy 

CO PISZCZY W LIPOWCU

(cd. na str. 2)

Serdeczne Gratulacje
Z ogromną przyjemnością, gratulujemy naszym 

koleżankom  
Annie Klimaszewskiej, Annie Cieślar i Annie Czakon 

otrzymania od 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudy 
„Złotych Medali za Długoletnią Służbę” 

odznaczenia, na które zasłużyłyście sobie Panie 
poprzez długoletnią pracę w służbie dla naszej 

lokalnej społeczności.

Z wyrazami uznania 
Prezes Zarządu Lech Wędrychowicz

oraz pracownicy Śląskiego Centrum Reumatologii, 
Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności 

im. gen. J. Ziętka Sp. z o.o. w Ustroniu 
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bówki będą udzielać fachowych 
porad i informacji. Wzorem 
minionych lat, będą pełnione 
dyżury w terenie: Urząd Gminy  
w Chybiu: 12 kwietnia, 8.30-
15.30. Urząd Miejski w Skoczo-
wie: 10 marca i 21 kwietnia, 8.00-
15.00. Urząd Miejski w Strumie-
niu: 14 marca, 8.00-15.00.
 
Zamiast dwóch konkursów 
skoków narciarskich o Puchar 
Świata, których gospodarzem 
była Wisła, odbył się tylko piąt-
kowy. Wygrał niespodziewanie 
Roman Koudelka. Najlepszy 
z grona 13 polskich skoczków 
był Kamil Stoch – 10, a Piotr 
Żyła zajął 18 miejsce. Konkurs 
sobotni storpedował halny. (nik)  

Mówił o mających nastąpić 
zmianach w Kodeksie Pracy 
(wyeliminowanie tzw. umów 
śmieciowych), wprowadzeniu 
płacy minimalnej 12 zł za godzi-
nę, o starcie programu Rodzina 
500+, a także o zapowiadanym 
przez rząd obniżeniu wieku 
emerytalnego.

W Istebnej odbyła się Gala Fi-
nałowa Konkursu na Oryginalną 
Kobietę Śląska Cieszyńskiego 
2015. W Złotej Piątce znalazły 
się Sylwia Grzebień z Rudnika, 
Łucja Michałek z Jaworzynki, 
Iwona Konarzewska z Istebnej, 
Marzena Pankiewicz z Pogwiz-
dowa i Urszula Szafarczyk-War-
choł z Zebrzydowic. Statuetkę  

Stan zaawansowania polsko-
-czeskich projektów transgra-
nicznych oraz przygotowania 
do ustalenia harmonogramu re-
alizacji nowych przedsięwzięć, 
omówiono podczas spotkania 
władz Cieszyna i Czeskiego 
Cieszyna. Spotkania będą od-
bywały się co miesiąc.

W Cieszynie gościł Stanisław 
Szwed, wiceminister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. 

i tytuł zdobyła Marzena Pankie-
wicz - na co dzień pielęgniarka 
w Szpitalu Śląskim w Cieszynie.

Zamek w Zebrzydowicach zo-
stał wzniesiony w XVI wieku 
w stylu gotyckim. Należał do 
Liszków. Przebudowany zo-
stał w 1760 roku, a kolejnych 
zmian dokonano w XIX wieku. 
Ze zniszczeń wojennych został 
odbudowany w latach 60. mi-
nionego wieku. Obecnie mają 
tu siedzibę Gminny Ośrodek 
Kultury, biblioteka i poczta.

16 kwietnia organizowany jest 
dzień otwarty Urzędu Skarbo-
wego w Cieszynie. W godzinach 
9.00-13.00 pracownicy skar-

(cd. ze str. 1)

*  *  *

*  *  *

*  *  *

wywiad z panią Magdą Kubala, która prowadzi sekcję lekkoatle-
tyczną w MKS Ustroń.

Zaproszono także pracowników Gazety Ustrońskiej. 

W środę 17.2.2016 r. odwiedzili nas redaktorzy Gazety Ustroń-
skiej: Monika Niemiec i Wojsław Suchta. Pan redaktor opowiadał 
nam o różnych sprawach, m.in. o robieniu zdjęć. Podkreślał, 
że najpierw zakładamy aparat na szyję, potem robimy zdjęcie. 
Dowiedzieliśmy się też, że twarz nie może być na środku zdjęcia, 
oraz że trzeba ustawić czułość.

Żeby zebrać informacje, trzeba było wyjść w teren.

Uczniowie poszli do sklepu ODIDO na ul. Wesołej 3, którego 
właścicielem jest pan Andrzej Mendrek. W sklepie przeprowadzili 
wywiady ze sprzedawczynią panią Danutą. Sklep jest ogólno-
-spożywczy, oprócz tego można w nim kupić gazety, słodycze  
i inne produkty.

Początkujących dziennikarzy trzeba było zainteresować ryn-
kiem prasy, więc pytania dotyczyły przede wszystkim tego tematu.

Czy ludziom są potrzebne gazety?
Najczęściej kupowane są kolorowe tygodniki i krzyżówki, lecz 

też codzienne gazety: SuperExpres, Fakt, klienci lubią też np. Głos 
Ziemi Cieszyńskiej i Gazetę Ustrońską.

Czy jest stała pora kupowania gazet?
Nie trzeba na nie polować, kupowane są razem z chlebem  

i innymi produktami. Jak ktoś chce mieć zawsze gazety, to zakłada 
się teczki i tam odkłada wybrane tytuły.

Jest to sklep spożywczy, gazety nie wydają się podstawowym 
produktem, a jednak gdyby ich nie było, to ludziom by ich 
brakowało.

Teraz ludzie są przyzwyczajeni, że mogą kupić w jednym sklepie 
i jedzenie, i prasę. Kiedyś gazety były tylko w kioskach. Ale można 
też powiedzieć, że to jest jeden z podstawowych produktów.

Skąd biorą się te wszystkie gazety?
Po prostu zawsze rano są przywożone w skrzynce z firmy RUCH. 

Można też skorzystać z innej firmy. Gazetę Ustrońską przywożą 
pracownicy redakcji.

Kto najczęściej kupuje gazety?
Najczęściej ludzie w średnim wieku. 
A dzieci też kupują?
Przychodzą po kolorowanki, krzyżówki i gazety dla dzieci. 

Jednak raczej kupują im rodzice.

Fragmenty wyróżnione kursywą napisali uczestnicy warszta-
tów: Izabela Kunc, Michał Kunc, Szymon Siąkała, Krzysztof 
Mendrek, Natalia Boruta, Wiktoria Zawada, Wiktoria Boruta, 
Patryk Holeksa, Patrycja Łukosz.                    Monika Niemiec

*  *  *

Uczestnicy warsztatów w pracowni komputerowej.                                                                                                                              Fot. M. Niemiec

CO PISZCZY W LIPOWCU

*  *  *

Po wywiadzie z panią Danutą.                                       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

10/2016/2/R

10/2016/1/R

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Józef Ciemała  lat 67 ul. Kuźnicza
Franciszek Panek lat 89 ul. Konopnickiej
Franciszek Witucki lat 68 os. Manhatan
Helena Cholewa lat 92 ul. Daszyńskiego

STRAŻ MIEJSKA

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy  112

Policja Ustroń  33 856-38-10  
  33 854-34-13 
Straż Pożarna Polana
  33 854-59-98
Wodociągi  33 854-34-96
  33 854-22-44
Przedsiębiorstwo 
Komunalne  33 854-35-00 
Urząd Miasta  33 857-93-00
Straż Miejska 33 854-34-83  
  604-558-321
Pogotowie Energetyczne 991
  33 854-24-06
  33 857-26-00
Kominiarz 33 854 37-59
  602 777 897

*   *   *

*   *   *

29 II 2016 r.
Strażnicy miejscy coraz częściej 
przyjmują zgłoszenia o zwierzętach 
leśnych, głównie sarnach, które 
wchodzą do ogrodów mieszkańców. 
W takich sytuacjach interwencja 
człowieka może się skończyć źle dla 
zwierzęcia, bo przestraszone, pró-
buje przeskoczyć przez ogrodzenie, 
przecisnąć się przez jakieś szczeliny 
i zostaje poranione. Należy ułatwić 
wyjście sarnom przez otwarcie bra-
my i poczekać. Tak zrobiono na jed-
nej z posesji przy ul. Skoczowskiej.
1 III 2016 r.
Kierowcy jadący ul. Katowicką 
zgłosili, że na jezdni leżą deski, które 
spadły z jednego z przejeżdżających 

samochodów ciężarowych. Strażni-
cy udali się na wskazane miejsce  
i posprzątali drewno. 
1 III 2016 r.
Kontrola przejezdności dróg po 
obfitych opadach śniegu. Osobom 
odpowiedzialnym za odśnieżanie 
przekazano, że trudności są na ul. 
Solidarności.
1 III 2016 r.
Na os. Manhatan znaleziono psa rasy 
husky. Nie ustalono właściciela, pies 
trafił do schroniska.
2 III 2016 r.
Kontrola parkowania na ul. Szpital-
nej. 8 kierowców pouczono, że nie 
mogą parkować na jezdni w pobliżu 
szpitala reumatologicznego. 
3 III 2016 r.
Zgłoszenie o biegającym bez opieki 
psie w Lipowcu. Gdy strażnicy 
przyjechali na miejsce pies był już 
na posesji, ale pouczono właściciela, 
żeby lepiej pilnował podopiecznego, 
bo dwa razy wystawiany był już 
mandat.
4 III 2016 r.
Interwencja w sprawie padniętej 
sarny na ul. Katowickiej. Zwierzę 
zostało zabrane do utylizacji. 
4 III 2016 r.
Zgłoszenie od mieszkańców, że  
w rejonie ul. Solidarności bez opieki 
chodzą krowa, byk i byczek. Straż-
nicy pilnowali, żeby zwierzęta nie 
zagrażały ludziom i samochodom do 
przyjazdu siostry właściciela, która 
zajęła się bydłem. 
5 III 2016 r.
Wezwanie na ul. Sztwiertni, gdzie 
sarny weszły na posesję. Strażnicy 
pomogli je wypuścić na wolność. 
6 III 2016 r.
Nietrzeźwą mieszkankę Chrzanowa 
zawieziono na izbę wytrzeźwień. 
                               (mn)  

*   *   *

SZLAKIEM TRZECH KULTUR 
Co roku, tradycyjnie w marcu gośćmi Muzeum Marii Skalickiej 

są Państwo Barbara & Benedykt Siekierkowie. Opowiadają o swo-
ich licznych podróżach po świecie. Tym razem będą to wędrówki 
po kraju. Ściana Wschodnia okazuje się bardzo interesująca pod 
względem historycznym, kulturowym, turystycznym i wyznanio-
wym. Na ilustrowanym spotkaniu pokażą zwiedzane na tej trasie 
kościoły, cerkwie, synagogi i meczety. Przekonamy się o tym  
w sobotę 12. marca 2016 o godz. 16.00. Zapraszamy serdecznie. 
Nie zabraknie niespodzianek, bo jak wiadomo - w marcu każdy 
pan pamięta o kwiatach dla dam!                          Organizatorzy

DAJ  SZANSĘ  SWOJEMU  DZIECKU
DLACZEGO  WARTO  POSŁAĆ  6-LATKA  DO  SZKOŁY?
• Szybciej wdroży się do samodzielność
• Wykorzysta naturalną ciekawość poznawczą
• Szybciej się rozwinie, ma większą szansę na sukces w przy- 
 szłości i optymalnie wykorzysta swój potencjał
• Ma duże możliwości intelektualne
• Przy ewentualnych zaburzeniach będzie miał fachową pomoc 
 psychologiczno-pedagogiczną

RODZICU  PAMIĘTAJ! Jeśli Twoje dziecko uczęszczało do 
przedszkola, sam możesz podjąć decyzję o rozpoczęciu nauki, bez 
opinii poradni psychologiczno-poedagogicznej, ponieważ dziecko 
przeszło roczne przygotowanie do nauki w szkole.

Prezes Oddziału ZNP w Ustroniu Ewa Lankocz

 JAK NA GRZYBY, TO DO… CIESZYNA
 Ustroński Klub Ekologiczny serdecznie zaprasza na prelek-

cję Aleksandra Dordy pt. „Jak na grzyby, to do… Cieszyna”, 
która odbędzie się w czwartek 17 marca  o godz. 17. 00 w Izbie 
Historyczno-Przyrodniczej przy Nadleśnictwie w Ustroniu (ul. 
3 Maja 108). A. Dorda wraz z Markiem Fiedorem, znanym  
z wcześniejszych prelekcji w Klubie Ekologicznym oraz artyku-
łów w Przyrodniku Ustrońskim, zaprezentują swoją najnowszą 
książkę „Grzyby Cieszyna”, którą można będzie też nabyć na 
miejscu. Zapowiada się ciekawie!

TERMIN PŁATNOŚCI PODATKÓW
Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż termin płatności  

I raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łączne-
go zobowiązania pieniężnego upływa w dniu 15.03.2016 r. 
Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń  
w godz. 7.30 do 15.30 lub na rachunek Miasta Ustroń podany  
w decyzji podatkowej. Podatek, którego wysokość nie przekra-
cza kwoty 100 zł płatny jest jednorazowo w terminie płatności 
pierwszej raty. Ponadto informuje się, iż od dnia 04.03.2016 r. 
w kasie Urzędu Miasta można dokonywać zapłaty wszystkich 
należności za pomocą karty płatniczej lub kredytowej.

10/2016/1/O

Serdeczne podziękowania za okazaną życzliwość, 
wyrazy współczucia, złożone wieńce i kwiaty 

oraz udział w pogrzebie

śp. Piotra Śmiłowskiego
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym 

oraz Przewodniczącemu RM, Radnym, Burmistrzowi 
i pracownikom Urzędu Miasta Ustroń 

oraz członkom Społecznej Komisji Mieszkaniowej 
składa żona

 

10/2016/1/N

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ustroniu  
sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn. „Opra-
cowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej dla 
zadania pn. Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. 
Dworcowej”. Szczegóły konkursu znajdują się na stronie 
internetowej spółki oraz w BIP. 

10/2016/4/O
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 Nauczyciele z SP2.                                                               

FERIE  W  AKADEMII
Ferie, ferie... i po feriach. Ustroń to miej-

sce, gdzie dużo się dzieje i na brak atrakcji 
nikt nie narzeka - a już na pewno nie dzieci. 
Dużo atrakcji zapewnia milusińskim Aka-
demia Esprit. W czasie ferii zorganizowano 
tam dla dzieci pełne zabaw, gier, tańców 
aktywne półkolonie.

Młodsi i starsi uczniowie świetnie się 
bawili. Uśmiechnięte buzie dzieci mówią 
same za siebie! Zaczął się nowy semestr  
i Akademia szykuje nowe atrakcje. 

W BAJKOWYM ŚWIECIE DWÓJKI
5 marca w Klimatycznej Szkole Pod-

stawowej nr 2 odbył się coroczny DZIEŃ 
OTWARTY. W poprzednich latach dyrekcja 
i nauczyciele zaprosili gości do cyrku albo 
w podróż dokoła świata. Tym razem przed-
szkolaków i ich rodziców już w drzwiach 
szkoły powitały kolorowe postaci z bajek, 
w które wcielili się nauczyciele oraz ucz-
niowie klasy trzeciej. „W świecie bajek” 
– to hasło przewodnie tegorocznego dnia ot-
wartego w ustrońskiej „Dwójce”. Wszystko 
zaczęło się od spotkania przygotowanego 
w strefie odpoczynku. Chórek „Bemolki” 
przywitał zebranych piosenką „Witajcie  
w naszej bajce” , a następnie zaprosił 
wszystkich do wspólnego śpiewu i zabawy 
przy piosence „Kaczka dziwaczka”. Po 
muzycznym wstępie zabrała głos dyrektor 
szkoły Grażyna Tekielak, która omówiła 
wszystkie formalności związane z zapisa-

niem pierwszaka do szkoły. Wychowawczy-
ni klasy 2a Kinga Ludorowska podzieliła 
się z rodzicami przyszłych uczniów swoimi 
doświadczeniami w pracy z sześciolatkami, 
opowiadała o świetnym wyposażeniu klas 
dla maluchów, różnorakich pomocach na-
ukowych, w jakie szkoła została zaopatrzo-
na w związku z obecnością w niej najmłod-
szych. Jej słowa potwierdziły dzieci z klas 
pierwszych i drugich, które z ogromnym 
przekonaniem i zaangażowaniem wypo-
wiadały się na temat swoich doświadczeń 
i przemyśleń związanych z ich pobytem  
w szkole. Warto podkreślić, że były to dzie-
ci, które naukę rozpoczęły jako sześciolatki. 
Z pewnością przedszkolaki uważnie słu-
chały swoich starszych kolegów. Tę cześć 
zakończył występ zespołu akrobatyczne-
go, który zachwycił ciekawymi układami  
i zapierającymi dech w piersiach figurami.

I wtedy rozpoczęła się prawdziwa za-
bawa! Wszystkie dzieci wraz z rodzicami 
udały się na pierwsze piętro, które już od 
kilku lat jest królestwem klas I-III. Jednak 
w sobotę 5 marca to królestwo nabrało do-
słownych, bajkowych kształtów. Klasy za-
mieniły się w świat Czerwonego Kapturka, 
Śpiącej Królewny, Kota w butach. Można 
było również odnaleźć w salach motywy 
ze „Złotowłosej” i „Krainy Lodu”. Dzieci 
mogły pobawić się w pięknej sali balowej, 
poczuć się jak Czerwony Kapturek dzięki 
stworzonemu w jednej z sal tajemniczemu 
lasowi, zajrzeć do łóżka, w którym zły wilk 
udawał babcię. Korytarz również zamienił 
się w baśniową krainę, w której centrum 
powstał piękny zamek. Przyszłe pierw-
szaczki chętnie wykonywały przygotowane 
dla nich zadania. W ten sposób zdobywały 
certyfikat ucznia gotowego do rozpoczęcia 
nauki w SP 2.

A propos gotowości do nauki. Rodzice, 
którzy mieli jeszcze wątpliwości, czy po-
słać w tym roku swoje pociechy do szkoły, 
chyba z przyjemnością przyglądali się 
odważnym, rezolutnym maluchom, któ-
re jako sześciolatki rozpoczynały naukę,  
a teraz chętnie angażują się w życie 
szkoły. O wątpliwościach albo ich braku  
i o wszystkich innych sprawach rozma-
wiano przy pysznym poczęstunku, który 
został przygotowany dla uczestników tego 
spotkania. Można było usłyszeć m. in. głosy 
osób, które już jakiś czas temu opuściły 
mury szkoły, by teraz przyprowadzić do 
niej ze rękę swoje pociechy. Były one za-
skoczone, jak się zmieniła, jak przyjemne 
są sale lekcyjne, jak jest w nich radośnie  
i kolorowo. Dzieci natomiast niemalże do 
samego końca bawiły się na interaktyw-
nym dywanie i relaksowały się w basenie 
kulkowym.

„Dwójka” czeka, aby 1 września kolejny 
raz ugościć dzieci i ich rodziców, tym razem 
już jako członków szkolnej społeczności.

                Aleksandra Pruszydło

Marcin Gądarowski 
ul. Stawowa 2A Ustroń

Med-Lab Suchanek 

tel. 792-531-258

Nowo otwarty 
GABINET 

STOMATOLOGICZNY

10/2016/3/R
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Zdaniem 
Burmistrza

O sporcie w Ustroniu mówi burmistrz 
Ireneusz Szarzec.

* * *
Kluby i stowarzyszenia od lat wpisują 

się w sportowy krajobraz naszego miasta. 
Bardzo budujące jest to, że osiągają coraz 
lepsze wyniki.

Od lat działają Klub Sportowy „Kuźnia 
Ustroń” i Klub Sportowy „Nierodzim”, 
a oba skupiają się na piłce nożnej. Inne 
stowarzyszenia sportowe też się specja-
lizują. Tu wymienić trzeba Stowarzysze-
nie Rekreacyjno-Sportowe „Czantoria” 
zajmujące się narciarstwem alpejskim, 
Uczniowski Klub Sportowy „Beskidy”, 
w którym trenowany jest tenis ziemny. 
Są też stowarzyszenia prowadzące sekcje 
w kilku dziedzinach, jak Towarzystwo 
Sportowo-Rekreacyjne „Siła” z siatków-
ką, piłką nożną, tenisem stołowym, czy 
Międzyszkolny Klub Sportowy „Ustroń”  
z lekkoatletyką i odnoszącą ostatnio sukce-
sy drużyną piłki ręcznej.

Siatkówka, piłka ręczna i lekkoatletyka 
są ściśle związane z naszymi placówkami 
oświatowymi. Poza treningami klubo-
wymi odbywają się zajęcia szkolne oraz  
tzw. SKS. Dotyczy to siatkówki w Szko-
le Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2, 
piłki ręcznej w Szkole Podstawowej nr  
1 i Gimnazjum nr 1 oraz lekkoatletyki  
w szkołach w Lipowcu i Nierodzimiu. 

Nasze drużyny w grach zespołowych 
odnoszą sukcesy, z roku na rok na coraz 
wyższym pułapie. Bardzo udanie rozpoczę-
li rywalizację w III lidze seniorów piłkarze 
ręczni, dobrze grają w rozgrywkach woje-
wódzkich siatkarki, a lekkoatleci zdoby-
wają laury na zawodach ogólnopolskich. 
W każdej ze szkół, w klubach sportowych 
ustrońska młodzież może znaleźć dla siebie 
miejsce, dyscyplin do wyboru jest sporo. 
Duża w tym zasługa nauczycieli i trenerów 
będących często pasjonatami swych dyscy-
plin sportowych, a przez to potrafiących 
zachęcić młodych ludzi do uprawiania 
sportu, także wyczynowego.

Mamy w naszym mieście sportowców 
rywalizujących na najwyższym poziomie. 
W pierwszym rzędzie należy wymienić 
Kajetana Kajetanowicza, mistrza Europy  
w rajdach samochodowych ERC, braci Sze-
jów również w rajdach samochodowych, 
jednego z najlepszych zawodników na 
świecie we freedivingu Mateusza Malinę, 
olimpijczyka w kolarstwie górskim Piotra 
Brzózkę, narciarkę alpejską Katarzynę 
Wąsek. Wyrazem ich sukcesów, obok tro-
feów i medali, niech będą wysokie miejsca  
w różnego rodzaju plebiscytach, a tak-
że wyróżnienia od samorządów różnego 
szczebla, począwszy od miejskiego.

Cieszy, że w takim miasteczku jak Ustroń, 
obok sportu masowego, powszechnie upra-
wianego przez dzieci i młodzież, ale też 
coraz częściej przez dorosłych, mamy spor-
towców klasy mistrzowskiej rozsławiają-
cych Ustroń.                              Notował: (ws)

10/2016/4/R

Wyjątkowe zaproszenie na wręcze-
nie odznaczeń państwowych nadanych 
przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudę otrzymali pracownicy 
Śląskiego Centrum Reumatologii, Reha-
bilitacji i Zapobiegania Niepełnospraw-
ności im. gen. Jerzego Ziętka Sp. z o.o. 
w Ustroniu. 

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę  
zostały odznaczone  ustronianki: Anna Kli-
maszewska, Anna Cieślar i Anna Czakon, 
którym w tej ważnej chwili towarzyszył 
Prezes Zarządu Centrum Reumatologii  
Lech Wędrychowicz.  

Odznaczenia państwowe w imieniu 
Prezydenta RP wręczał wojewoda śląski 
Jarosław Wieczorek. Uroczystość od-
była się w Westybulu Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w dniu 2 marca 2016 r.,  
a uświetniła ją muzycznie Orkiestra Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Katowi-
cach.

Złoty Medal przyznawany jest przez 
Prezydenta RP za wzorowe, wyjątkowo  
sumienne wykonywanie obowiązków wy-
nikających z pracy zawodowej w służbie 
Państwa.  

 Odznaczenie to ma rodowód z okresu 
II Rzeczypospolitej i zostało przywróco-
nej do systemu odznaczeń państwowych  
w Polsce w 2007 roku.                             (mn) 

 

MEDALE  ZA  SŁUŻBĘ
Odznaczone pracownice Centrum Reumatologii, panie Anny: Czakon, Cieślar i Klimaszewska.
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GRATULACJE  ZA  FREKWENCJĘ
5 marca odbyło się sprawozdawczo-

-wyborcze zebranie Ochotniczej Straży 
Pożarnej Ustroń Centrum. Członków 
oraz zaproszonych gości przywitał prezes 
Zenon Tarasz. Obecna była wiceprze-
wodnicząca Rady Miasta Ustronia Anna 
Rottermund, naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Zarządzania Kryzyso-
wego Urzędu Miasta Ustroń Alicja Żyła, 
pracownik UM Joanna Tetera, zastępca 
komendanta powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Cieszynie Jerzy Lazar, 
dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
w Ustroniu Polanie Damian Legierski. 
W podwójnej roli przedstawicielki samo-
rządu, ale i członkini jednostki w zebraniu 
uczestniczyła radna Adriana Kwapisz-
-Pietrzyk, a w potrójnej roli – burmistrza, 
prezesa Zarządu Oddziału Miejskiego 
ZOSP RP w Ustroniu oraz członka OSP 
Ustroń Centrum występował Ireneusz 
Szarzec. Na zebranie przybyły delegacje 
wszystkich ustrońskich OSP oraz gość 
z Republiki Czeskiej, prezes OSP Leszna 
Dolna Kazimierz Lipka. 

Sprawnie przegłosowano porządek ob-
rad i wybrano prowadzącego zebranie 
– Krystiana Kamińskiego, a następnie 
sprawozdanie Zarządu OSP Ustroń Cen-
trum przedstawił prezes Z. Tarasz, który 
na wstępie poinformował, że w 2015 roku 
Zarząd odbył 12 posiedzeń.
– Miniony rok był dla naszych druhów 
szczególnym rokiem – mówił Z. Tarasz. 
– 6 czerwca po długotrwałych przygoto-
waniach świętowaliśmy jubileusz. Główna 
uroczystość odbyła się na Rynku naszego 
miasta przy wyczerpującym upale, który 
dał się nam wszystkim we znaki. Po 
oficjalnych uroczystościach odbył się 
poczęstunek w Miejskim Domu Kultury 
„Prażakówka”. Zwieńczeniem wysiłku 
i wylanych potów wszystkich druhów 
i gości był festyn na naszym podwórku, 
który myślę, że jest wspominany do dziś 
przez wszystkich bawiących się. W tym 
miejscu w imieniu wszystkich druhów 
OSP Ustroń Centrum i swoim jeszcze raz 
bardzo serdecznie pragnę podziękować 

wszystkim przybyłym gościom, a szcze-
gólnie osobom, które służyły nam pomocą 
w trakcie organizacji jubileuszu.

Z. Tarasz podkreślał, że jednostka OSP 
Centrum obecna jest na wszystkich miej-
skich uroczystościach, czy to strażackich, 
patriotycznych, czy religijnych. 
– Miniony rok to nie tylko uroczystości 
i zabawy, ale także zwyczajna praca na 
rzecz jednostki – kontynuował Z. Tarasz 
i zebrani mogli się dowiedzieć, że wy-
konano zabudowę boków wiaty i sufitu, 
dzięki czemu uzyskano schowek na różne 
drobiazgi, oraz oświetlenie podwórka. Po-
malowane zostały ławki, ułożona kostka 
brukowa między garażami i wykonano 
jeszcze wiele innych drobnych prac po-
rządkowych wokół remizy.

Prezes Tarasz dziękował za współpra-
cę paniom z Koła Gospodyń Wiejskich 
Ustroń Centrum, członkom innych jed-
nostek OSP i strażakom z PSP, a także 
druhom z Ustronia Morskiego. Również 
rodzinom członków za to, że pozwalają 
dzielić drogocenny czas pomiędzy dom, 
a ochotnicze pożarnictwo, zaś szczególnie 
pracownikom Urzędu Miasta na czele 
z burmistrzem Ireneuszem Szarcem, Ra-
dzie Miasta oraz komendantowi miejskie-
mu Damianowi Legierskiemu. 

Podziękowania należą się też firmom, 
które wspierają OSP Ustroń Centrum: 
„BURET” – Mirosław Szuba, INTER 
BESKIDY, TAXI ABMBIT, PIN ART, 
KOSTA, AUTO GUM – Janusz Kubala, 
Papierniczy Świat F.H.U. Lucyna Kozioł, 
Restauracja „U Włocha”, BF Beskid-Frut 
2, INSTALACJE – Sławomir Rzyman, 
Części do Samochodów – Wiesław Brud-
ny, Autokasacja –Dajuka, AGMA – wę-
dzarnia z tradycją, a za szczególny wkład 
w rozwój jednostki: Jerzemu Lazarowi, 
firmie SANBUD – Przemysławowi Sani-
ternikowi oraz Andrzejowi Heczko. 

W swoim sprawozdaniu wiceprezes 
i naczelnik jednostki Michał Czyż przed-
stawił działania jednostki:
– W ubiegłym roku jednostka była wzy-
wana do różnych działań 22 razy, z czego 

6 razy do pożarów i 16 razy do miejsco-
wych zagrożeń. Nie odnotowano żadnego 
fałszywego alarmu. Spotkaliśmy się 14 
razy na ćwiczeniach. Obecnie jednostka 
dysponuje 3 samochodami bojowymi. 
W ubiegłym roku udało się postawić nowy 
garaż blaszany przy wsparciu Urzędu 
Miasta. Organizowaliśmy pokazy ra-
townictwa w przedszkolach i urzędach. 
W zawodach pożarniczych miasta Ustroń 
i gminy Brenna jednostka nasza zajęła 
3. miejsce, natomiast Młodzieżowa Dru-
żyna Pożarnicza zdobyła na zawodach 
powiatowych w Istebnej 2. miejsce, za co 
serdecznie dziękuję. 

Sprawozdanie finansowe odczytał skar-
bik Dariusz Galeja, a potem przyszła kolej 
na sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, któ-
re przedstawił przewodniczący Sławomir 
Rzyman. Po wysłuchaniu sprawozdań dru-
howie udzielili absolutorium Zarządowi 
OSP Ustroń Centrum i przystąpili do wy-
boru nowego kierownictwa. Głosowanie 
odbyło się błyskawicznie, bo kandydatów 
wyłoniono podczas zebrania przedwybor-
czego, a nikt z sali nie zgłosił dodatko-
wych osób. Nowy Zarząd ukonstytuował 
się w następującym składzie: prezes Zenon 
Tarasz, wiceprezes – naczelnik Krystian 
Kamiński, zastępca naczelnika Adam 
Kłapsia, wiceprezes Marian Augustyn, 
skarbnik Dariusz Galeja, sekretarz Mar-
cin Nogal, opiekun MDP Jacek Herczyk, 
gospodarz strażnicy Marek Grzesiok, 
członek Michał Czyż. Komisję Rewi-
zyjną tworzą: przewodniczący Sławomir 
Rzyman, wiceprzewodniczący Sławomir 
Suchy, sekretarz Wiktoria Krysta, człon-
kowie: Adam Donczew i Artur Pinkas.

Na koniec zebrania o zabranie głosu 
poproszono gości. 
– Zwiększająca się liczba członków jed-
nostki pozwala optymistycznie patrzeć 
w przyszłość. Dobrze radzi sobie Młodzie-
żowa Drużyna Pożarnicza i to jest kolejny 
powód do radości. Od paru lat staraliśmy 
się z komendantem miejskim, by w każdej 
OSP działała drużyna młodzieżowa. Tutaj 
w ciągu dwóch lat najmłodsi członkowie 
zostali dobrze wyszkoleni, o czym świad-
czą ich sukcesy – mówił I. Szarzec. 
– Dziękuję za miniony rok pracy i życzę, 
by wszystkie zamierzenia tu przedstawio-
ne udało się zrealizować. Młodzieży bę-
dziemy kibicować, żeby udało się zdobyć 
to pierwsze miejsce w powiecie – życzyła 
A. Rottermund.

J. Lazar przedstawił działania straża-
ków zawodowych na terenie powiatu 
w ubiegłym roku oraz przybliżył nowe 
zasady szkolenia strażaków ochotniczych. 
Następnie dziękował za profesjonalizm, 
mobilność, życzył sobie i mieszkańcom 
dobrej współpracy w kolejnym roku.

Wystąpienia gości zakończył D. Le-
gierski, który pogratulował frekwencji 
wynoszącej ponad 72 procent i dziękował 
druhom za włączanie się we wszelkie 
działania.  
– Widziałem jak delegacja z Lipowca 
wstrzymała oddech, gdy była mowa 
o pierwszym miejscu. Będziecie się mu-
sieli mocno postarać, bo oni tak łatwo nie 
oddadzą tytułu – zakończył komendant. 

Monika Niemiec

Obrady prowadził Krystian Kamiński.                                                             Fot. M. Niemiec
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OFERTA PRACY 

Fakt, że radni z KWW „Wspólnie dla Ustronia” złożyli na łamach 
kolejnych sześciu numerów „Gazety Ustrońskiej” obszerne sprawo-
zdanie z działalności za rok 2015 jest przedsięwzięciem pozytyw-
nym. Jednak to, że piszą tekst tylko w swoim imieniu jest co najmniej 
niezrozumiałe. Czy stwierdzenie: „nie czujemy się umocowani do 
występowania w imieniu innych radnych” jest wskazaniem reszty 
jako nic nie znaczącej opozycji, z którą mają tylko tyle wspólnego, że 
obradują na posiedzeniach komisji i sesji? To jest ta zarozumiałość 
i pewność siebie, o którą chodziło mi w ostatnim liście do redakcji. 
Drodzy Państwo, sprawozdanie powinno być uzgodnione z ogółem 
radnych, bo to nie państwo w państwie. Wszystkim dziękujecie, 
wszyscy, jak piszecie, działają dla dobra małej ojczyzny, więc pod 
sprawozdaniem winien być podpis radni RM kadencji 2014-2018. 
Takie są odczucia sporej części mieszkańców miasta, nawet tych, 
którzy obdarzyli Was wielkim, jak podajecie, zaufaniem, a których 
jestem wyrazicielką.

Nie podoba mi się sformułowanie: „Niezrozumiałe są dla nas 
histeryczne wręcz zarzuty dwojga radnych....”. Jest ono wręcz 
obraźliwe, co najmniej nie na miejscu. Po przeczytaniu listów do 
redakcji P.P. Barbary Staniek-Siekierki i Stanisława Maliny, nie 
odniosło się absolutnie takiego wrażenia. Radni mają prawo do 
swoich odczuć. Akurat w tym momencie także jesteście omylni. 
Każdemu z radnych należy się jakiś szacunek, który wyrażony bywa 
w liczeniu się z jego zdaniem. Od początku można zaobserwować 
stałą krytykę, niechęć i stwarzanie niepotrzebnych sytuacji konflik-
towych w stosunku do np. byłego przewodniczącego i długoletniego 
radnego. Może też nie jest człowiekiem nieomylnym, lecz niestety 
ma największe doświadczenie w działalności samorządowej i pra-
cował sporo lat dla dobra tego miasta jako, co kadencję, wybrany 

LIST DO REDAKCJI

PAWEŁ LIPOWCZAN JUNIOR 
(1891-1941)

Paweł Lipowczan junior urodził się 19 
marca 1891 r. w Ustroniu jako syn rolnika 
i długoletniego burmistrza Ustronia Pawła 
Lipowczana seniora oraz Anny z domu 
Bąk. Był absolwentem „c.k. polskiego 
Seminaryum nauczycielskiego męskiego 
w Bobrku przy Cieszynie” i Wyższego 
Kursu Nauczycielskiego w Cieszynie. 
Pracę zawodową rozpoczął w 1912 r.  
w szkole ludowej w Rudzicy koło Bielska. 
Wówczas dał się poznać jako aktywny 
społecznik oraz niepodległościowiec. 
Czynną służbę wojskową odbył w armii 
austriackiej, a z chwilą wybuchu I wojny 
światowej został jako oficer powołany na 
front wschodni, gdzie podczas walk stracił 
prawe oko. Na skutek inwalidztwa zwol-
niono go z wojska i w 1915 r. skierowano 
do pracy pedagogicznej w ewangelickiej 
Szkole Powszechnej nr 2 w Ustroniu. Z tą 
placówką oświatową związany był przez 
całe dalsze życie zawodowe, sprawując  
w latach 1927-1939 obowiązki jej kierow-
nika. Nie był zwolennikiem szkoły wyzna-

niowej i za zgodą Inspektoratu Szkolnego 
w Cieszynie przyjmował dzieci do „dwój-
ki” według rejonów zamieszkania, a nie 
według wyznania. W latach 1924-1939 
aktywnie działał w Towarzystwie Miłoś-
ników Ustronia, pełniąc kolejno funkcję 
rewidenta, skarbnika i prezesa. Był ponad-
to w okresie międzywojennym członkiem 
wielu innych ustrońskich organizacji: 
Macierzy Szkolnej, Polskiego Związku 
Zachodniego, Towarzystwa Ogrodni-
czo-Pszczelarskiego, a także oddziału 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 
„Beskid Śląski” w Cieszynie. Rozpoczętą 
jeszcze przed wielką wojną działalność na 
niwie patriotycznej i niepodległościowej 
kontynuował tuż po jej zakończeniu. 
Należał do grona głównych organizato-
rów życia gospodarczego i narodowego  
w Ustroniu po odzyskaniu niepodległości. 
W listopadzie 1918 r. został mianowany 
pierwszym komendantem milicji ludowej 
w Ustroniu, wchodzącej w skład 15 kom-
panii Milicji Polskiej Księstwa Cieszyń-

skiego. Wraz z nastaniem okupacji hitle-
rowskiej wyruszył na tułaczkę wojenną, 
z której powrócił 3 października 1939 r. 
W tym samym dniu Niemcy aresztowali 
go i osadzili w cieszyńskim więzieniu. 
Jego los był przesądzony, gdyż ustrońska 
placówka NSDAP dotarła do dokumen-
tów dotyczących jego działalności nie-
podległościowej z lat 1918-1920. Jako 
„bardzo niebezpieczny Polak, którego nie 
należy pod żadnym warunkiem wypuścić  
z obozu koncentracyjnego” po strasznych 
torturach został przetransportowany do 
Oranienburga, a następnie do Dachau, 
gdzie zginął 12 marca 1941 r.

                                    Bożena Kubień 

Tegoroczny marzec upływa pod znakiem dwóch okrągłych rocznic związanych  
z osobą Pawła Lipowczana juniora – 125-lecia urodzin oraz 75-lecia śmierci. Postać 
ustrońskiego nauczyciela, kierownika Szkoły Powszechnej nr 2, prezesa Towa-
rzystwa Miłośników Ustronia, a także działacza niepodległościowego przypomnę  
w najbliższy czwartek 17 marca w Cieszynie (ul. P. Stalmacha 14, godz. 15.00) pod-
czas prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną archiwalnych fotografii i do-
kumentów. Wykład tenże zostanie powtórzony w Ustroniu jesienią bieżącego roku.

radny przez elektorat w swoim okręgu wyborczym. I o tym należy 
pamiętać niezależnie od tego, czy się to komuś podoba, czy nie.

Nie będę komentować merytorycznych „zmian i aktywności” po-
danych na zakończenie sprawozdania, ale mam pewne wątpliwości 
co do dwóch basenów mających powstać w małym mieście, w sytu-
acji gdzie istnieją jeszcze pomniejsze. Ożywienie „Salonu Miasta” 
jest przesadzone, bowiem od początku jego istnienia, dzieje się  
w nim wiele, m.in. wspomniane koncerty młodych talentów, jarmarki 
i dużo innych. Jest tylko kwestia „posegregowania” imprez, tzn. 
przeniesienia kilkugodzinnych, najgłośniejszych do amfiteatru, aby 
uniknąć kłopotów związanych z natężeniem dźwięku w centrum mia-
sta. W sprawozdaniu zabrakło natomiast punktu dot. wprowadzenia 
lub reaktywowania sztandarowej imprezy, której próby czynione 
były przez minione lata, a niestety zakończyły się niepowodzeniem.

Zdaję sobie sprawę, że większość nowych radnych, jeszcze 
młodych osób, pragnie czymś się wyróżnić i zasłużyć w przeciągu 
czteroletniej kadencji, aby ponownie zostać wybranym, ma wiele 
pomysłów i inicjatyw, lecz pewnej ostrożności w podejmowaniu 
wielu decyzji, jak również w relacjach międzyludzkich nigdy nie 
jest za wiele.                                                           Elżbieta Sikora 

Firma Odlewnia Kowala zatrudni 
pracownika fizycznego na stanowisku Odlewnik, 
z możliwością przyuczenia. 
Zatrudnienie na UMOWĘ O PRACĘ. 

Osoby zainteresowane proszone są o składnie CV pod adresem: 
ul. Daszyńskiego 70a Ustroń, od poniedziałku do piątku w godz. 
od 9.00 do 11.00

10/2016/5/R
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„Wspólnie dla Ustronia” zaplanowali już w 2016 roku pierwsze 
nakłady na to zadanie z budżetu miasta. Uważam, że w pierwszej 
kolejności należy zakończyć bardzo kosztowną inwestycję na ul. Spor-
towej. Do budowy kompleksu basenowego należy pozyskać inwestora 
strategicznego z ewentualnym udziałem Urzędu Miasta (partnerstwo 
publiczno-prywatne). 

Zostałam przegłosowana w sprawie lokalizacji drugiej automatycz-
nej toalety samoczyszczącej. Moja propozycja, wspólna z Zarządem 
Osiedla Zawodzie, to tereny nadrzeczne (przy planowanym parkingu). 
Zdecydowano jednak, że lokalizacja będzie przy przystanku kolejowym 
Ustroń Zdrój (a nad Wisłą toaleta będzie w naturze).

W ostatnim odcinku „Sprawozdania...” w GU nr 9 autor ustosun-
kował się do mojego artykułu w GU nr 5 zarzucając mi „histeryczne 
zarzuty” i „różnice w wyborze drogi”. Otóż, zgodnie z zasadą, że 
najlepszą formą obrony jest atak, spodziewam się, że teraz będzie 
obowiązywać „jedyna słuszna droga” do określonego celu. 

Jeszcze jedna uwaga – odnoszę wrażenie, że są to sprawozdania 
autorskie, o czym świadczą niektóre wypowiedzi w liczbie pojedynczej 
„Myślę, że...”. Ostatni odcinek sprawozdania został wprawdzie pod-
pisany przez wszystkich radnych KWW „Wspólnie dla Ustronia”, ale 
chcąc podzielić się moimi uwagami z radnym ze zwycięskiego ugrupo-
wania w dniu wydania Gazety Ustrońskiej, zostałam poinformowana, 
że jeszcze nie zapoznał się z treścią tego odcinka sprawozdania.                            
                                       Radna Barbara Staniek-Siekierka 

NARCIARSKA  LIGA 

Wiktoria Pokorny podczas Pucharu Czantorii.                                          Fot. W. Suchta 

W miniony piątek, odbyła się ostatnia 
eliminacja zawodów Śląskiej Ligi Dzieci 
i Młodzieży w Narciarstwie Alpejskim. 
Mimo niesprzyjającej aury, zawody zosta-
ły rozegrane w Istebnej na stoku Złotego 
Gronia. Trasa była bardzo dobrze przygo-
towana, zawody szybko i sprawnie zostały 
przeprowadzone. Na starcie stanęło blisko 
300 zawodników. 

Jestem bardzo zadowolony ze startu 
naszych zawodników, widać że treningi 

nie idą na marne a forma rośnie, jedynie 
szkoda, że już koniec sezonu, bo wyniki 
coraz lepsze. 

W kategorii Junior A zwyciężył Michał 
Brachaczek, wygrywając jednocześnie 
klasyfikację generalną.

W swych kategoriach wielowych zajęli 
miejsca:4. Grzegorz Hussar, 5. Wiktoria 
Pokorny, 6. Igor Olszak, 6.  Mikołaj Śliwka, 
6.  Mateusz Zacny. 

Z naszego klubu zostało powołanych 9 

Nadeszła „dobra zmiana”, o czym mieli okazję przeczytać czytelnicy 
Gazety Ustrońskiej nr 4-9/2016. Radni KWW „Wspólnie dla Ustronia” 
wykorzystują łamy, finansowane z budżetu miasta GU przedstawiając 
swoje osiągnięcia – tworząc swój pozytywny PR. 

Odniosę się tylko do niektórych osiągnięć. 
1. Zadecydowano i wprowadzono transmisje obrad sesji Rady 

Miasta on line – GU nr 4, ale jakość transmisji do listopada 2015 r. 
uniemożliwiała właściwy odbiór (w grudniu transmisja nie odbyła się), 
od stycznia nastąpiła poprawa. Przekazywana treść przebiegu sesji jest 
dla odbiorców niezrozumiała, ponieważ nie zawiera merytorycznego 
uzasadnienia podejmowanych uchwał.

2. Z GU nr 6 czytelnicy dowiedzieli się, że dokonano remontu 
chodnika na ul. Stawowej, gdzie ma siedzibę Miejski Dom Spokojnej 
Starości.

3. W sprawozdaniu nie zaznaczono, że Komisja Kultury Sportu, 
Turystyki i Promocji, w posiedzeniu której brałam udział, wystąpi-
ła z wnioskiem do burmistrza miasta o likwidację Stowarzyszenia 
Ustrońskie Dożynki, co zaniepokoiło mieszkańców obawiających się 
o likwidację dożynek. 

4. Organizowany na wniosek wyżej wymienionej komisji wakacyjny 
„Lenizm” został przez mieszkańców oceniony negatywnie (toczy się 
postępowanie sądowe o odszkodowanie dla Urzędu Miasta).

5. W odpowiedzi na moje uwagi dotyczące powierzenia mi funkcji 
przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w GU nr 6 przeczytałam: „do-
brym zwyczajem w demokracji jest przekazanie funkcji kontrolnej 
pełnionej przez KR do nadzoru przez osobę spoza zwycięskiego 
ugrupowania”. Autor nie doczytał w statucie Miasta Ustroń paragraf 
73 ust. 1, że „KR powołana jest do wykonywania działań związanych 
z realizacją funkcji kontrolnych Rady Miasta”. 

W kolejnych sprawozdaniach dokonano m.in. oceny mojej pracy 
jako radnej. Podkreślono mój czynny udział w pracach Komisji Kul-
tury, Sportu, Turystki i Promocji i uczestnictwo w większości wydarzeń 
kulturalnych. Chcę zaznaczyć, że uczestniczę w tych spotkaniach nie 
tylko z obowiązku, ale też zgodnie z moimi zainteresowaniami, często 
jestem jedyną radną, ale nigdy nie otrzymałam upoważnienia do 
reprezentowania Rady Miasta.

Znane jest moje stanowisko przedstawione na sesji Rady Miasta 
w sprawie budowy kompleksu basenowego w Ustroniu. Radni KWW 

LIST DO REDAKCJI

ZŁOTOWŁOSA Scena Polska proponuje i zaprasza na kolejny spektakl. Tym 
razem będzie to „Złotowłosa”  Josefa Kainara, w reżyserii Ka-
rola Suszki. To historia Jasia, królewskiego sługi, który posiadł 
przypadkiem cudowną zdolność rozumienia mowy zwierząt  
i komunikowania się z nimi. Kiedy dowiaduje się o grożących 
im niebezpieczeństwach, ratuje swoich przyjaciół (mrówki, ryby, 
ptaki) z opresji. Zwierzęta z wdzięczności za okazaną pomoc 
prowadzą Janka do tajemniczej królewny Złotowłosej. W tym 
spektaklu, jak to w baśniach bywa, dobroć i szlachetność zostają 
nagrodzone, a zło i chciwość ukarane. Przedstawienie muzyczne 
Sceny Polskiej na pewno z przyjemnością obejrzą widzowie duzi 
i mali. Dla grupy abonamentowej wtorkowej w dniu 22 marca 
- wyjazd o 17.30, a dla grupy niedzielnej  3 kwietnia -  wyjazd  
o godz. 16.00. Oba wyjazdy punktualnie spod Lidla w Ustroniu.

zawodników do reprezentowania Śląsko-
-Beskidzkiego Związku Narciarskiego na 
Ogólnopolskich Finałach Lig Alpejskich 
które odbędą się 13 marca w Kluszkow-
cach. 

W reprezentacji znaleźli się: Michał 
Brachaczek, Wiktoria Pokorny, Jakub 
Baszczyński, Dawid Hussar, Grzegorz 
Hussar, Mateusz Zacny, Kacper Walczak, 
Mikołaj Śliwka i Igor Olszak. Wiktoria 
Pokorny uzyskała również kwalifikację na 
Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży która 
odbędzie się 8-12 marca w Stroniu Śląskim. 
Trener SRS Czantoria  Bartłomiej Pilch 

Urząd Miasta Ustroń przypomi-
na o obowiązku wnoszenia opłat 
rocznych przez cały okres użytko-
wania wieczystego w terminie do 
31 marca każdego roku, z góry za 
dany rok na konto Urzędu Mia-
sta Ustroń w ING Bank Śląski  
O/Bielsko-Biała  Nr 60 1050 1070 1000 
0001 0102 5211 lub w kasie Urzędu 
Miasta, zgodnie z treścią art. 71 ust.  
4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (t. 
j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.).

10/2016/2/O
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3 marca odbył się XI Miejski Prze-
gląd Zespołów Teatralnych. W sali wi-
dowiskowej Miejskiego Domu Kultury 
„Prażakówka” obejrzano 5 spektakli,  
a aktorzy i twórcy przedstawień oklaskiwali 
szczerze swoich rywali. Zespoły ocenia-
ło profesjonalne jury: zasłużone nauczy-
cielki Krystyna Krysta i Janina Barnaś, 
która ze swoim teatrem z Lipowca świę-
ciła sukcesy w przeglądzie w poprzed-
nich latach, oraz przewodniczący skła-
du sędziowskiego - Karol Suszka, aktor, 
reżyser, dyrektor Sceny Polskiej Teatru  
w Czeskim Cieszynie. Jednogłośnie pierw-
sze miejsce zajął Teatrzyk Szkolny „Bu-
ratino” ze Szkoły Podstawowej nr 2 za 
spektakl „Wszędzie dobrze, ale w domu 
najlepiej”. Z aktorami pracują, tworzą 
scenografię i kostiumy: Wiesława Her-
man, Barbara Kossakowska i Monika Ku-
bik. Jury nie przyznało miejsca drugiego,  
a trzecie zajął Teatrzyk Szkolny „Deokanto” 
ze Szkoły Podstawowej nr 1. Uczniowie 
Jedynki przedstawili scenkę kabaretową pt.: 
„Lekcja języka polskiego”, a przygotowywa-
li się pod okiem siostry Karoliny Ciemięgi. 

Dyplomami podziękowano za udział 
pozostałym uczestnikom: Zespołowi Tea-
tralnemu „Prima” z SP-2 za przedstawienie 
dramatu „Skrzydełka” (dzieci pracują pod 
opieką Eryki Szurman i Kingi Ludorow-
skiej), Zespołowi Teatralnemu „Piątka”  
z SP-5, który przedstawił inscenizację 
tekstu własnego pt.: „Sprawa książki” 
(opiekunem jest Tomasz Postrzednik), 
Zespołowi Teatralnemu „Maski” z Gim-
nazjum nr 2, który zaprezentował kabaret 
literacki pt.: „Zwierzyniec” (opiekunem 
jest Monika Rzeszótko). Najlepszą aktorką 
przeglądu została Olga Pokorny. 

Przed ogłoszeniem werdyktu dyrektor 
MDK Barbara Nawrotek-Żmijewska po-
prosiła na scenę jurorów i wręczyła im 
upominki oraz „Diennik” Józefa Pilcha,  
a K. Suszka tak podsumował przegląd: 
- Za każdym razem, gdy się tu znajduję 
na konkursach recytatorskich czy tea-
tralnych, przeżywam coś wspaniałego, 
coś, z czym związałem swoje życie, czyli 
teatr, sztukę, słowo. Poezja jakby odrywa 
nas od ziemi i przenosi w sferę piękna. 
Przyjeżdżam tu już od dobrych kilku lat  
i widzę coraz piękniejsze rzeczy. Patrzę 
na tak wielu zaangażowanych w te wyda-
rzenia osób i wiem, ile godzin spędziliście  
w innym świecie, stawaliście się królami, 
duchami, staraliście się być w tym coraz 
lepsi i tacy jesteście. Uwagi techniczne 
najchętniej przekazałbym indywidualnie,  
ale czas na to nie pozwala. Powiem więc 
ogólnie, że w aktorstwie najważniejsze 
jest to, by wychodząc na scenę opowiadać 
historię, a nie udawać, że się opowiada. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali upo-
minki, a zwycięzca Miejskiego Przeglą-
du statuetkę. Zespół wystąpi podczas 
Ustrońskich Spotkań Teatralnych 17 marca  
i pojedzie na Powiatowy Przegląd Te-
atralny.                 Monika Niemiec 

OPOWIADAĆ, 
NIE  UDAWAĆ

Aktorów oklaskiwali... aktorzy.                                                                                      Fot. M. Niemiec

Teatrzyk „Buratino”.                                                                                               Fot. M. Niemiec

Zespół Teatralny „Maski”.                                                                                    Fot. M. Niemiec
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„Tam w górze nad gwiazdami, przecudny 
rajski łan. Ze swymi rozłogami, nadziei 
dobrze znan. Tam wiosna się zieleni, za-
kwita wonny maj. Odpoczną tam strudzeni, 
rzuciwszy ziemski kraj”. Te słowa stały 
się udziałem naszego wspaniałego Kolegi  
i Przyjaciela, Śp. Piotra Śmiłowskiego, któ-
ry niespodziewanie odszedł z doczesności 
do wieczności 26 lutego 2016 r. w Śląskim 
Szpitalu w Cieszynie, przeżywszy tylko 
niespełna 63 lata. Zamieszkiwał w dzielnicy 
Poniwiec przy ul.Wiązowej. 

 Urodził się 10 sierpnia 1953 r. w Ustroniu 
jako młodszy syn Karola i Erny z domu 
Brych. Miał o sześć lat starszego, jedynego 
brata Janusza. Edukację rozpoczął w ro-
dzinnym mieście, uczęszczając do Szkoły 
Podstawowej Nr 2. Później, z wieloma 
swoimi kolegami z podstawówki, konty-
nuował naukę w Technikum Mechaniczno 
– Kuźniczym. Ponieważ ojciec pracował  
w Kuźni Ustroń, Piotr podążył jego śladem, 
zatrudniając się w dziale normowania,  
w największym ustrońskim zakładzie 
produkcyjnym. Tam ponadto prowadził 
audycje w zakładowym radiowęźle. Od 
najmłodszych lat był miłośnikiem mu-
zyki, w ogóle kultury, dlatego też zaczął 
odwiedzać Zakładowy Dom Kultury „Pra-
żakówkę” oraz kawiarnię „Kuźnik”, gdzie 
od lat 70. prowadziły swoją działalność 
zespoły wokalno-instrumentalne, takie 
jak „MV3” i „Czantory”. To magiczne 
miejsce stało się drugim domem Piotra.  
W wymienionych grupach grali jego kole-
dzy, więc bohater artykułu zaczął udzielać 
się społecznie, zostając nawet przez pewien 
czas D.J. W późniejszym okresie, w „Pra-
żakówce” współpracował ze znakomitym 
Zespołem Tańca Współczesnego „Ibis”, 
prowadzonym przez Renatę Ciszewską. 

Interesowały go również tematy związa-
ne ze sprzętem nagłośnieniowym, więc  
w tym kierunku także skierował swoje 
kroki. Mając już doświadczenie, w latach 
70. i 80. pracował społecznie jako członek 
Komisji Technicznej Komitetu Organi-
zacyjnego Festiwalu Piosenki Czeskiej  

i Słowackiej. Dodatkowo zatrudniony został 
w Ognisku Pracy Pozaszkolnej przy SP-2, 
gdzie powierzono mu czynności zgodne  
z jego zainteresowaniami i umiejętnościami. 

31 lat temu ożenił się z Lilianną z domu 
Lacel. Od tego momentu żona, jej córka 
Grażyna, a potem wnuczka Justyna stały 
się najbliższymi i najważniejszymi dla 
niego osobami. Wspólnie wybudowali dom  
w dzielnicy Poniwiec, gdzie założyli własną 
działalność wiążącą się z wytwarzaniem 

najróżniejszych abażurów. Niestety nad-
szedł czas choroby i trwałego kalectwa. 
Dzięki jednak wsparciu rodziny i przyjaciół, 
nie poddawał się, choć pojawiały się chwile 
zwątpienia. Żona wspierała go każdego dnia. 
To jej dobroć, poświęcenie i szlachetność 
sprawiły, iż był człowiekiem spełnionym. 
Walczył do końca, lecz nie udało się prze-
zwyciężyć męczących go dolegliwości. Kie-
dy nadszedł kres jego ziemskiej egzystencji, 
pozostawił za sobą chorobę, ból i cierpienie, 
przenosząc się do krainy wiekuistego szczęś-
cia, gdzie nie ma już smutku, gdzie panuje 
radość i życie wieczne w nowym domu nie 
ludzką ręką zbudowanym.

 Piotr Śmiłowski był człowiekiem pra-
wym, bardzo skromnym, udzielającym się 
dla lokalnej społeczności, zawsze chętnym 
do pomocy. Promował różne przedsięwzię-
cia, kochał dom, rodzinę i przyjaciół odwie-
dzających go stale w domowym zaciszu. 
Przez swoje wesołe usposobienie, życzli-
wość, swoistego rodzaju empatię, zaskarbił 
sobie sympatię wielu ustroniaków, którzy tak 
licznie odprowadzili go na miejsce wiecz-
nego spoczynku i oddali hołd jego pamięci. 

Uroczystość pogrzebową 2 marca br.  
w kościele ewangelickim prowadził ks. 
Dariusz Lerch, który na zakończenie powie-
dział, iż śmierć odłącza od ludzi, ale nie od 
Chrystusa, bowiem miłość Boża mocniejsza 
jest od śmierci. Pochowany został na miej-
scowym cmentarzu ewangelickim w grobie 
rodziców. Niech tam w górze nad gwiazdami 
odpocznie strudzony, a ukochana przez niego 
ziemia ustrońska pomiędzy Równicą i Czan-
torią da mu wieczne ukojenie. Pozostanie na 
zawsze w naszej wdzięcznej pamięci jako 
przykład oddanego przyjaciela, dobrego 
męża, brata, ojca i dziadka.

 Elżbieta Sikora z gronem przyjaciół

WSPOMNIENIE  O  PRZYJACIELU  PIOTRZE  ŚMIŁOWSKIM

Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzie-
cka - kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego 
myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Wpływa na rozwój 
intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza zdolności 
twórcze i matematyczne. 

Od dwóch lat w ustrońskich szkołach prowadzone są zajęcia 
„Edukacja przez szachy” finansowane przez organ prowadzący. 
W naszej szkole oprócz tych zajęć, prężnie działa również kółko 
szachowe. Uczniowie chętnie grają także na zajęciach świetli-
cowych. Można zauważyć, że szachy cieszą się coraz większą 
popularnością wśród dzieci i młodzieży. Na miejskich turniejach 
szachowych nasza szkoła jako jedyna w mieście wystawia naj-
więcej drużyn złożonych również z dzieci najmłodszych, które  
z powodzeniem konkurują z gimnazjalistami. Uczniowie Jedynki 
osiągają coraz większe sukcesy w szachowej rywalizacji. W tym 
roku szkolnym uzyskano:

I miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Szachowym o Druży-
nowe Mistrzostwo Ustronia, III miejsce w Mistrzostwach Po-
wiatu Cieszyńskiego Szkół Podstawowych w szachach, I miejsce  
w Mistrzostwach Rejonowych Szkół Podstawowych w szachach.

Dzięki temu ostatniemu zwycięstwu nasza drużyna w składzie 
Wojciech Kondziela (klasa VI) i Kamil Podżorski (klasa V) 
zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie 
się w Częstochowie. Indywidualnie Wojciech Kondziela wygrał 
Międzyszkolny Turniej Szachowy o Indywidualne Mistrzostwo 
Ustronia.

SZACHY W JEDYNCE

Na zdjęciu Jerzy Nowak – nauczyciel oraz od lewej Wojtek Kondziela 
i Kamil Podżorski.

Udział w zawodach wojewódzkich to ogromny sukces naszych 
szachistów, gdyż do tej pory żadnej szkolnej ustrońskiej drużynie 
szachowej nie udało się dojść tak daleko. Patrząc na sukcesy naszych 
uczniów, warto zachęcać dzieci do gry w szachy, gdyż jest to nie 
tylko wyrafinowana rozrywka intelektualna, ale również ogromna 
inwestycja w rozwój dziecka. Szachy uczą zdrowej rywalizacji, roz-
wiązywania sytuacji problemowych oraz osiągania wyznaczonych 
celów, co może być przydatne w ich dorosłym życiu.  Jerzy Nowak
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KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

POZIOMO: 1) honorowy do spłacenia, 4) metal sre-
brzystobiały, 6) bieg sprawy, 8) towarzyszenie w śpie-
wie, 9) gruby kij, 10) w chlewiku rezyduje, 11) symbol 
chemiczny Sc, 12) zarośla, 13) środki do smołowania, 
14) kochanka Nerona, 15) główna siedziba firmy,  
16) siniak pod okiem, 17) resztki murów, 18) piwo An-
glika, 19) sztuka G. Zapolskiej, 20) dla psa tropiciela.

PIONOWO: 1) życzenia z piosenką, 2) po nadep-
nięciu gada, 3) skrzydlata chmara, 4) zapisuje dzieje,  
5) nasz Bałtyk, 6) spec od śladów, 7) przodek fortepianu,  
11) papugoryba tropikalna, 13) ostra potrawa,  
14) morskie żyjątka. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter  
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu.  Na roz-
wiązania oczekujemy do 18 marca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 8

NARCIARSKA CZANTORIA
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Krystyna Jaskonska  

z Ustronia, os. Manhatan. Zapraszamy do redakcji. 

Aleksander Kaczorowski – „Hrabal. Słodka apokalipsa”
Biografia jednego z najlepszych czeskich pisarzy. Jego książki 

zostały przetłumaczone na ponad 25 języków. Do jego najpopu-
larniejszych powieści należą ; „Postrzyżyny”, „Obsługiwałem 
angielskiego króla” czy „Pociągi pod specjalnym nadzorem”. 
Filmowa adaptacja tego ostatniego tytułu zdobyła Oskara za 
najlepszy film nieanglojęzyczny w 1968 roku. 

W roku 1997 Hrabal prawdopodobnie popełnił samobójstwo  
wypadając z okna swego pokoju na piątym piętrze oddziału or-
topedycznego szpitala na Bulovce . 

Jolanta Guse – „Opowiem o niej”
Powieść opisująca losy trzech kobiet uwikłanych w burzliwą hi-

storię Polski. Trzy pokolenia i trzy różne spojrzenia na otaczający 
świat, rodzinne relacje i moralne dylematy. Bardzo emocjonalna, 
ale zarazem ciepła książka o często trudnych relacjach między 
najbliższymi. 

BIBLIOTEKA POLECA:

10/2016/6/R

Lato 2016 im szybciej tym taniej!

Pawilon nad potoczkiem 1 piętro - czynne: 10.00-17.00, sob. 10.00-13.00
e-mail:kropkair@op.pl tel. 33 854 14 54, 508 035 189

Przyjdź, zadzwoń lub wejdź na stronę:www. kropka-ustron.pl i wakacje-net.pl.

SŁOŃCE - na już! na wekendy! na lato! ZAPRASZAMY!

chytały myszy i szczury, kiere ty zarazy rozkludzały.
A nieskorzij, w siedymnostym wieku, kocury miywali królowie 

i wielcy panowie. Radzi kocurska dynczyli i kocury sie miały  
u nich dobrze.

A dzisio? Dzisio też je fajnie siedzieć se i dejmy na to, czytać 
ksiónżke, a kocurek se leży i mruczy kansi blisko nas. Nó, Dziyń 
Kocura już je za nami, ale dycki mogymy wpłacić kierysi groszyczek 
na ochrónke dla bezdómnych zwiyrzóntek, coby mógły tam doczkać 
na kogosi, co se jich weźmie do siebie.

Tóż myślym, żech to już wszycko przetłómaczyła z polskigo na 
nasze, co w tym miesięczniku o kocurach pisali. Tóż jakżeście tego 
wszyckigo nie wiedzieli, to zaś cosi nowego wiycie. Prowda?

                                                                                          Hanka

Roztomili ludeczkowie!
Podziwejcie sie, co sie to porobiło! Naszły sie papióry, kiere 

pokazujóm , że tyn Lechu, co trzycet szejś roków tymu hópnył przez 
płot i od tego sie wszycki zmiany zaczyły - że ón też mo cosi na 
sumiyniu. Nó, że ón należoł do tych, co kiesi donosili. Po prowdzie 
to moc takich, co nie łumióm jakigosi podanio do bióra naszkrobać 
i zaczynajóm to pisani tak: „Donoszym uprzejmie, że...”, chocióż 
po prowdzie nie chcieli na żodnego donosić, jyny tak zaczynajóm 
łopisować jakómsi sprawe. A tyn Lechu snoci naprowde donosił! 
Nó, to ci sumeryja! Łón może teraz mieć doś rozmajitej łostudy. 
Nó, ale potym sie mu jisto poprzestawiało i zaczół sie na wszycko 
jinaczyj dziwać, bo stało sie to wszycko, co sie stało i kómuna sie 
za jakisi czas wyprościła.

Łostatnio żech pisała, że tydziyń tymu we strzode był Dziyń Kocu-
ra. Jedyn znómy, co też mo kocura, kupił se na to świynto pół litra 
„mlyka łod wściekłej krowy” i popijoł se za zdrowi kocurka. Kocury 
takigo mlyka nie pijóm, tóż tyn znómy se to wypił z kamratym, kiery 
też mo kocury rod. Potym łobydwo chłopi mieli straszecznego kaca  
z tej rozolki i musieli sie lyczyć skisłym mlykym - nó, wiycie, kiszkóm.

Niedowno czytałach w takim miesięczniku za luty, że kocury żyły 
na ziymi jeszcze pryndzyj niż pieseczki. Piyrsze „Kocura podobne” 
zwiyrzóntka żyły na ziymi już trzicet piynć milijonów roków tymu. 
Były to taki wielki kocurska - tygrysy szablozymbne. To były dziki 
zwiyrzynta i miały wielucne zymbiska. Óne do dynczynio sie nie 
godziły. Ale taki kocury, co były chowane dóma, to już ludzie mieli 
kansi sztyry tysiące roków przed naszóm eróm. A już dwa tysiónce 
roków przed naszóm eróm kocurska były normalnie hodowane 
przez Egipczanów. Łóni wierzili aji w takóm boginie, nazywali jóm 
Bastet, co wyglóndała jak kocur. Ciekawe jako też do ni rzykali, 
albo jako śpiywali pobożne pieśniczki. Możne, że wtynczos trzeja 
było miałczeć?

Potym kocurska sie jakosi dostały do Europy i tu były przidajne 
do chytanio myszy. Aji w starożytnym Rzymie dzierżeli kocury, coby 
jim chytały myszy, kiere jim szrótowały łobili w miechach. Brali 
kocurska aji na wojne, coby chytały myszy, by nie  zeżrały jedzyni, 
co było do wojoków.

Po jakimsi czasie prziszła biyda na kocury, bo ludzie zaczyli 
myśleć, że kocurska majóm cosi łod diobła, niby tymu, że chodzóm 
dycki swojim chodniczkym, robióm to, co chcóm i że sóm fałszywe. 
Nikiedy skyrs tego, aji kocurska polili na stosie, tak jako czarowni-
ce. To musiało być kocurzigo wrzasku, jak żywe kocursko wciepali 
do łogniska! A z babami, kiere posóndzali o czarowani, to też nie 
było dobre, coby jich polić. Lepij było przikludzić ku nim ksiyndza 
egzorcyste, coby to diobelstwo z nich z boskóm pumocóm wyżynół.

A jak sie rozchodzi o kocurska, to ludzie łuwidzieli, jako sóm 
przidajne, bo zaczyły sie łokropeczne zarazy u ludzi, a kocurska 
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szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów” zabrania art. 
124 ustawy o ochronie przyrody. Także ustawa o lasach w art. 30 
ust. 3 jasno stanowi, że „w lasach oraz na terenach śródleśnych, 
jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się 
(…) w szczególności (…) wypalania wierzchniej warstwy gleby  
i pozostałości roślinnych”. Dorzućmy do tego Kodeks wykro-
czeń, który w art. 82 precyzuje, że łamiącym powyższe zakazy 
grozi kara aresztu, nagany i grzywny (od 20 do 5 000 zł),  
a z art. 163 Kodeksu karnego wynika, że „kto sprowadza zda-
rzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu  

w wielkich rozmiarach, 
mające postać pożaru, 
podlega karze pozba-
wienia wolności od roku 
do lat 10”. Wypalającym 
trawy „rolnikom” (cią-
gle świadomie używam 
w tym przypadku cu-
dzysłowu) grozi także 
zmniejszenie, a nawet 
odebranie unijnych do-
płat bezpośrednich za 
dany rok. I co? I nic! Co 

tradycja, to tradycja i skoro tak robił pradziad, dziad i ojciec –  
i „nikomu to nie przeszkadzało” – to w myśl obrony przeka-
zywanych z pokolenia na pokolenie zwyczajów, zapałkami na 
skrawku wysuszonej łąki czy pastwiska będzie się „zabawiał” 
syn, jak i wnuk oraz prawnuk! Do licha – toż to piękny przy-
kład, że głupota ludzka jest dziedziczna! Niezmiennie na hasło 
„wypalanie traw”, wyobraźnia podsuwa mi scenkę niczym  
z wiejskich obrazów Chełmońskiego, tyle że zamiast w bociany, 
nitki babiego lata czy w ognisko, w którym pieką się ziemniaki, 
postacie o „inteligentnym” wyrazie twarzy neandertalskich 
bohaterów pamiętnego filmu Jeana-Jacques’a Annauda „Walka 
o ogień”, wpatrują się w płomienie trawiące wiechcie suchych 
traw na łąkach ciągnących się hen, aż po horyzont. 

Gdybyż to jeszcze wypalanie traw miało jakikolwiek przy-
rodniczy bądź agronomiczny sens, ale gdzie tam! Sucha trawa 
tylko z pozoru jest „martwa” – to przecież doskonałe miejsce,  
w którym kryje się masa zwierząt, od całkiem małych, jak rzesze 
owadów i innych bezkręgowców, po całkiem duże płazy (żaby, 
ropuchy), gady (jaszczurki, węże) oraz ssaki (krety, ryjówki, 
jeże, nornice, badylarki, a nawet zające czy lisy). W trawskach 
i badylach gniazduje spore grono ptaków, ze skowronkiem, 
bażantem i kuropatwą na czele. Czy potrzeba wielkiej wyob-
raźni i przyrodniczej wiedzy, aby domyślić się, co też się z tymi 
stworzeniami dzieje, kiedy jakiś „mądrala” podpali kawałek 
łąki? Pewnie nie potrzeba i dlatego myślę, że wspomnianym 
powyżej „neandertalczykom” ku wypalaniu łąk popycha stara 
i wciąż żywa dewiza: „Chłop żywemu nie przepuści!”. Pełza-
jące płomienie nie tylko trawią to, co żyje na powierzchni, ale 
ogrzewają glebę, co ma swoje negatywne skutki dla żyjącego  
w niej sporego grona istot żywych. Nawet chwilowy i działający 
tylko w kilkucentymetrowej, przypowierzchniowej warstwie 
gleby wzrost temperatury jest zabójczy chociażby dla żyjących 
w niej i jakże pożytecznych dżdżownic i mrówek. Spalona tra-
wa i inne rośliny, zamiast się powoli rozłożyć i użyźnić glebę, 
dosłownie ulatniają się w formie zanieczyszczeń gazowych  
i pyłowych w powietrze, bynajmniej nie poprawiając jego 
jakości. A masa chwastów i tak przetrwa ogień w formie 
nasion ukrytych w ziemi lub w postaci korzeni lub kłączy  
i dalej będzie sobie rosła. W efekcie wypalania łąk nie tylko 
niszczeje środowisko przyrodnicze, ale i spadają plony (średnio  
o 5-8%). Gdzież więc sens w upartym kontynuowaniu tej jakże 
niechlubnej tradycji?

Takich argumentów (przyrodniczych, rolniczych, ekono-
micznych i innych) przeciwko wypalaniu traw można by 
przytoczyć jeszcze wiele. Kogo jak kogo, ale Czytelników 
Ustrońskiej nie trzeba chyba przekonywać, że jest to przykład 
głupoty godnej potępienia i ukarania. Zakończę więc artykuł 
apelem: widząc płonące łąki i osoby wzniecające ogień, nie 
powinniśmy mieć żadnych obiekcji i wyrzutów sumienia, tylko 
łapać za telefon i dzwonić pod 112, 998 lub 997 – to nie „kapu-
siostwo”, ale kwestia ochrony życia, zdrowia i mienia, a także 
naszego środowiska przyrodniczego!      Aleksander Dorda 

Pisanie przyrodniczych felietonów (do których w swej zaro-
zumiałości zaliczam również artykuły z cyklu „Bliżej natury”), 
zwłaszcza wtedy, kiedy ich tematykę próbuje się dopasować 
np. do pór roku, zjawisk fenologicznych czy ogólnie zjawisk 
aktualnie zachodzących w przyrodzie, jest obarczone sporym 
ryzykiem. Przede wszystkim ryzykiem kompletnego rozminię-
cia się tematu danego artykułu z rzeczywistością. Sam doświad-
czyłem tego wielokrotnie, kiedy pisząc o jakimś zwierzęciu 
czy roślinie, byłem przeświadczony, że Czytelnicy Ustroń-
skiej czytając świeżutki numer z danym tekstem, będą mogli 
sobie skonfrontować 
moje wypociny z tym, 
co można zobaczyć „za 
oknem”. A tu pech – 
nim najnowszy numer 
tygodnika dotarł do ich 
rąk, coś już przekwit-
ło, zrzuciło liście, odle-
ciało, skończyło gody, 
skryło się w zimowych 
legowiskach, itd. A ileż 
to razy okazywało się, 
że moje pióro (czyli de 
facto klawiatura i ekran komputera) są wolniejsze niż piły  
i siekiery! Ledwo co w jakimś tekście piałem z zachwytu nad 
konkretnym drzewem, a chwilę później ścięte drzewo znikało 
z naszego otoczenia i krajobrazu. 

Nie inaczej rzecz się ma z dzisiejszym tematem. Artykuł piszę 
początkiem marca, a na łamach Gazety ukaże się w 10. dniu 
miesiąca. Na razie pogoda płata nam psikusy – raz łudzi błękitem 
nieba, przygrzewa słoneczkiem i kusi ciepłem nawet kilkunastu 
stopni Celsjusza, aby chwilę później sypnąć śniegiem, przemo-
czyć deszczem i ściąć kilkoma stopniami mrozu. Jednym słowem 
przypomina, że wciąż mamy kalendarzową zimę, a wieszczące 
wiosnę kwiaty przebiśniegów i cieszynianek wiosennych oraz 
zieleniejące spod śniegu liście czosnku niedźwiedziego czy 
obrazków plamistych czynią to wyłącznie na własną odpowie-
dzialność. Wiosnę zapowiadają również połacie zeszłorocznej, 
suchej trawy, jakże kuszącej co poniektórych, aby przyłożyć 
do nich zapałkę i mieć frajdę z pełzających wokół płomieni, 
zachłannie pochłaniających wszystkie te wysuszone i nikomu 
zdawałoby się nieprzydatne źdźbła, badyle i inne badziewie. 
Za sprawą kapryśnej pogody może się zdarzyć się, że jeszcze 
przez kilka tygodni śnieg i deszcze skutecznie będą utrudniać 
życie domorosłym piromanom i „rolnikom” (cudzysłów w tym 
przypadku jest jak najbardziej uzasadniony!), przekonanym  
o zbawiennej dla żyzności gleby i obfitości plonów mocy 
płomieni. Ale może być i tak, że czytający te słowa będą mieli 
za wizualne tło kłęby dymów z pożarzysk, a uszy wypełnione 
syrenami strażackich wozów w akcji!

Jakkolwiek by jednak nie było uznałem, że warto kwestie 
wypalania traw poruszyć, chociaż temat wydaje się być kom-
pletnie wyeksploatowany i spowszechniały od co najmniej kilku 
dziesiątków lat! Co jednak mnie częściowo broni przed zarzutem 
zanudzaniem Czytelników Ustrońskiej sloganami i znanymi 
wszystkim argumentami, to nieustająca aktualność tegoż tematu 
od… co najmniej kilku dziesiątków lat!

Częstą przypadłością człowieka jest to, że jak się na czymś 
zafiksuje, to żadne rzeczowe, ideowe, tudzież emocjonalne argu-
menty tego nie zmienią. I tak chyba właśnie jest z wypalaniem 
traw: jak nasi przodkowie uwierzyli, że płomienie chwasty wy-
palą, a popiół glebę użyźni, to koniec – z pokolenia na pokolenie 
ciągnie się tradycja wiosennego podpalania łąk i nieużytków 
(a także jesiennego wypalania ściernisk czy rżysk). I sądząc po 
statystykach – a dla przykładu przytoczę dane dotyczące tylko 
województwa śląskiego, w którym wyłącznie w okresie od  
1 stycznia do 27 marca 2015 r. straż pożarna interweniowała 
ponad 3 000 razy gasząc palące się trawy, w zdecydowanej więk-
szości świadomie i celowo podpalone! – w naszej mentalności 
nic się zmienia. Nie pomagają apele i nagłaśnianie informacji, 
że w skali całego kraju co roku w pożarach łąk przeciętnie ginie 
kilkanaście osób (!), a od palących się traw płoną także lasy  
i domostwa. Na nic nawet tak zwana penalizacja podpalania łąk, 
torfowisk, trzcinowisk, itp.! Warto bowiem pamiętać, że „wypa-
lania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, 

WYPALANIE  TRAW



NURKOWANIE  W  EMIRATACH
M. Malina na podium (pierwszy z prawej).

Mateusz Malina w prestiżowych za-
wodach Fazza Freediving Championship 

2016, które odbywały się w Dubaju od 3 
do 5 marca zajął 3. miejsce. To kolejny 

duży sukces, gdyż w rywalizacji wzięło 
udział 200 czołowych zawodników świata. 
W eliminacjach wyłoniono finałową dzie-
siątkę, w której oprócz Matusza, znalazł 
się jeszcze jeden Polak – Tomasz Nitka. 

Mistrzostwa Fazza w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich organizuje się na 
cześć dawnych mieszkańcach krajów Za-
toki Perskiej, którzy zajmowali się łowie-
niem pereł. Rozgrywana jest tylko jedna 
konkurencja, polegająca na zejściu pod 
wodę przy linie i jak najdłuższym wstrzy-
maniu oddechu.
– W przeszłości nurkowie schodzili pod 
wodę przytrzymując kamień. Oczywiście 
bez okularów i sprzętu szukali drogocen-
nych klejnotów – tłumaczy Mohamed 
Bin Dalmouk, jeden z organizatorów mi-
strzostw.

Ustroniak – mistrz świata w pływaniu 
dynamicznym bez płetw osiągnął zna-
komity czas – 8 minut 29 sekund, który 
pozwolił mu zakwalifikować się do ścisłej 
czołówki. 
– Cóż mogę powiedzieć – komentuje, jak 
zwykle skromnie, M. Malina. – To dobry 
wynik na początek 2016 roku, pozwa-
la myśleć optymistycznie o rywalizacji 
podczas lipcowych Mistrzostw Świata  
w Finlandii.                                       (mn)

Otwarcie turnieju (K. Heczko pierwszy z prawej).                                             Fot. W. Suchta

Od lat organizatorem Turnieju Tenisa 
Stołowego o Puchar Miasta Ustronia 
jest Kazimierz Heczko. Po ostatnim 22. 
turnieju poprosiliśmy go o rozmowę.

Dla kogo organizowany jest Turniej 
Tenisa Stołowego o Puchar Ustronia?
Dla wszystkich chętnych. Przez ostatnie 
10 lat liczba uczestników turnieju oscy-
luje w granicach 100-120 osób. Gramy 
przez dwa dni, a w tym roku najliczniej 
stawili się seniorzy w grupie do 45 lat, 
do 59 oraz oldboje. Najstarsi zawodnicy 
mają w sobie dużo energii, w tym roku 
jadą na Mistrzostwa Świata Weteranów  
w Hiszpanii. Reprezentować nas będą 
Władysław Paszek, Michał Reterski  
i Andrzej Siedlaczek. 
Tymczasem turniej w Ustroniu rozgry-
wany jest w obsadzie międzynarodowej.
Po raz drugi w turnieju uczestniczyli 
zawodnicy z Hajdunanas, naszego miasta 
partnerskiego na Węgrzech. U siebie grają 
w klubie, organizują także w maju podob-
ny turniej do naszego, na który jesteśmy 
zapraszani. W naszym turnieju Węgier 
Zoltan Pataki zajął drugie miejsce w ka-
tegorii do 59 lat. Dobrze się współpracuje.
A jak się układa współpraca z samorzą-
dem przy organizacji?
Bardzo dobrze, o czym może chociażby 
świadczyć, że turniej otwierała wice-
przewodnicząca Rady Miasta Anna 
Rottermund, pierwszego dnia nagrody 
wręczała naczelnik Wydziału Promocji 
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta 
Katarzyna Czyż-Kaźmierczak, drugiego 
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ROSNĄ 
WYMAGANIA

przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz. 
Nie ma problemów, w tym roku udało się 
nawet z funduszy miasta zakupić nowy 
stół do tenisa stołowego do Szkoły Pod-
stawowej nr 2, drugi stół zakupiła szkoła. 
To też jeden z wymiernych efektów tej 
współpracy.
Nadal jako TRS „Siła” prowadzicie 
zajęcia z dziećmi i młodzieżą?
Tak, ale chętnych jest coraz mniej, bo 
chyba komputerów jest coraz więcej. 
Zachęcamy do tego turnieju, jest na 
nim przyjazna atmosfera, są dyplomy, 
puchary, nagrody, każdy dostaje kiełbas-
kę, kołaczyk, czekoladę, a i tak większe 
zainteresowanie jest w okolicznych 
gminach niż w naszym mieście. Zajęcia 
z tenisa stołowego prowadzimy nadal, 
ale jak już wspomniałem zainteresowanie 

słabnie. Do tego gdy grający uzyskuje 
pewien stopień zaawansowania przenosi 
się do klubu  w Lesznej czy Cieszynie. 
Tam może już grać w lidze. Dopóki jest 
to tzw. gra świetlicowa, to u nas można 
sobie wyśmienicie pograć. Potem jednak 
wymagania rosną  i chce się rywalizować 
z rówieśnikami na wyższym poziomie, 
a to zapewnić może tylko klub i rozgrywki 
ligowe. Tak zresztą jest wszędzie. Bywa 
też tak, że pojawia się talent, dziecko 
świetnie czujące sport, gra u nas w tenisa 
stołowego, ale po paru latach wybiera 
jednak piłkę nożną, siatkówkę czy piłkę 
ręczną. To dobrze, przynajmniej odcią-
gamy dzieci od komputerów. Sam sporo 
czasu spędzam przed komputerem, ale 
raczej nie dla zabawy.
                  Rozmawiał:  Wojsław Suchta
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Z rozmowy z Januszem Mynarskim, właścicielem „Gościńca u 
Januszka " Tegoroczna zima jest bardzo ciężka, czy ma to jakiś 
wpływ na liczbę turystów na przykładzie pana działalności? 
Ustroń nigdy nie słynął z nadmiaru turystów zimą, ale ostatnie 
zimy sprawiły, że jest u nas coraz więcej gości właśnie w sezonie 
zimowym. Stoki są naśnieżone, zadbane, a ludzie mają teraz 
wymagania i trzeba im sprostać. Obfite opady śniegu, mroźne 
zimy wpływają na rozwój Ustronia jako miejsca, gdzie można 
uprawiać sporty zimowe, a to przyciąga klientów. Cieszy mnie 
śnieg, cieszą mnie ludzie.

To była ciężka zima dla zwierząt w Leśnym Park u Niespodzia-
nek. Jednak, jak mówi prowadzący park Paweł Machnowski, prze-
trwały w dobrej kondycji. – Każde dzikie zwierzę ma mechanizmy 
przystosowawcze i potrafi sobie poradzić w trudnych warunkach. 
Musieliśmy jednak je wspomagać podając lepszą, bardziej treści-
wą paszę. Nie ukrywam, że w związku z tym znacznie zwiększyły 
się koszty związane z karmieniem. W ostatnim czasie kupiliśmy 
kolejne 1,5 tony owsa i 1,5 tony kukurydzy, które wystarczą na 
około 2 miesiące. Kiedy wzejdzie trawa, zaczniemy podawać 
świeżą karmę – tłumaczy P. Machnowski i dodaje: – Zima dała 
się we znaki przede wszystkim pracownikom parku. Musieliśmy 
przerzucać tony śniegu, żeby zachować przejezdność ścieżek. 
Muszą się po nich swobodnie poruszać pojazdy wykorzystywane 
do przewożenia karmy oraz turyści, bo park otwarty jest przez 
cały rok i również zimą zapraszamy do jego odwiedzania.

                                                                            Wybrała: (mn)

10 III   10.00  XIII Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych  
        i Solistów, część II - MDK „Prażakówka”
12 III  16.00 Spotkanie Szlakiem Trzech Kultur - Muzeum Marii 
        Skalickiej
14 III  18.00  Ustrońskie Spotkania Teatralne: „Obietnica poranka” – 
        spektakl obyczajowy - MDK „Prażakówka”
16 III  18.00  Ustrońskie Spotkania Teatralne: „Pół na pół” – komedia 
         kryminalna - MDK „Prażakówka”
17 III  11.00  Występ Laureatów XI Miejskiego Przeglądu Amatorskich 
         Zespołów Teatralnych - MDK „Prażakówka”
17 III  17.00  Prelekcja Aleksandra Dordy pt. „Jak na grzyby, to do…  
        Cieszyna” - Izbia Historyczno-Przyrodnicza przy Nad- 
        leśnictwie w Ustroniu

www.ustron.pl

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

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

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

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

Usługi stolarskie: kuchnie na wy-
miar, zabudowy, drzwi, schody, itp. 
601-821-157.

Mieszkanie do wynajęcia. 603-
117-553.

Mimo wszystko była to piłka ręczna.                          Fot. W. Suchta

 10-11.03  Rumiankowa    ul. Skoczowska 76  tel. 300-30-40
12-13.03  Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
14-15.03  Na Zawodziu    ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
16-17.03  Elba    ul. Cieszyńska 2  tel. 854-21-02
18-19.03  Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście

dziesięć lat temu

*   *   *

Ogłoszono przetarg: 
- nieograniczony pn „Remonty cząstkowe masą bitumiczną i emul-
sją asfaltową dróg na terenie Miasta Ustroń w 2016 roku” – termin 
składania ofert – do dnia 18.03.2016 do godziny 10.00.
- nieograniczony pn „Bieżące utrzymanie dróg i ulic miejskich 
i powiatowych na terenie Miasta Ustroń w 2016 roku” – termin 
składania ofert – do dnia 21.03.2016 do godziny 10.00.
 Więcej na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl

KONSULTACJE
I PRZETARGI

10/2016/7/R

 WYPRZEDAŻ!  Okna pcv białe, złoty dąb, dachowe, 
drzwi zewnętrzne, wewnętrzne, parapety, ościeżnice. 

Zestaw balkonowy drzwi + okno pcv orzech - 980 zł
Brama uchylna biała - 880 zł         tel. 500-116-125

Burmistrz Miasta Ustroń informuje, 
że na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni zostały wywie-

szone wykazy: - z dnia 08.03.2016 r. dotyczące gminnych 
nieruchomości przeznaczonych na okres do lat trzech do 
najmu na cel całorocznego ogródka gastronomicznego, 
do dzierżawy na cele: rolne i pod drobne uprawy rolne 
oraz w celu umieszczenia elektroenergetycznego przyłącza 
kablowego ziemnego.

10/2016/3/O

SPROSTOWANIE
W relacji z walnego zebrania OSP Lipowiec zamieszczonego  

w GU nr 8 błędnie podałem, że w zawodach pożarniczych drużyna 
OSP Lipowiec zajęła 5. miejsce, tymczasem uplasowała się na miej-
scu 4. Napisałem również, że opiekunem drużyn młodzieżowych  
i kronikarzem został Rafał Pieknik, tymczasem funkcję tę pełni Rafał 
Siemienik. Za 35 lat służby w OSP odznakę otrzymał Leszek Glajc. 

W relacji nie uwzględniłem obowiązujących w środowisku 
OSP norm i zasad protokołu pożarniczego w zakresie kierowa-
nia zaproszeń i reprezentowanych instytucji, co wynikało z mej 
niewiedzy w tej dziedzinie.

Błędnie napisałem również, że przedstawiono sprawozdanie za 
rok 2016, oczywiście było to sprawozdanie za rok 2015.

Za błędny i pomyłki przepraszam zainteresowanych i czytel-
ników.                                                                 Wojsław Suchta
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FELIETON

Jeżeli znajdziesz podkowę, weź ją  
i przybij nad drzwiami, a domostwo twe 
chronione będzie przed nieszczęściem  
i czarami, może nawet podkowa przyniesie 
ci szczęście. W internecie przeczytałem: 
Najczęściej wyznawców tego przesądu 
znajdziemy na wioskach, bądź w małych 
miejscowościach. Zapewne napisał to ktoś 
z dużego miasta, bo u niego na dzielnicy 
nikt podkówek nie przybija. 

A podkowy szczęście ludziom przyno-
szą już ponad tysiąc lat. W X w. w Anglii 
późniejszy arcybiskup Canterbury, św. 
Dunstan najpierw miał być kowalem. 
Pewnego razu diabeł poprosił go, aby 
podkuł mu kopyto. Późniejszy święty 
od razu wyczuł, z kim ma do czynienia, 
przywiązał diabła i podkuwał go bar-
dzo boleśnie. Diabeł wył, błagał o litość,  
a Dunstan zgodził się puścić go wolno pod 
warunkiem, że nie będzie się zbliżał do 
miejsc, gdzie wisi podkowa.

Co prawda Dunstana opisuje się  
w poważnych księgach jako syna wasala 
z Somerset spokrewnionego z rodziną 
królewską, jednego z twórców reformy 
monastycznej w Anglii w X w., raczej 
nie wspominając o zajściu z diabłem, ale  

z drugiej strony, święty ten jest patronem 
kowali.

W Ustroniu mamy legendę związaną 
ze śpiącymi rycerzami w komnacie we-
wnątrz Czantorii, legendę z podkowami  
i kowalem Niedobą, co prawda nie arcybi-
skupem i świętym, ale też człekiem god-
nym szacunku. Nie był też spokrewniony 
z rodami królewskimi, mówiąc wprost 
klepał biedę, ale tak to już bywa. Za to 
Niedobę odwiedził nie szatan, ale rycerz 
na białym koniu w złotej zbroi. Zabrał 
kowala ze sobą, żeby ten podkuł konie jego 
towarzyszy. Przed drogą zawiązał mu oczy, 
aby Niedoba nie mógł zobaczyć dokąd 
jedzie. Już na miejscu kowal zorientował 
się, że jest we wnętrzu góry, jednak nic nie 
powiedział i rzetelnie zabrał się do pracy. 
Jako zapłatę rycerze podarowali mu stare 
podkowy swoich koni. Kowal wziął je bez 
słowa skargi i jakież było jego zdziwienie 
po powrocie do domu, gdy te stare pod-
kowy zamieniły się w czyste złoto! Odtąd 
wraz z rodziną nie zaznał więcej biedy.  
A rycerze? Nadal śpią i czekają, kiedy zagra 
trąbka do boju, aby zło wyplenić, a miłość 
i sprawiedliwość rozsiać po całym świecie.

Jakie piękne zakończenie naszej le-
gendy, dające nadzieję, a nie opisujące 
jakiegoś rozwrzeszczanego diabła. 

Nie jesteśmy dużym miastem, więc, 
wedle wspomnianego internauty, mamy 
prawo nawet do ozdobnych podkówek.  
A takie kuto jako symbol Rycerskiej Ścież-

ki, która była wspólnym unijnym projek-
tem Ustronia z leżącym po drugiej stronie 
Czantorii Nydkiem. Podkówki z napisem 
„Rycerska Ścieżka” sprzedawano i cieszy-
ły się powodzeniem.

Mamy XXI wiek i podków raczej się nie 
znajduje. Na to, by przybijać nad drzwiami 
kołpaki z kół samochodowych znalezione 
na poboczach dróg, nie mamy odpowied-
niej legendy, choć są ludzie miłujący swe 
samochody bardziej niż rodzinę. Mamy 
nowy zwyczaj zapinania kłódek na mo-
stach na znak nierozerwalnego związku. 
Są dość szybko odpinane i trafiają na złom. 
No to lepiej pozostać przy podkowach.

Werner Heisenberg w autobiografii 
„Część i całość” opisuje rozmowę z Nie-
lsem Bohrem dotyczącą wiary. Dyskusję 
Niels Bohr kończy anegdotą, bardzo czę-
sto przytaczaną, niestety nie zawsze ściśle. 
Dotyczy ona podkowy, przy czym to nie 
Bohr wieszał ją nad drzwiami. Duński 
fizyk tak kończył rozmowę:

W okolicy naszego domku letniego  
w Tisvilde mieszka człowiek, który nad 
wejściem do swego domu umieścił podko-
wę. Według starych wierzeń ludowych ma 
ona przynosić szczęście. Gdy znajomy za-
pytał go: „Czyżbyś był tak przesądny? Czy 
naprawdę wierzysz, że podkowa przynosi 
ci szczęście?” odpowiedział: „Oczywiście, 
że nie; ale mówią przecież, że ona pomaga, 
nawet jeśli się w to nie wierzy”.

Wojsław Suchta

FELIETON
 W kręgu filozoficznej 

refleksji (221)
1. Metaforyka otwartej lub zamkniętej 

przestrzeni, obraz przemierzania przestrzeni 
lub ukrywania się w niej, to są środki wyra-
zu, które częstokroć występują w narracjach 
o nadziei. Nadzieja kojarzy się z możliwoś-
cią przemieszczania się w przestrzeni, ale 
także z oswajaniem przestrzeni, z wytwarza-
niem lub znalezieniem własnej przestrzeni 
jako swego najbliższego środowiska. 

2. Przestrzeń nadziei, będącą przyjaznym 
środowiskiem ludzkiej egzystencji i rozwo-
ju (dojrzewania) człowieka, może współ-
kształtować sztuka. Także dzięki dziełom 
sztuki otaczająca człowieka przestrzeń staje 
się nasyconą  wartościami przestrzenią na-
dziei. Dzieła sztuki sprawiają, iż z większą 
wyrazistością manifestują się różnorakie 
wartości i zarazem bardziej uwidaczniają 
się konflikty między wzajemnie się wy-
kluczającymi wartościami. Dzięki sztuce, 
dzięki oddziaływujących swą ekspresją 
dziełach sztuki, silniej doświadcza się 
dynamiki wartości i bardziej przejawiają 
się one w postaci żywiołu, z którego mocą 
zmaga się człowiek kształtując siebie i in-
nych. Bez obecności i oddziaływania dzieł 
sztuki trudno byłoby wytwarzać i wzmac-
niać przestrzeń nadziei jako środowisko 
sprzyjające ludzkiej egzystencji, która 
nieraz przecież ma dramatyczny przebieg, 
gdy człowiek – bliski zatracie nadziei  
i samozatracie – zmaga się o zachowanie 
nadziei lub jej wykrzesanie. 

3. O przestrzeni, w której funkcjonuje 
m.in. sztuka, rzec można, że ma co najmniej 
trzy podstawowe postacie: przestrzeni 
zorganizowanej, przestrzeni zagospodaro-
wanej i przestrzeni zapełnionej. W każdej 
z tych postaci przestrzeni sztuka odgry-
wa swą znaczącą rolę i może wydatnie 
przyczyniać się do tego, że wzmacnia lub 
słabnie nadzieja, że dana przestrzeń staje 
się przestrzenią nadziei. 

4. Sztuka współtworzy przestrzeń zor-
ganizowaną, która jest swoistym środo-
wiskiem – aksjologiczną i symboliczną 
niszą – ludzkiej egzystencji. W dziełach 
sztuki ukazują się zasadnicze – acz w co-
dzienności zazwyczaj skryte – elementy 
stanowiące o ładzie przestrzeni zorgani-
zowanej wedle rządzących nią prawideł. 
Sztuka dociera na swój sposób także do 
tych prawideł, które pozostają w głębo-
kim ukryciu. Zdaje się również docierać 
do axis mundi, do kosmicznej osi świata, 
do stabilnego środka zmieniającego się  
i wieloaspektowego świata. Dzieła sztuki 
ukazują wszakże elementy organizujące 
przestrzeń na różne sposoby. Ukazują 
afirmująco i wzniośle (wręcz apologetycz-
nie), jako zgodne z klasycznym kanonem 
decorum, ale też ukazują kontrastowo  
i destrukcyjnie (wręcz obrazoburczo), 
jako wstrząs i prowokacja, która wy-
musza refleksję i wyzwala też sprzeciw.  
W ten drugi sposób dzieła sztuki dobitnie 
sygnalizują, że bez troski o zachowanie 
elementów organizujących przestrzeń się 
rozpada i powraca w stan bliski totalnego 
chaosu, niwecząc aksjologiczne podstawy 
środowiska ludzkiej egzystencji. 

5. W zagospodarowanej przestrzeni, słu-
żącej głównie temu, co użyteczne, sztuka 

–dochodząc do głosu – domaga się respek-
towania praw do swego miejsca, jako miej-
sca należnego urzeczywistnianym w niej  
i manifestującym się przez nią wartościom. 
Dzieła sztuki ukazują, że nie można cało-
ści przestrzeni jedynie coraz intensywniej 
eksploatować w celu jej optymalnego 
ekonomicznie zagospodarowania i nie 
należy w całości zapełniać ją wyłącznie 
tym, co doraźnie jest użyteczne. Przez 
dzieła sztuki manifestuje się uświęcona 
rozrzutność, manifestuje się przekraczanie 
utylitarnych rygorów zagospodarowania 
i zapełniania przestrzeni. Sztuka domaga 
się postawy bezinteresownego obcowania 
ze światem dzieł sztuki. Dzieła sztuki, 
mając swoisty sposób istnienia, dokonują 
niejako wyłomu w przestrzeni zagospo-
darowywanej i zapełnianej. Przestrzeń,  
w której człowiek realizuje swą aktywność, 
aby przede wszystkim pomnażać użyteczne 
dobra, dzięki dziełom sztuki staje się także 
przestrzenią bezinteresownej kontemplacji, 
zadumy i zachwytu.

6. Dzięki sztuce nadzieja może się rów-
nież wielopostaciowo uobecniać w ludzkim 
świecie, współtworząc – wespół z przywo-
łującymi ją dziełami sztuki – nasyconą war-
tościami przestrzeń ludzkiej egzystencji. 
Sytuacja ta stanowi istotne wyzwanie dla 
pedagogów, aby w swych działaniach na-
leżycie uwzględniali sztukę wraz z właści-
wym jej dynamizmem wartości, w którym 
dokonuje się zarazem odsłanianie i skrywa-
nie przestrzeni nadziei. Skrywanie nadziei, 
dokonujące się w dziełach sztuki, jest nie-
zbędne w kulturze, aby nie zbanalizować  
i nie zwulgaryzować sensu nadziei, nie uczy-
nić jej pozorną oczywistością, w której niby 
wszystko jest jasne.     Marek Rembierz 

Podkowa
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BARDZO  DZIWNY  MECZ
MKS atakował bez kompleksów.                                                                                Fot. W. Suchta

W sobotę 5 marca drużyna piłkarzy 
ręcznych MKS Ustroń rozpoczęła grę  
w III lidze seniorów. Pierwszym rywalem 
był faworyt rozgrywek z Jasienicy, ale to 
MKS okazał się lepszy. Już po wyniku 
pierwszej połowy 5:5 widać, że było to 
dość dziwne spotkanie. Na boisku sporo 
chaosu, nerwowej gry, dużo strat piłki po 
obu stronach, za to bardzo dobra postawa 
bramkarzy. W drugiej połowie skutecz-
ność rośnie i to MKS zdobywa przewagę 
czterech bramek, by w końcówce ją utracić  
i nawet przegrywać dwoma bramkami na 
dwie minuty przed końcem. Wydawało 
się, że jest po meczu, ale to MKS rzuca 
trzy bramki, w tym zwycięską bramkę na 
7 sekund przed końcem spotkania. 

Po meczu powiedzieli: 
Trener Gromu Leszek Justyniak:  

-  O takim meczu trudno coś powiedzieć. 
5:5 w kategorii seniorów po 30 minutach, 
to coś niespotykanego, ale są takie dni, 
że nic nie wychodzi. Nasza skuteczność 
bardzo słaba, a końcówka, to katastrofa. 
Jestem w tym zawodzie trzydzieści lat  
i trudno mi znaleźć podobny mecz, nawet 
w grupach młodzieżowych. To były derby 
i potwierdza się, że rządzą się swoimi 
prawami. Byliśmy faworytem, ale nikt 
nikomu nie daje nic za darmo. Młodzi  
z Ustronia lepiej wytrzymali końców-
kę, a starsi oddali dwie piłki za darmo  
i przegrali.

Trener MKS Ustroń Piotr Bejnar:  
- Inauguracyjny mecz III ligi bardzo dziw-
ny, nerwowy i chaotyczny od początku 
do końca. Trudno powiedzieć z czego to 
wynikało, bo Jasienica ma w swoich szere-
gach doświadczonych zawodników, a nasz 
zespół teoretycznie też ma doświadczenie. 
Gdy jednak stanęli naprzeciw naszych 
zawodnicy starsi o lepszych warunkach 
fizycznych, nie mogliśmy sobie poradzić 

z zaprowadzeniem spokoju i ładu. Mecz 
twardy, męski i trzeba się cieszyć, że nie 
przestraszyliśmy się rywali, podjęliśmy 
fizyczną walkę i to plus meczu. W bramce 
Jasienicy stał Wojciech Droździk zawod-
nik z pierwszoligowym stażem i wiedzie-
liśmy, że potrafi odbić połowę rzutów  
i rzeczywiście tak było. Z naszej strony 
Kamil Kopieczek bronił jeszcze lepiej ze 
skutecznością 60%, a w pierwszej połowie 
obronił 5 karnych. Też niespotykana sytu-
acja. Emocji na pewno dużo, ostra walka, 

więc kibice mogą być zadowoleni. Teraz  
z meczu na mecz powinno być lepiej, 
mniej bałaganu i chaosu w grze.

MKS wystąpił w składzie (w nawiasach 
strzelona bramki): Kamil Kopieczek, Wi-
told Chwastek, Damian Kurowski – Krzysz-
tof Bielesz (3), Marek Cholewa, Dawid Jen-
kner (4), Adrian Miśkiewicz (2), Arkadiusz 
Czapek (1), Szymon Gogółka (4), Krzysztof 
Kotela (1), Marcin Oświecimski (2), Bartło-
miej Kopij, Adam Deda, Wojciech Fudali, 
Jerzy Jopek, Łukasz Cieślar.

Chłopcy młodsi MKS Ustroń grali dwa 
mecze na wyjeździe i oba wygrali: z MKS 
Siemion ZSH Siemianowice Śląskie 9:17 
(3:13), natomiast z MKS Zryw Chorzów 
11:20 (6:13). Po tych zwycięstwach awan-
sowali do finału wojewódzkiego, czyli 
najlepszej czwórki.

Chłopcy z MKS Ustroń grali w składzie: 
Dawid Oliwka, Bartosz Mrowiec – Patryk 
Siekierka (4), Łukasz Machnowski (8), 
Aleksandr Bejnar (9), Jakub Dziwisz (4), 
Piotr Gawlas (4), Ignacy Jaworski (1), 
Jakub Serwotka, Łukasz Szczęsny (1), 
Nikodem Olszowski (4), Maksymilian 
Chłopecki, Piotr Szturc, Karol Gierczak 
(1), Maciej Trybuła, Maciej Darowski (1), 
Kamil Podżorski.

W finale mistrzostw Polski juniorów  
w piłce ręcznej znalazły się drużyny: 
MKS MOS Wrocław, Wisła Płock, Vive 
Kielce, Olimpia Piekary Śląskie. Przy-
pomnijmy, że z Olimpią juniorzy MKS 
Ustroń rywalizowali w lidze wojewódz-
kiej, natomiast z Wrocławiem w 1/8 fina-
łu.                                   Wojsław Suchta 

TERMINARZ  ROZGRYWEK III LIGI
mecze MKS Ustroń w sali Szkoły Podstawowes nr 1
2016-03-11  17:30  MKS Ustroń - MKS Imielin
2016-03-18  17:30 MKS Ustroń - UKS MOSM Bytom
2016-04-01  17:30  MKS Ustroń - SPR Grunwald II Ruda Śląska
2016-05-20  17:30  MKS Ustroń - UKS Imperium Katowice

MKS Ustroń - ULKS Grom Jasienica 17:16 (5:5)

* * *

* * *

Obronę MKS wsparli starsi zawodnicy.                                                                Fot. W. Suchta


