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letni  basen
Wasz ośrodek leży trochę na uboczu, w Poniwcu - dzielnicy 
mieszkaniowej. Czy nie sprawia to, że mniej gości do was 
trafia?
Utarło się wśród gości, szczególnie ze Śląska, że wjeżdżając do 
Ustronia należy skręcić w lewo do centrum, a także na Zawodzie 
lub do Jaszowca. Nasz ośrodek natomiast jest położony na drodze 
z Ustronia do Wisły, przy szlaku na Czantorię, co też ma swoje 
zalety. Mamy około 1,2 ha atrakcyjnego terenu, gdzie spokojnie 
można wypoczywać wśród zieleni. Posiadamy jako atrakcję  
basen letni.
Ale goście muszą tu trafić.
Nie czekamy na przypadkowych gości, aczkolwiek tacy również 
się zdarzają. Z reguły zatrzymują się u nas grupy, choć kierujemy 

Rozmowa z Krzysztofem Srokolem, kierownikiem 
Ośrodka Wczasowo-Konferencyjnego ELTRANS

(dok. na str. 2)

Burmistrz Miasta Ustroń oraz Rada Miasta Ustroń zapraszają 
na uroczystość patriotyczną z okazji 

ŚWięTA WOjSKA POLSKiEGO 
64 ROCZNiCY POWSTANiA WARSZAWSKiEGO 

88 ROCZNiCY BiTWY WARSZAWSKiEj
która odbędzie się 15 sierpnia w Ustroniu.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
Godz. 10.30 - Msza św. w Kościele św. Klemensa w intencji pole-
głych żołnierzy Wojska Polskiego w czasie  wojny bolszewicko 
– polskiej oraz podczas II wojny światowej. 
Godz. 11.45 - Przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych, 
uczestników uroczystości pod Pomnik Pamięci Narodowej obok 
ratusza.
Godz. 12.00 - Uroczystość słowno-muzyczna i złożenie kwiatów 
przy Pomniku Pamięci Narodowej.
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Przed 15 laty w regionie cie-
szyńskim funkcjonowało ponad 
8500 firm. Na terenie Cieszyna 
zarejestrowanych było 2036,  
w Skoczowie - 1393, w Ustro-
niu - 1250, w Strumieniu - 900, 
w Wiśle - 883. Ich wysyp na-
stąpił na początku lat 90, kiedy 
zaczęła funkcjonować działal-
ność gospodarcza.
    
Jeszcze na początku lat 90  
w istebniańskich groniach było 
niespełna 200 telefonów, a łą-

czenie między sąsiadami i ze 
światem następowało przez 
ręczną centralę na korbkę. Nad 
wszystkim czuwała pani tele-
fonistka. Teraz pośród górali 
królują telefony komórkowe.  

W Muzeum Beskidzkim w Wi-
śle rokrocznie organizowane 
są wystawy obrazów nama-
lowanych podczas plenerów 
zorganizowanych w ramach 
„Beskidzkich Integracji Sztu-
ki”. Od czterech lat te spot-
kania artystów w beskidzkich 
groniach sponsorują Bożena  
i Jan Kukuczkowie. 

Na początku lat 90. minio-
nego wieku w Dębowcu po 

raz pierwszy zorganizowano 
turniej sołectw. Rywalizacja  
w konkurencjach rekreacyj-
nych i zręcznościowych przy-
padła do gustu mieszkańcom 
i impreza organizowana jest co 
roku do dzisiaj.

Ponad 50 lat temu wody Wisły 
zalały wieś Zarzecze. Miesz-
kańców już w niej nie było. Zo-
stali przesiedleni, bo w miejscu 
ich wioski postanowiono wybu-
dować sztuczny zalew, znany 
jako Jezioro Goczałkowickie. 
A ludzie zostali rozrzuceni po 
całym regionie.

Wiosną 1994 roku para-
fia ewangelicko-augsburska  

w Cisownicy wzbogaciła się 
o dom parafialny. Wierni praco-
wali przy jego budowie ponad 
28 tys. godzin, a koszt budowy 
sięgnął blisko 1,5 miliarda ów-
czesnych złotówek. 
  
Pod koniec października jubi-
leusz 55-lecia obchodził KS 
Beskid Brenna. Były gratula-
cje i odznaczenia. Wydano też 
okolicznościową publikację.

Jeszcze do końca lat 90. ko-
szykarki LKS Cieszynianka 
odnosiły sukcesy na ligowych 
parkietach. Z powodu kłopo-
tów finansowych klub zawiesił 
działalność i nie wznowił jej do 
dzisiaj.              (nik)

*    *    *

*    *    * 

letni  basen

k.	Srokol.																									 								 									 								Fot.	W.	Suchta

*    *    *

*    *    *

personel i jeśli chodzi o Ustroń, nie zmieniają swego miejsca 
pobytu. Bywają też pobyty jednodniowe. Wszystko zależy od 
potrzeb klienta.
A jak postrzegają Ustroń wasi goście?
Wszyscy zachwycają się okolicą. Najwięcej jest gości ze Śląska, 
a krajobraz w Ustroniu się znacznie różni od tego, co oglądają na 
co dzień. Z sentymentem wracają w góry, a jedną z bliżej położo-
nych atrakcyjnych miejscowości jest Ustroń. Chwalą rozwijającą 
się bazę noclegową. Największym mankamentem jest czasem 
brak dobrej pogody. Wtedy nie dochodzą do skutku wszelkie 
eskapady i potrzebne są atrakcje na miejscu. A te w Ustroniu, 
jak Leśny Park Niespodzianek, czy wyciąg na Czantorię, też są 
uzależnione od pogody.
Co pan sądzi o przedsiębiorstwach działających na obrzeżach 
turystyki w Ustroniu?
Generalnie to brakuje miejsca, gdzie zawsze coś się dzieje. 
W Wiśle jest jedna ulica, wokół której wszystko się kręci. Goście 
chcieliby wyjść na miasto, gdzie jest jakaś rozrywka wieczorna. 
Nie każdy chce spędzać wieczory w pokoju.
Czego goście oczekują przyjeżdżając do waszego ośrodka?
Spokoju, odpoczynku, profesjonalnej obsługi, a także prostych, 
aczkolwiek smacznych wyrobów kulinarnych. Jak już wspo-
mniałem w przeważającej mierze są to goście ze Śląska, ale 
także z województwa mazowieckiego, łódzkiego, a sięgamy aż 
po Bydgoszcz. 
jesteście jednym z niewielu ośrodków w Ustroniu posiada-
jących basen. 
Jest to basen otwarty, czynny latem, dostępny bezpłatnie dla gości 
hotelowych, dla innych cena biletu wynosi 6 zł, dla dzieci 4 zł za 
cały dzień. Moim zdaniem jest to opłata symboliczna. Oczywiście 
jest ratownik, a basen spełnia wszystkie normy dopuszczeniowe, 
jest systematycznie badany przez Sanepid. 
Czy ustroniacy korzystają z tego basenu?
Tak. Przypominamy się ustroniakom i gościom na folderach oraz 
na ulotkach rozwieszanych za pośrednictwem Przedsiębiorstwa 
Komunalnego.
A jakie są wasze relacje z Urzędem Miasta?
Jak najlepsze. Współpracujemy, staramy się wspierać różne im-
prezy kulturalne, występy zespołów. 
jak się rysuje przyszłość waszego ośrodka?
Planujemy inwestycje rozwojowe, czyli powiększenie bazy 
noclegowej, stworzenie bazy typu spa, ale także niewielkiego 
basenu krytego, czynnego cały rok. Zresztą z siłowni już można 
korzystać.
Śledzi pan co robi konkurencja w Ustroniu?
Oczywiście. Przecież po drugiej stronie rzeki Wisły stoi kilkana-
ście piramid, Jaszowiec i jest to konkurencja niebagatelna. Jednak 
póki co dajemy sobie radę, a mówiąc szczerze, to bardziej ze sobą 
współpracujemy niż konkurujemy. 
Kto jest właścicielem ośrodka?
Eltrans spółka z o.o. z Chorzowa. Firma zajmuje się dystrybucją 
kabli, opraw i sprzętu elektrotechnicznego. My, jako ośrodek 
Eltrans, jesteśmy oddziałem tej firmy.
Dziękuję za rozmowę.              Rozmawiał: Wojsław Suchta

też ofertę do gości indywidualnych. Generalnie szukamy grup, 
a one są zadowolone z pobytu u nas. Są to grupy szkoleniowe, 
konferencyjne, organizujemy też spotkania okolicznościowe. 
A goście indywidualni są jakby dopełnieniem.
Ale tzw. turystyka konferencyjna to głównie wiosna i jesień. 
Na kogo zatem liczycie w wakacje?
Wszystko trzeba precyzyjnie zaplanować. My jesteśmy obiektem 
przyjmującym zarówno gości poza sezonem jak i w sezonie. W 
wakacje również można się nastawić na różne grupy, można też 
współpracować z biurami podróży.
W jaki sposób się reklamujecie?
Prowadzimy promocję ośrodka wykorzystując informacje gości 
przybywających do nas. Najważniejsze są kontakty interperso-
nalne. Wykorzystujemy też różne nowoczesne techniki, jak np. 
internet, ogłoszenia prasowe, foldery. 
Która z tych metod jest najskuteczniejsza?
Bezpośrednie dotarcie do klienta. Najlepiej, gdy to jest rozmo-
wa bezpośrednia, a nie telefoniczna. Można wtedy rozmawiać 
o szczegółach, wyjaśnić sobie wszelkie wątpliwości.
Przebywały ostatnio u was młodzieżowe drużyny rugby	
z Polski i Francji.
Była to grupa sportowców ze specyficznymi wymaganiami, głów-
nie kulinarnymi. Francuzi mają swoją kuchnię, która znacznie 
odbiega od naszej i na początku ich pobytu parę spraw trzeba 
było wyjaśnić i dostosować nasze umiejętności do ich specyfiki. 
Potem już, gdy chodzi o konsumpcję, to była dość duża, ale my 
jesteśmy z ich pobytu zadowoleni.
Grupy przybywają na pewien wyznaczony okres czasu. A jakie 
okresy pobytu wybierają najczęściej goście indywidualni?
Różnie. Mamy grupę stałych gości wypoczywających tylko u nas. 
Inni przybywają w interesach. Wszyscy czują się dobrze, znają 

(dok. ze str. 1)

*    *    * 

*    *    * 

*    *    * 
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04.08.�008 r. 
Około 10.30 na targowisku przy 
ul. Brody nieznany sprawca ukradł 
portfel z pieniędzmi z koszyka 
mieszkanki Ustronia. 
04.08.�008 r. 
O 23.40 mieszkaniec Kozakowic 
Górnych będący w stanie nietrzeź-
wym (0,87 mg/l) i kierujący vw 
golfem spowodował na ul. 3 Maja 
kolizję z golfem i nie zatrzymał 
się. Pokrzywdzony widząc to 
podjął pościg. Na ul. Pasiecznej 
uciekający uderzył w przydrożne 
drzewo i tam został zatrzymany. 

4.08.�008 r. 
Interweniowano na os. Centrum 
w związku z zanieczyszczeniem 
potoku. Kontrola wody nie wyka-
zała jednak zawartości żadnych 
groźnych substancji.
4.08.�008 r. 
Interweniowano w sprawie bez-
pańskiego psa, włóczącego się na 
ul. Wiślańskiej. Jego właściciel 
został szybko odnaleziony.
5.08.�008 r. 
Prowadzono kontrole porządkowe 
na bulwarach nadrzecznych oraz 
na osiedlach spółdzielni „Zacisze”, 
ze zwróceniem uwagi na zachowa-
nie młodzieży.
6.08.�008 r. 
Prowadzono kontrole porząd-
kowe na bulwarach rzeki Wisły 
ze zwróceniem uwagi na stan 
latarni ulicznych. Kilka z nich 
nie miało pokryw na bezpieczniki 
elektryczne. 
7.08.�008 r. 
Prowadzono kontrole porządko-
we wraz z pracownikiem Wy-
działu Środowiska i Rolnictwa 
w okolicach campingów przy ul. 
Nadrzecznej. Zwracano uwagę na 
wywóz śmieci i fekaliów. Kontrola 
nie wykazała nieprawidłowości.
8.08.�008 r. 
Interweniowano na ul. Skoczow-
skiej w związku z wypalaniem 
traw. Ze względu na małe zagroże-
nie sprawca został pouczony. Straż 
miejska przypomina, że na ul. 

06/07.08.�008 r. 
Z ogrodzenia posesji przy ul. 
Jelenica nieznany sprawca ukradł 
5 lamp kwarcowych. 
08.08.�008 r. 
Około 2.40 nieznany sprawca 
wybił szybę i włamał się do sklepu 
przy ul. Cieszyńskiej. Ukradł dwa 
plecaki.
09.08.�008 r. 
O 15.55 na skrzyżowaniu ul. Ka-
towickiej z ul. 3 Maja kierująca 
daewoo matiz mieszkanka Rudy 
Śląskiej wymuszała pierwszeń-
stwo i doprowadziła do kolizji 
z kierującym subaru mieszkańcem 
Wisły.                                   (mk)

Kuźniczej znajduje się bezpłatny 
kompostownik.
9.08.�008 r. 
Udział w wakacyjnej akcji „Rowe-
rem bezpiecznie do celu”.
9.08.�008 r. 
Zabezpieczenia porządkowe 
w okolicach amfiteatru podczas 
trwania imprezy – „Babska Bie-
siada”.
�0.08.�008 r. 
Prowadzono kontrole porządkowe 
na bulwarach nadrzecznych od 
Ustronia Polany do Nierodzimia, 
ze zwróceniem uwagi na par-
kowanie na terenach zielonych. 
Kontrola nie wykazała niepra-
widłowości.                           (mk)	

20.30 
co piątek muzyka na żywo

15.08 -  Zbigniew Wiktorski 
Trio - pamiętają Państwo pierwszy 
zespół grający w Angel’s? Tak to oni! 
Standardy jazzowe, znane piękne 
melodie... Zapraszamy!

22.08 -  G’zone - muzyka elek-
troniczna, klasyczne instrumenta-
rium, piękny glos wokalistki 

*    *    *

*    *    *

NA  ŚLUBNYM KOBiERCU STANęLi:
Anna Piecha z Ustronia i Marcin Fiedor z Ustronia

Agnieszka Dziadek z Ustronia i Krzysztof Legierski z Ustronia
Anna Podżorska z Ustronia i Krzysztof Korzec z Ustronia

CZYSTOŚĆ  WÓD
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 

w dniach 21 i 28 lipca  przeprowadził kontrolę wód w powiecie 
cieszyńskim. Stwierdzano podczas niej, czy odcinki rzek tradycyj-
nie wykorzystywanych do kąpieli i rekreacji spełniają potrzebne 
dla tych celów wymagania. W Ustroniu Wisła spełnia wymagania 
w Centrum na wysokości kortów tenisowych i w Nierodzimiu 
na wysokości restauracji „Gościniec”, natomiast nie spełnia tych 
wymagań w Jaszowcu na wysokości mostu.                        (mk)

Władysław Madusiok lat 67  ul. Leśna 16
Maria Zielińska lat 88 os. Manhatan 8/7
Anna Śliwka  lat 78  ul. Polańska 32

Ci, KTÓRZY OD NAS ODESZLi:

*    *    *

CiESZYńSKiE ROLNiCTWO
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z prof. Gustawem 

Michną i doc. dr hab. Karolem Węglarzym autorami książki 
„Postęp w rolnictwie ziemi cieszyńskiej”, które odbędzie się 
w piątek 22 sierpnia o godz. 17.00. W programie: promocja książ-
ki oraz film na temat rolnictwa.              (mk)	

Jednym z  na jczęśc ie j 
zgłaszanych przestępstw w 
ustrońskiej Komendzie Po-
licji jest kradzież portfela z 
torebki lub koszyka. Dzieje 
się to notorycznie zwłaszcza 
teraz, w sezonie letnim, kiedy 
w miejscach publicznych panu-
je tłok, jest dużo przyjezdnych 
i ludzie są bardziej anonimowi. 
Kradzieży sprzyja częste trzy-
manie portfeli na wierzchu, 
w otwartej torebce, podczas 
robienia zakupów na targu lub 
w supermarkecie, stawianie to-
rebek na ladzie, niedostateczna 
uwaga. Bardzo często zdarza 

się, że wraz z pieniędzmi giną 
również trzymane w portfelu 
dokumenty. Komendant Poli-
cji przestrzega, aby w miarę 
możliwości dokumentów i kart 
bankomatowych nie przecho-
wywać razem z pieniędzmi, 
nie wspominając już o tym, iż 
w żadnym przypadku przy kar-
cie bankomatowej nie powi-
nien być zapisany numer PIN. 
Trzymanie dokumentów w 
osobnym miejscu, w przypadku 
kradzieży portfela zaoszczędzi 
nam wielu problemów związa-
nych z wyrabianiem nowych 
egzemplarzy.                   (mk)

kradzieże  Portfeli

Ruszył nowy projekt...
„Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwią-

zywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie 
cieszyńskim” pod taką nazwą od 1 lipca 2008 roku w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie ruszył projekt realizo-
wany ze środków Unii Europejskiej. Projekt jest realizowany 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 
7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez po-
wiatowe centra pomocy rodzinie.

Powiat cieszyński zamieszkują osoby, którym z różnych wzglę-
dów  trudniej jest znaleźć pracę. Dlatego też Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie rozpoczęło realizację projektu, który jest 
skierowany szczególnie dla osób bezrobotnych, poszukujących 
pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku 
aktywności zawodowej i korzystających z pomocy społecznej, 
szczególnie osób niepełnosprawnych oraz osób należących do 
grupy osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze 
lub rodziny zastępcze.

Celem projektu jest zdobycie przez uczestników umiejętności 
zawodowych. Grupa docelowa zostanie wyłoniona w trakcie roz-
mów rekrutacyjnych, które odbywają się w każdą środę w godz. 
od 14.00 do 16.30 w Starostwie Powiatowym (pokój 124). Każda 
z osób zakwalifikowanych do projektu będzie brać udział w war-
sztatach psychologicznych i z zakresu doradztwa zawodowego, 
szkoleniach zawodowych, a także w indywidualnych rozmowach 
ze specjalistą (psycholog, doradca zawodowy, prawnik). 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 
0 33 477 71 24 lub 0 33 477 72 00.           Marzena Krzempek

W KRęGU POEZji
Klub Propozycji w Cisownicy zaprasza 20 sierpnia o godz. 

17.00 do sali świetlicy w Cisownicy na spotkanie z Wandą 
i Bolesławem Midrami na temat „W kręgu poezji i muzyki”. (mk)*    *    *

*    *    *

SPEKTAKL W MAGNOLii
Fundacja „Arka” i Hotel Magnolia zapraszają na widowisko 

teatralne pod tytułem: „...jesteśmy...”. które odbędzie się 16 
sierpnia o godzinie 17.00 w Hotelu Magnolia, ul. Szpitalna 15. 
Program zopstał przygotowany przez osoby niepełnosprawne pod 
kierunkiem Zbigniewa Wróbla. Wstęp wolny.                     (mk)	
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Ptaki  i  jenoty
W Leśnym Parku Niespodzianek oglą-

dać można od niedawna nowych, cieka-
wych mieszkańców: dwa młode jenoty 
oraz ptaki drapieżne, to znaczy bielika 
amerykańskiego, raroga górskiego, sokoła 
indyjskiego i kanie czarne. 

Jenoty przyjechały z parku w Willin-
gen. Gatunek ten, z rodziny psowatych, 
pochodzi ze wschodniej Azji, z terenów 
Japonii i Korei. Stamtąd przemieścił się na 
zachód, zajął całą Azję i dotarł do Europy. 
W Rosji hodowano jenoty dla skór; zwie-
rzęta uciekały stamtąd do Polski i praw-
dopodobnie w ten sposób zamieszkały na 
terenie naszego kraju. Jego przedstawicie-
le potrafią doskonale dostosować się do 
różnych rodzajów środowiska. Zasiedlają 
podobne obszary, co lisy i borsuki, często 
zajmują bowiem wykopane przez nie 
nory. Na terenach górskich jest to nieco 
utrudnione ze względu na trudne podłoże, 
stąd w naszej okolicy występują rzadziej. 
Wybierają okolice zbiorników wodnych, 
ze względu na występujący tam dostatek 
pożywienia. Są zwierzętami drapieżnymi 
i wszystkożernymi; polują głównie na 
drobne gryzonie, ale mogą żywić się też 
padliną, jajami ptaków wodnych, a nawet 
ślimakami, owadami i owocami. W dzień 
śpią; jako jedyny gatunek z psowatych 
zasypiają na zimę. Dorastają do 90 cm 
długości z ogonem i ok. 10 kg wagi. 

W Leśnym Parku znajduje się para jeno-
tów: samica o ciemnej, króliczej maści 
i biały samiec. Jako taki jest ewenemen-
tem: „One naturalnie występują w tej 
maści króliczej, - mówi asystent sokolnika 
Michał Pszczółka - natomiast białe są 
w Europie tylko dwa, jeden w naszym par-
ku w Polsce i drugi w parku w Willingen. 
W naturze praktycznie się ich nie spotyka. 
Nie jest to też albinos, bo nie ma czerwo-
nych oczu; to po prostu taka odmiana.” 
Obserwowane w naturalnym środowisku 
jednoty trzymają się parami, podobnie jak 
te w Parku Niespodzianek. Wygląda na to, 
że dobrze się dobrały, a to oznacza, że w 
przyszłości mogą pojawić się ich młode. 

Nowy jest też bielik amerykański, dwu-
letni samiec o imieniu Billi, który dołączył 
do swojego starszego kolegi tego samego 
gatunku - Regana. Obydwa ptaki noszą 
imiona amerykańskich prezydentów. Billi 
nie wygląda jeszcze jak typowy bielik, 
nie ma charakterystycznej białej głowy 
i ogona, które pojawią się u niego dopie-
ro około czwartego, piątego roku życia. 
W tej chwili te części ciała ma pokryte 
brązowymi plamami, ale z wiekiem będą 
się one „gubić” i zostaną same białe pióra. 
Billi pochodzi z Hellental, słynnej pla-
cówki rozmnażającej ptactwo drapieżne 
i odnoszącej spore sukcesy w rozmnażaniu 
bielików amerykańskich. Z tego gatunku 

bardzo trudno uzyskać potomstwo: ptaki 
długo dobierają się w pary i żyją ze sobą, 
a dopiero w wieku 10 lat przystępują do 
lęgów. Jest to bardzo cenny okaz; razem 
z Reganem są jedynymi przedstawicielami 
bielika amerykańskiego w Polsce. „Nasz 
Billi już od tygodnia lata na pokazach, 
bardzo szybko się edukował. Jak na razie, 
latanie nie wychodzi mu jeszcze tak ładnie 
jak Reganowi, nie lata tak płynnie, on, 
można powiedzieć, ciągle jeszcze uczy 
się latania, korzystania z wiatrów, bo do 
tego jego skrzydła służą: mają za zadanie 
wyłapywać wiatr. Billi o tym nie wie,  
jeszcze cały czas nimi uderza, starając się 
w ten sposób latać, ale z biegiem czasu sam 
wyczuje, o co w tym chodzi i nauczy się szy-
bować oraz krążyć”-  Michał Pszczółka. 

W Parku pojawił się młody raróg górski, 
samica o imieniu Lara. Przyjechała jako 
trzytygodniowe pisklę: „Lara była malut-
ka, trzeba ją było karmić, bo dzieciak z niej 
był, a my robiliśmy za jej matkę. Teraz jest 
już wypierzona. Jest bardzo grzeczna, więc 
najprawdopodobniej dwa, trzy tygodnie 
i już będzie latała na pokazach”. W na-
turze raróg górski występuje w głów-
nie w Afryce, częściowo w południowo 
– wschodniej Europie i w Azji. W Polsce 
pojawia się sporadycznie. Poluje, często 
w parach, na ptaki wielkości gołębia. 

Nowym osobnikiem jest również młody 
sokół indyjski, ciekawy i rzadki w Polsce 
gatunek. Nie jest trzymany w prywatnych 
hodowlach sokolników ze względu na ni-
skie zdolności łowieckie, ani zwyczajowo 
w ogrodach zoologicznych. Można już 
podziwiać go podczas pokazów. 

Do Parku przyjechały także trzy kanie 
czarne. Dwie młodsze są już uczone lata-
nia i robią szybkie postępy: do końca lata 
powinny zacząć brać udział w pokazach, 
a w przyszłym roku w prezentacjach. 
Trzeci ptak jest nieco starszy i bardziej 
nieufny, niedostępny jeszcze do ogląda-
nia dla zwiedzających. Sokolnicy pracują 
z nim, ucząc przebywania z ludźmi. Ka-
nie należą do kapryśnych i płochliwych 
ptaków. Gatunek w naturze zamieszkuje 
tereny południowej Afryki i Azji. W Polsce 
występuje bardzo nielicznie. 

Nowe gatunki sprawiają, że na atrak-
cyjności zyskują nie tylko pokazy lotów 
ptaków drapieżnych, ale również cały 
Leśny Park Niespodzianek. Jednak chęt-
nych do zwiedzania nie brakuje nawet bez 
nich; Park od wielu lat należy do najchęt-
niej odwiedzanych przez turystów miejsc 
w Ustroniu.                          Maria Kulis

Para jenotów cały czas trzyma się razem.                                                        fot. w. suchta

u źródeł
15 sierpnia, o godz. 16.00 w ustrońskim amfiteatrze odbędzie 

się koncert zespołów folkowych i folklorystycznych „Gdzie biją 
źródła”. W programie zobaczymy Zespół Pieśni i Tańca „Hajdu-
ki” z Oświęcimia, od prawie 40 lat koncertujący w calej Polsce, 
a także za granicą. Zagra kapela góralska „Torka” z Cieszyna, 
która w tym roku wydała swoją pierwszą płytę, „Szyroko, dale-
ko”, zawierającą autorskie piosenki lidera zespołu, Kaza „Nędzy” 
Urbasia. Na koniec będzie można posłuchać znanego zespołu 
polskiej sceny folkowej „Beltaine”, łączącego w swoich utworach 
muzykę szkocką, irlandzką, bretańską ze współczesną. 

Koncert poprowadzi józef Broda.Wstęp wolny.    (mk)         
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Zdaniem 
Burmistrza

Roztomili  ludeczkowie

Impreza jest organizowana przez Gro-
madę Górali na Śląsku Cieszyńskim 
z siedzibą w Ustroniu oraz Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni 
w Warszawie, którego Zarząd przyjedzie 
do Ustronia w pełnym składzie. Wspo-
maga nas organizacyjnie Urząd Miasta, 
Śląski Urząd Marszałkowski, Starostwo 
Powiatowe oraz sponsorzy i ludzie dobrej 
woli. Patronat objął  marszałek Sejmiku 
Śląskiego Bogusław Śmigielski, starosta 
cieszyński Czesław Gluza, który potwier-
dził swój udział w jury oraz burmistrz 
Ustronia Ireneusz Szarzec. 

Impreza, którą organizujemy po raz trze-
ci ma za zadanie odtworzenie owczarstwa 
na naszym terenie, w tym ratowanie polan 
górskich przez reklamę i poprawienie pre-
stiżu baraniego mięsa, przygotowywanego 
przez ekipy kucharzy z renomowanych 
restauracji, którzy wystartują w Mistrzo-
stwach   - ocenianych przez szefów kuchni 
najlepszych polskich restauracji należą-
cych do OSSKiC. 

Będziemy też promować wybitne osobo-
wości Śląska Cieszyńskiego. Gwiazdami 
tegorocznej „Baraniny” będą:
Grzegorz Komendarek – kucharz Grześ 
z serialu „Złotopolscy”,
Hanna Szymanderska - autorka ok. 50 
książek kucharskich,
Stefan Birek – nadworny kucharz TVP1 
programu „Kawa czy herbata”- wiceprezes 
OSSKiC,
Stanisław jaskółka – aktor z Warszawy, 
góral z  Nowego Targu, który prowadzi 
najważniejsze imprezy folklorystyczne 
w kraju, w tym i naszą,
Kazo Nędza Urbaś – świetny skrzypek,  

Sierpień to czas zbiorów, ale także 
czas refleksji nad tym, jak to w ostatnich 
kilkudziesięciu latach zmienił się Ustroń. 
Zmieniło się oblicze miasta, zmieniła się 
mentalność mieszkańców. Wszyscy pa-
miętamy, że w większości ogródków przy-
domowych uprawiało się warzywa, gdy 
obecnie są to ogrody kwiatowe, ozdobne 
z zadbaną trawą. Pomału zapominamy 
o tym, że większość osiedli wyposażona 
była w zabudowania gospodarcze, gdzie 
często hodowano zwierzęta domowe, 
począwszy od drobiu i królików, a na 
trzodzie chlewnej i owcach skończywszy. 
Dzisiaj raczej nie do pomyślenia jest, by na 
osiedlu mieszkaniowym ktoś hodował pro-
siaki i kury. Osobiście pamiętam, jak moi 
dziadkowie uprawiali buraki ćwikłowe 
popularnie zwane ćwiklą, którą skarmiali 
dwie-trzy świnie w roku. Zawsze w grud-
niu odbywały się zabijaczki. Dotyczyło 
to większości domów jednorodzinnych. 
Dziś raczej trudno sobie wyobrazić, by 
prowadzić na osiedlu hodowlę. Nawet go-
spodarstwa typowo rolnicze, gdzie od lat 
prowadzona jest hodowla, przeszkadzają 
ludziom, którzy niedawno wybudowali 
się nieopodal. Wszyscy oczekują czystego 
powietrza, wszyscy patrzą na Ustroń jako 
na uzdrowisko.

Patrząc na zdjęcia Ustronia, możemy 
obserwować, jak tereny rolnicze zastępo-
wane były terenami rekreacyjnymi. Coraz 
więcej drzew, lasy jakby schodziły z gór  
i wyłączały z upraw coraz większe areały. 
Na wielu polach powstają nowe osiedla 
mieszkaniowe, tereny są urbanizowane, 
powstaje infrastruktura miejska zastępu-
jąca infrastrukturę rolniczą. Coraz więcej 
sklepów, coraz więcej usług.

Tym niemniej Ustroń nadal funkcjonuje 
w branży rolniczej, czego najlepszym 
przykładałem doroczne dożynki. Postępu-
je jednak specjalizacja, a wejście do Unii 
Europejskiej stworzyło dla rolników nowe 
sprzyjające okoliczności, z drugiej strony 
wiąże się to z określonymi wymaganiami. 
Dziś gospodarstwa to małe przedsiębior-
stwa z księgowością, specjalizacją, dosto-
sowane do bieżących potrzeb rynku.

Pamięć o rolniczym charakterze Ustro-
nia trwa, szczególnie wśród starszych 
mieszkańców i ta pamięć jest pielęgnowa-
na. Często słyszymy opinie jak to kiedyś 
w Ustroniu prowadziło się rolnicze życie. 
Często godzono prace na roli z pracą  
w fabryce. Ukuto nawet termin „chłopo-
robotnik”. Niektórzy twierdzili, że są to 
ludzie nie pracujący porządnie, ani na roli, 
ani w fabryce. Moim zdaniem było zupeł-
nie inaczej. Ludzie w Ustroniu potrafili 
ciężko pracować, tu nie było czasu na le-
nistwo i kombinowanie. Wartością zawsze 
była rzetelna robota.      Notował: (ws)	

o zmieniającym się ustroniu mówi bur-
mistrz ireneusz szarzec.

wybitny animator muzyki góralskiej i neo-
folkowej, który wraz z zespołem „Torka” 
i przyjaciółmi zapewni oprawę muzyczną 
całej imprezy, 
Henryk Kukuczka – pasjonat i animator 
kultury góralskiej, „wojewoda wołoski”, 
gazda ze Stecówki, który na scenie będzie 
wyrabiał ser owczy i dzielił się swoją 
wiedzą,
Tadeusz Rucki – właściciel galerii 
w Koniakowie, wykonujący trombity 
i rogi pasterskie – da popis gry na tych 
instrumentach,
jano Pilch od Tkocza z Wisły – pochwali 
się swoimi umiejętnościami gry na instru-
mentach ludowych.
Wystąpią ponadto:
Zespół „Gorcanie” – młodzieżowy zespół 
z Niedźwiedzia w Gorcach, który zrobił 
furorę w czasie happeningu „Brodyway 
na Manhattan”,
Zespół „Hora” ze Szczyrku z wybitnym 
wirtuozami gry na skrzypcach i cymba-
łach

Innymi atrakcjami będą: 
stoiska rzemiosła ludowego, konkurs 

plastyczny dla dzieci, konkurs foto-
graficzny, rajczula (zagroda) z owcami 
i muflonami, strzyżenie owcy ręczne 
i mechaniczne.

Na miejscu będzie gotowana zupa zbój-
nicka na baraninie oraz przyrządzane 
będą potrawy z jagnięciny (mięso będzie 
z naszego terenu).

Liczymy na Waszą przychylność i obec-
ność.

Wielki Zbójnik 
Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim

jan Sztefek

Rada Zbójnicka informuje, że dnia 16 sierpnia 2008 r. o godz. 12, odbędą się w 
Ustroniu w amfiteatrze

 III Mistrzostwa Polski w podawaniu baraniny 
Baranina – Ustroń 2008
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Z dawnego poradnika

dobRe  ZachowanIe
Wpadła nam w ręce publikacja prawie sprzed wieku, a doty-

cząca ludzi kulturalnych i dobrych manier. Niestety bez okładki 
i strony tytułowej. Nieznany jest więc autor, ale jeśli ktokolwiek 
go zna, z chęcią opublikujemy jego dane i tytuł książki. Dzis 
o zachowaniu na ulicy.

ULiCA
Ulice naszych większych miast są na ogół smutne, a ludzie jacyś 

zatroskani, skwaszeni, nieuprzejmi, drażliwi, skłonni do sprzeczek 
itd. A tymczasem dobre wychowanie nawet na ulicy może ułatwić 
wszystkim wspólne przebywanie. Chcąc treściwie ująć w słowa 
to, co należy powiedzieć o zachowaniu się na ulicy, wystarczyłoby 
właściwie zaznaczyć tylko tyle: nie zwracać niczym uwagi na 
siebie i kierować się grzecznością wobec bliźnich. 

Ulica jest jakby wspólną własnością wszystkich, wobec czego 
każdy ma obowiązek podporządkowania się przepisom o ruchu 
ulicznym. A tymczasem ludzie tak dalece nie umieją chodzić 
po ulicach, tak sobie nawzajem przeszkadzają, że aż zachodzi 
konieczność przymusowej nauki chodzenia. Lecz i ta, niestety, 
nie wszystkim pomaga.

Powinniśmy chodzić prawą stroną chodnika, a wyprzedzać 
idących w tym samym co my kierunku od strony lewej. Jezdnię 
przechodzi się tylko w wyznaczonych miejscach na skrzyżowaniu 
ulic, w kierunku – ile możności – prostopadłym do jezdni, czyli 
najkrótszym. Na ulicy nie można pędzić na oślep, roztrącając 
przechodniów, rozpychać się łokciami, przeciskać przemocą przez 
tłum, ani też wałęsać się w kierunku przeciwnym do ruchu na 
chodniku, zamyślać się głęboko, przystawać na środku chodnika i 
prowadzić długie rozmowy ze znajomymi, bo wówczas nie tylko 
hamujemy ruch innych przechodniów, ale i siebie narażamy na 
potrącenia lub nawet na nieszczęśliwe wypadki. Nie powinno się 
głośno rozmawiać i wybuchać donośnym śmiechem, gwizdać, 
jeść (często widujemy kupujących owoce i spożywających je na 
poczekaniu na ulicy lub w tramwaju), nawoływać znajomych, 
rozmawiać z siedzącymi w oknach mieszkań lub na balkonach, 
oglądać się i robić głośne uwagi o przechodniach, albo przypatry-
wać się komuś uporczywie, nieuważnie potrącać przechodniów 
nie przeprosiwszy ich nawet, chodzić po kilka osób w rzędzie 
zajmując całą szerokość chodnika na własny użytek; szeroko 
wymachiwać rękami, nosić parasol czy laskę pod ramieniem na 
ukos albo w linii poziomej, tak że krępuje drugim swobodę ru-
chów; prowadzić przed bramą domu dłuższe pogawędki zamiast 
ujść jeszcze kilkadziesiąt kroków dla dokończenia rozpoczętej 
rozmowy; ostentacyjnie zwracać uwagę na ułomnych i kaleki; 
przypatrywać się eskortowanym więźniom; prześladować cie-
kawymi spojrzeniami egzotycznych przejezdnych z zagranicy i 
tym samym przyuczać dzieci do gapienia się na ulicy, zatrzymy-
wania się przy zbiegowiskach, do wyrabiania w sobie brzydkiej 
ciekawości, która z chęcią poznania świata i zjawisk życia nie 
ma nic wspólnego; czyli – dziwić się wszystkiemu, czego nie 

spotyka się na co dzień albo co się komu nie podoba czy też 
właśnie podoba, są to bowiem objawy nie tylko braku obycia, 
ale i ciasnego horyzontu myśli.

Zwyczajem w Polsce przyjętym idzie mężczyzna po lewej ręce 
kobiety i tak samo osoby młodsze po lewej stronie starszych. Idąc 
z dwiema paniami, pozostaje również po lewej stronie, młodsza 
z pań po prawej, starsza w środku. 

Odpowiedni ubiór na ulicę, tj. spokojny w kroju i barwie, nie 
zwracający uwagi krzyczącymi kolorami i oryginalnością oraz 
spokojne zachowanie stwarza dookoła nas atmosferę, świadczącą 
kim jesteśmy i zabezpiecza przed niewłaściwym zachowaniem 
przechodniów. 

Matki powinny zwrócić baczniejszą uwagę na zachowanie 
się synów na ulicy i pouczyć ich, jak niewłaściwy i brzydki jest 
zwyczaj zaczepiania przechodzących kobiet, co jest po prostu 
plagą dużych miast.

UKłON NA ULiCY
Znajomych pozdrawiamy na ulicy ukłonem, a towarzyszący 

im mężczyźni, choćby nam osobiście nieznani, ukłon ten od-
wzajemniają. Panie kłaniają się tylko znajomym, lepiej wszakże 
odkłonić się komuś, kogo nie poznały na razie, niż dotknąć go 
nieodkłonieniem się. Ukłon niedbały lub lekceważący, choćby 
w odniesieniu do znacznie młodszych, do podwładnych czy 
tezżdo niższych w hierarchii społecznej świadczy tylko ujemnie 
o tych, którzy sobie na podobne maniery pozwalają. Poprawny 
ukłon – ani za głęboki, ani za powściągliwy – zdradza poziom 
wychowania. 

Zazwyczaj młodsi wiekiem pierwsi składają ukłon starszym, 
jednokowoż starszy mężczyzna pozdrawia pierwszy młodszego, 
idącego w towarzystwie kobiety. Niczyjego ukłonu nie należy, 
ostentacyjnie wyczekiwać, bo przecież w zasadzie jest to drob-
nostką bez znaczenia, kto kłania się pierwszy.

Podczas składania ukłonu należy wyjąć z ust papierosa – o ile 
ktoś właśnie pali – prowadzoną rozmowę przerwać też na chwi-
lę i patrzeć na osobę, którą się pozdrawia, a nie patrzeć gdzieś 
w przestrzeń. 

Niektórym mężczyznom warto zwrócić uwagę, że na ulicy nie 
całuje się kobiet w rękę. Można złożyć głębszy ukłon, można 
nieco dłużej zatrzymać kapelusz w ręku, ale nigdy ręki podanej 
nie całować.

Uchylenia kapelusza wymagają: procesje kościelne, kondukty 
pogrzebowe, rozwinięte sztandary – a także osoba pana Prezy-
denta Rzeczypospolitej. 

spacerować też trzeba umieć.                                     fot. w. suchta
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Prezentujemy dwa zdjęcia, które dzieli 41 lat. Dotyczą jednej 
rodziny. Na pierwszym wykonanym w 1967 r.  przez znanego 
ustrońskiego fotografa Cywińskiego w parku są wnukowie i 

dziadkowie. Od lewej stoją Jan Makula, Małgorzata Makula, 
Zbigniew Latocha, Grażyna Latocha, Edward Kucharski, Bar-
bara Makula. Od lewej siedzą: Jacek Kucharski, Ewa Capińska, 
babcia Maria Latocha z domu Nowak, dziadek Józef Latocha, 
Włodzimierz Latocha, Jerzy Capiński. 

Zdjęcie poniżej wykonano w lipcu tego roku. Od lewej stoją: 
Barbara Brenner (Makula), Edward Kucharski, Grażyna Kniż 
(Latocha), Zbigniew Latocha, Małgorzata Cupał (Makula), Jan 
Makula. Od lewej siedzą: Jerzy Capiński, Włodzimierz Latocha, 
Ewa Kotwica (Capińska), Jacek Kucharski. 

Zdjęcia udostępniła Dagmara Chodukiewicz-Capińska
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kolekcjoNerzy
Nie często już dzisiaj mamy okazję 

posłuchać bicia zegarów. Najczęściej 
towarzyszy nam jedynie ich miarowe tyka-
nie. Czasem tylko przez gwar miejskiego 
szumu przedziera się dźwięk wybijanych 
kolejnych godzin na zegarach ratusza czy 
kościoła. A dawniej było inaczej, bo też 
inne były zegary, wygrywały melodie. 
Wszyscy tęskniący za tymi czasami powin-
ni odwiedzić wystawę, pt. „Stare zegary, 
sztuka ludowa i coś jeszcze…” z kolekcji 
Stanisława Juroszka i Andrzeja Niedoby, 
która zagościła w Muzeum Ustrońskim.  
Na wernisażu wystawy, który odbył się 
w sobotę, 26 lipca, zebrała się spora grupa 
zainteresowanych zbiorami kolekcjone-
rów, które jak się okazało były na tyle duże, 
że nie zmieściły się wszystkie. Tak więc, 
w sali wystawowej, znalazła się tylko część 
ich bogatej kolekcji. Artyści przywieźli ze 
sobą przepiękne stare zegary, niektóre cera-
miczne, schwarcwaldzkie, zaprezentowali 
też używane dawniej w gospodarstwie, 
sklepie moździerze, żelazka z duszą, wagi 
szalkowe, dzwonki. Osobną część kolek-
cji stanowią dzieła sztuki różnorodnych 
ludowych artystów, obrazy, tak zwany art 
brud, rzeźby przedstawiające figury świę-
tych, ale także figury świeckie, drewniane 
zabawki, między innymi domek dla lalek 
z całym wyposażeniem oraz domownika-

mi. Otwierająca wystawę dyrektor muze-
um Lidia Szkaradnik powiedziała: „Będzie 
to wystawa niezwykle przyciągająca oko, 
ma ona swoją magię, w sali zapanował 
niepowtarzalny klimat. Myślę, że każdy 
z przyjemnością tę wystawę obejrzy”. 
Andrzej Niedoba jest absolwentem dwóch 
kierunków, fizyki i malarstwa. Mieszka 
obecnie w Krakowie, tam też jest znanym, 
wziętym artystą, malarzem i rzeźbiarzem. 
Miał wiele wystaw indywidualnych i zbio-
rowych. Stanisław Juroszek jest mistrzem 
stolarskim, ma firmę rzemieślniczą. Ko-
lekcjonowaniem zaraził go jego szwagier 
A. Niedoba. Swoje eksponaty zbierają od 
kilku lat, a już mogą pochwalić się na-
prawdę imponującą kolekcją. Zwiedzający 
wystawę mogli wysłuchać tekstu prze-
czytanego przez L. Szkaradnik na temat 
kolekcjonerów-wariatów. A. Niedoba po 
wysłuchaniu tego tekstu stwierdził, że coś 
w tym jest i że doświadcza tego szczegól-
nie w niedzielę, kiedy wszyscy wracają 
z kościoła do domu, a on udaje się w stronę 
giełdy. Twierdzi, że gdy tam idzie zwykle 
jest nerwowy, bo ma ostatnie 200 zł.
- Może się tak zdarzyć, że to wydam i 
nie będę miał na prąd. Jak tam nie idę to 
jestem jeszcze bardziej nerwowy, że tam 
nie idę. Więc koło się zamyka. Wiem, ze 
czegoś nie powinienem kupić, bo nie ma 

na to pieniędzy, ale 
z drugiej strony 
jest to zwykle rzecz 
tak niepowtarzal-
na, że następnym 
razem może już 
jej nie być i wtedy 
nigdzie jej już nie 
dostanę - mówi.

O swoim ko-
l ekc jonowaniu 
przedmiotów, tym 
szaleństwie, obaj 
panowie mówili 
z ogromną pasją.

   Anna Rokosz

Stanisław juroszek urodził się 
w Istebnej. Zajmuje się stolarstwem, 
a jego pasją są wyroby z drewna 
i stąd kolekcjonowanie zegarów 
w skrzynkach drewnianych, podobnie 
jak drewniane są tarcze. W później-
szych czasach na drewno nakładano 
porcelanę. Interesuje go także rzeźba 
ludowa, sakralna. Choć na co dzień 
zajmuje się stolarstwem, sam nie 
rzeźbi w drewnie. Zegary zbiera od 
pięciu lat a jego kolekcja liczy obec-
nie 50 sztuk. Są to wyłącznie zegary 
szwarcwaldzkie, w większości produ-
kowane w XIX w. w Szwarcwaldzie 
w okolicach Willingen.
- Są to zegary o prostych mechani-
zmach i jak na tamte czasy raczej 
tanie. Rozprzestrzeniły się w domach 
chłopskich. Do nas trafiły z Czech 
– mówi S. Juroszek. - Obecnie po-
zyskuję je głównie w południowej 
Polsce, w Czechach, także w Austrii 
i Niemczech. Na Śląsku Cieszyńskim 
było ich dużo i dlatego większość 
kolekcji jest właśnie z naszego tere-
nu. Co ciekawe, większość zegarów 
pochodzi z chat kurnych, gdyż są 
bardzo okopcone.

Drugą jego pasją są moździerze, 
głównie ze Śląska Cieszyńskiego. 
Co ciekawe w czasie pierwsze woj-
ny światowej moździerze zabierano 
z domów chłopskich, w zamian dając 
żeliwne. Mosiądz przerabiano na 
amunicję. 

Andrzej Niedoba to absolwent 
ustrońskiej Szkoły Podstawowej nr 
2 a także fizyki na Uniwersytecie 
Jagiellońskim i Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie. To znaczy naj-
pierw ukończył fizykę, by następnie 
zdać na ASP. Miał liczne wystawy, 
jego obrazy można zobaczyć w wielu 
galeriach. Szwagier S. Juroszek za-
pewnia, że jego obrazy kiedyś zostaną 
przywiezione z Krakowa na wystawę 
do Ustronia. Ale są to dość spore 
płótna i najpierw trzeba zorganizować 
ciężarówkę. Przed dwudziestu laty 
miał swoją wystawę w Cieszynie. 
Kolekcjonuje sztukę ludową, głównie 
rzeźby. Jak sam twierdzi ma w swej 
kolekcji parę perełek z XIX w. W jego 
kolekcji jest kilkadziesiąt rzeźb. Inte-
resuje się też sztuką ludzi mających 
talent - psychicznie chorych, ułom-
nych ale chcących się kontaktować ze 
światem - to właśnie art brud. 
- Wielu ludzi malujących czy rzeź-
biących ma takie zainteresowania – 
mówi A. Niedoba. - Kiedyś nawet na 
ASP był przedmiot „sztuka ludowa”. 
Teraz nie ma tego przedmiotu, bo nie 
ma sztuki ludowej. Kiedyś kapliczki, 
krzyże stawiano na rozstajach dróg, 
a dziś to raczej przedmiot handlu. 
Tworzą głównie ludzie w jakiś sposób 
wykształceni. Moje zainteresowanie 
sztuką ludową związane jest z po-
znaniem Leszka Macaka, światowej 
sławy kolekcjonera. Wcześniej sztukę 
ludową brałem przez pryzmat tego, co 
się widzi na jarmarkach.            (ws)

s. juroszek i a. niedoba.                                                                        fot. w. suchta
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Półkolonia
W tym roku już po raz czwarty 

w Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci 
i Młodzieży przy Parafii NMP Królo-
wej Polski zorganizowano półkolonię 
dla dzieci z Ustronia i nie tylko, gdyż  
w przygotowanych zajęciach bra-
ły udział również dzieci z całej Pol-
ski, których rodzice uczestniczyli 
w Dominikańskich Spotkaniach Mło-
dych, a także rodzeństwo mieszkające  
w Niemczech, które w Ustroniu przeby-
wało na wakacjach u dziadków. 

Półkolonia ta miała charakter bezwy-
znaniowy – uczestniczyły w niej zarówno 
dzieci wyznania rzymskokatolickiego, jak 
i ewangelicko – augsburskiego. Miała ona 
również charakter integracyjny – uczest-
niczyło w niej dziecko niepełnosprawne 
intelektualnie. Półkolonia trwała cztery ty-
godnie (30.06 – 25.07), od poniedziałku do 
piątku. Zajęcia zaczynały się o godzinie 900,  
a kończyły o 1300. W ciągu tych czterech ty-
godni na listę zostało zapisanych 96 dzieci, 
z czego 18 to właśnie goście z całej Polski. 
Najmłodszy uczestnik – Kubuś miał dwa 
latka, najstarsi natomiast 17, przeważającą 
grupą były jednak przedszkolaki oraz dzie-
ci z pierwszych klas szkół podstawowych. 
Ta rozbieżność wiekowa nie przeszko-
dziła jednak nikomu w dobrej zabawie, 
wprost przeciwnie – stała się ona okazją 
do uczenia się od siebie nawzajem oraz 
rozbudzania instynktów opiekuńczych  
u najstarszych uczestników półkolonii. 

Pomimo przeważających dni deszczo-
wych dzieciom nie nudziło się, o czym 
świadczyć może frekwencja, w ostat-
nim tygodniu było to zawsze ponad 50 
dzieci (najwięcej 24 lipca, bo aż 57),  
w czasie całego miesiąca średnia liczba 
dzieci uczestniczących w zajęciach to 43 
osoby.

Do opieki nad dziećmi zgłosiło się 16 wo-
lontariuszy, nad którymi czuwał o. Michał 
Szałkowski kierujący świetlicą również 
w czasie roku szkolnego. Część z tych osób 
to osoby będące wolontariuszami świetlicy 
również w czasie roku szkolnego, cześć 

to osoby, które co roku pomagają przy 
półkoloniach lub zupełnie nowi ludzie, 
którzy zechcieli ofiarować swą pomoc.  
W ciągu dnia dziećmi opiekowało się ok. 
8 wolontariuszy, nie wliczając w to pań 
przygotowujących śniadania oraz pań 
pielęgniarek, które czuwały nad zdrowiem 
dzieci. 

W czasie zajęć dzieci otrzymywały dwa 
posiłki, na które najczęściej składały się 
kanapki, kiełbaski, jogurty, owoce, droż-
dżówki i pączki oraz słodka niespodzianka 
na koniec dnia.

W pierwszym tygodniu głównym tema-
tem było hasło „Poznajmy się”. Pierwsze 
dni poświęcone zostały na wspólne stwo-
rzenie zasad obowiązujących w czasie 
trwania półkolonii. W ciągu kolejnych dni 
dzieci brały udział w przeróżnych grach, 
zabawach oraz rozgrywkach sportowych  
mających na celu zintegrowanie tej, jakże 
licznej grupy. 

Drugi tydzień zorientowany był na po-
głębianie umiejętności komunikowania się 
oraz współpracy w grupie. Dzieci brały 
udział w zajęciach i grach mających na 
celu usprawnienie tychże umiejętności. 
Podsumowaniem tygodnia był Wielki 
Turniej, w czasie którego w przeróżnych 
konkurencjach podopieczni musieli wyka-
zać się sprawnościami nabytymi w czasie 
tego tygodnia. Ponadto w czasie jednych 
z zajęć dzieci brały udział w warsztatach 
tańca irlandzkiego prowadzonych przez 
wykwalifikowaną instruktorkę z Warsza-
wy. W tym tygodniu dzięki życzliwości 
kierownictwa Leśnego Parku Niespodzia-
nek dzieci miały możliwość uczestniczenia  
w darmowej wyciecze do tegoż parku. 
Była to dla nich ogromna atrakcja i dzień 
pełen emocji. Każde dziecko mogło 
z bliska zobaczyć, a nawet dotknąć czy 
nakarmić dzikie zwierzęta, jakie żyją 
w parku. Niebywałym powodzeniem 
cieszył się pokaz ptaków drapieżnych, 
w czasie którego najwięcej emocji wzbu-
dził słynny orzeł bielik amerykański 
Regan, fruwający tuż nad głowami dzieci. 

W tygodniu trzecim zajęcia skupiały 
się na formach zdrowego i ekologicznego 
trybu życia. Pod koniec tego tygodnia od-
była się wycieczka – tym razem do Chaty 
Chlebowej w Górkach Wielkich. 

Ostatni tydzień był natomiast podzielo-
ny na kilka części, z racji obecności dzieci, 
których rodzice uczestniczyli w Domini-
kańskich Spotkaniach Młodych. Część 
z podopiecznych brała udział w zajęciach 
plastycznych, grach, zabawach oraz róż-
nych konkurencjach (np. Konkurs Budowli  
z Klocków), część natomiast przygotowywa-
ła przedstawienie na zakończenie półkolonii.  
W tygodniu tym zorganizowano również 
konkurs na najpiękniejszy malunek na cie-
le wykonany specjalnie przeznaczonymi 
do tego farbami i kredkami.

Ponadto w trakcie całej półkolonii, 
oprócz zajęć związanych z tematyką po-
szczególnych tygodni dzieci miały możli-
wość uczestniczenia w zajęciach plastycz-
nych, sportowych oraz rozmaitych grach 
i zabawach, w tym zabawach z chustą 
i tunelem (chusta sfinansowana została 
przez Koło Charytatywne działające przy 
Parafii). W drugim i trzecim tygodniu 
odbyły się osobne zajęcia dla młodzieży 
uczęszczającej do gimnazjum prowadzone 
przez psychologa, na których poznawano 
oraz dyskutowano o szkodliwym wpływie 
wszelkich używek. Zorganizowano rów-
nież Turniej Ping – Ponga oraz Turniej 
Jengi. 

W niedziele 27 lipca odbyło się uro-
czyste zakończenie półkolonii w czasie 
którego członkowie rodzin, dzieci oraz za-
proszeni goście mieli możliwość obejrzeć 
przedstawienie o tematyce profilaktycznej 
pt.: „O królewnie Śnieżce bajka inaczej” 
ukazujące wartość więzi rodzinnych jako 
środek, który może zapobiec sięgnięciu 
przez dziecko po używki. Po przedstawie-
niu miała miejsce prezentacja zdjęć, dzięki 
której rodzice mogli zobaczyć co tak 
naprawdę robiły ich dzieci w czasie pół-
kolonii. Kolejnym punktem zakończenia 
była msza święta w intencji dziękczynnej 
za cztery tygodnie półkolonii, wszystkich 
osób zaangażowanych w jej tworzenie oraz 
darczyńców.

Po mszy dzieci i ich rodziny zaproszone 
zostały na kolację przygotowaną przy po-
mocy Koła Gospodyń Wiejskich. Ostatnim 
punktem programu było rozdanie nagród 
dla tych dzieci, które w czasie trwania 
półkolonii odznaczyły się pozytywnymi 
zachowaniami, postępowaniem zgodnym  
z ogólnie przyjętymi zasadami życia spo-
łecznego, pracą na rzecz półkolonii oraz 
kulturą osobistą.

Półkolonia w takim wymiarze, jak 
w tym roku, możliwa była dzięki pracy 
wszystkich osób, które zaangażowane 
były w jej tworzenie, ofiarom składa-
nym przez parafian oraz dofinansowaniu  
z Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Ustroniu 
– dzięki czemu można było zakupić wiele 
materiałów potrzebnych do prowadzenia 
zajęć oraz nagrody dla wyróżniających się 
dzieci. Wszystkim tym osobom serdecznie 
dziękujemy za wkład w realizację tego 
dzieła, jakim była tegoroczna półkolonia.

o. Michał Szałkowski OP
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Miejska BiBLiOTeka PUBLiczna  im. J. Wantu³y 
Rynek 4, tel. 854-23-40. 

CZyTelnia oGólna oRaZ WypoŻyCZalnia dla dZieCi i młodZieŻy
poniedzia³ek: 12.00 - 18.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; pi¹tek: 8.00 - 18.00.

biblioTeka sZkolno-œRodoWiskoWa W usTRoniu - polanie
poniedzia³ek: 8.45 - 16.00; wtorek: 8.45 - 12.00; œroda: 8.45 - 12.45; czwartek: 8.00 - 12.45 pi¹tek: 8.00 - 12.45.

muZeum usTRońskie im. J. Jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.pl , e-mail: muzeumustronskie@op.pl
Wystawy sta³e: 
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych Muzeum
— Galeria Sztuki Wspó³czesnej B.K. Heczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele”
muzeum czynne:  w poniedzia³ki 9 - 15,  we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 15 
   w soboty,  niedziele 9.30 – 13. 
oddZiał muZeum „ZbioRy maRii skaliCkieJ”
ul. 3 maja 68, tel. 854-29-96. www.muzeumustronskie.republika.pl
ekspozycja stała :
-     ze zbiorów  Marii Skalickiej: drzeworyty sztorcowe Pawła Stellera, cenny zbiór książek tzw. „Cieszy-    
niana”, starodruki, druki  bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
-     ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny żeński 
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
-   oraz - „Walka o niepodległość w czasie II wojny światowej (1939-1945)”.  (AK, PSZ na Zachodzie, 
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich 

.
Galeria „pod Jodłą”:
- „Haft richelieu Ewy Bąk z ustrońskiego Manhatanu”   
- „Rośliny z naszych łąk i drewniane ptaki” Krzysztofa Czadera
klub pRopoZyCJi: -  klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludźmi 

oddZia£ CZynny:  codziennie w godz. 11-16.
GaleRia sZTuki WspółCZesneJ „na GoJaCH” 
B&K Heczkowie - ul. b³aszczyka 19, tel. 854-11-00. Galeria czynna ca³y czas.

GaleRia sZTuki WspółCZesneJ „ZaWodZie” 
ul. sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488.
Galeria czynna: od poniedzia³ku do pi¹tku 9 - 16, w soboty 9 - 13.

biuRo pRomoCJi i WysTaW aRTysTyCZnyCH
Rynek 3a, tel. 854-54-58, e-mail: bpiwa @ poczta.onet.pl
biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.

CHRZeœCiJañska FundaCJa „¯yCie i misJa”
ul. 3 maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy 
dla dzieci i m³odzie¿y „Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo „Koinonia”,  czasopismo „Nasze Inspiracje”.

WysTaWa moToCykli ZabyTkoWyCH - RdZaWe diamenTy

Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.

czyTeLnia kaTOLicka  
dziedziniec przy koœciele p.w.œw. klemensa,  
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00  i 17.00 - 19.00; 
 - niedziele: 7.00 - 13.00  i 17.00 - 19.00.

mieJski dom kulTuRy „pRaŻakóWka” 
ul. daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec nowo-
czesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.

ToWaRZysTWo ksZTałCenia aRTysTyCZneGo - ognisko muzyczne   mdk „pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach : fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, 
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kszta³cenia Artystycznego.

usTRoñskie sToWaRZysZenie TRZeŹWoœCi
Klub Abstynenta „ROdZINA”, ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o  ZUS)    
MITyNG AA - czwartek od 17.30  MITyNG Al-Anon.- wtorek od 17.30 i niedziela
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 17.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854. 

ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury, 
fundacje, stowarzyszenia, 

policja, stra¿ miejska

FundaCJa œW. anTonieGo
ul. koœcielna 21, tel. 854 17 72

 - wtorek  9.00 -10.00;   
- czwartek 16.00 - 17.00;         Psycholog  - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca;  
Wydawanie posi³ków - pon. - pt.       11.30 - 13.00.
eWanGeliCkie sToWaRZysZenie „maRia maRTa”
ul. polańska 87a,  adres kontaktowy:  pl. ks. kotschego 4, tel. 854 11 29
Spotkania w trzecią sobotę miesiąca o godzinie 10.00.

mieJski oœRodek pomoCy spo£eCZneJ
ul. m. konopnickiej 40  - od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
Telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63. 

sToWaRZysZenia i ZWiĄZki:
Zw. kombatantów Rp i by³ych WiêŸniów politycznych - poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17

 polskich si³ Zbrojnych na  Zachodzie I i III wtorek miesi¹ca - 10.00-
12.00 sala nr 2
Zwi¹zek inwalidów Wojennych Rp i Zwi¹zek by³ych WiêŸniów politycznych Hitlerowskich 
Wiêzieñ i obozów koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2

 Ko³o nr 2 w Ustroniu  - œroda 10.00-12.00 
sala nr 2.
œwiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy ak - pi¹tek 10.00-12.00.
estrada ludowa Czantoria i ma³a Czantoria - wtorek 17.30-20.00.
Zespó³ Wokalny „ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.

sToWaRZysZenie pomoCy dZieCiom i RodZinie”moŻna inaCZeJ”W usTRoniu 
- oœrodek pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ „mo¿na inaczej”, ul. Rynek 4,
 od poniedzia³ku do pi¹tku 10.00-18.00
-  biura stowarzyszenia:  poniedzia³ek 17.00-18.00
- Centrum Wolontariatu: poniedzia³ek 14.00-18.00, środa 9.00- 13.00
- psychoterapeuta: poniedzia³ek 14.00-16.00 i 18.00-20.00
oraz kluby dzia³aj¹ce w szko³ach:  sp 1 (kl. i-iii) wt. - godz. 12.00-15.00 
sp 2 (kl. i-iii) śr. - godz. 13.00-16.00, 
sp 3 (kl. i-iii) czw. - godz. 12.30-15.30, (kl. iV-Vi) śr. - godz. 13.30-16.30
sp 6 (kl. i-iii) pn.  - godz. 12.30-15.30, sp 5 (kl. i-iii) czw.  - godz. 13.00-15.00,
Gim 1(kl. i-iii) wt. - godz. 13.20-16.20, Gim 2 (kl. i-iii) śr. - godz. 12.30-15.30.
ŚWieTliCa ŚRodoWiskoWa dla dZieCi i młodZieŻy W HeRmaniCaCH
•    poniedziałek (16 - 19) pomoc w nauce oraz zajęcia z informatyki
•    wtorek (16 - 18) zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
•    środa (16 - 18) - I i III w miesiącu to zajęcia z logopedą, II i IV to zajęcia z psychologiem. natomiast 
w godzinach 18 - 19, w zależności od osoby prowadzącej zajęcia (psycholog lub logopeda i pedagog 
rodziny) istnieje możliwość konsultacji rodziców z danym specjalistą.
•    czwartek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
•    piątek (16 - 19) - j. niemiecki oraz pomoc w nauce, a także zajęcia z informatyki
•    sobota (9 - 12) - I i III sobota miesiąca to zajęcia teatralne oraz gry i zabawy, natomiast II i IV to 
filmowy dzień bajek.
mieJska inFoRmaCJa TuRysTyCZna  
Rynek 2, tel. 854-26-53, - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 17.00 - sobota 8.30 - 13.00  
ul. sanatoryjna 7, 854-20-25 - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00 - sobota 8.45 - 13.00.

ul. 3 maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.
sTRaŻ mieJska usTRoñ 
Rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy:  darmowy 986.

Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek: 8.00-15.00, środa: 12.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypożyczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00.
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krzyżówka   krzyżówka   krzyżówka
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

Witejcie ludeczkowie

POZiOMO: �) do żucia, 4) mebel do leżenia, 6) w nim 
statek, 8) europejski grosz, 9) pieszy lub rowerowy,  
�0) ostry protest, ��) rodzina włoskich lutników, ��) dźwię-
kochłonne wzdłuż obwodnicy, ��) zaliczkowa wpłata,  
�4) istota, sedno, �5) motyw zdobniczy, �6) pan po staropolsku,  
�7) w benzynie, �8) dawny typ żaglowca, �9) w ubiorze księdza,  
�0) bardzo miękki minerał.

PIONOWO: �) przebieralnia w teatrze, �) zioło z ogródka, 
�) rzymskie łaźnie, 4) posążek, 5) cenny staroć, 6) spec od 
diagnoz, 7) piecyk na ulicy, ��) z niedożywienia, ��) pier-
wiastek promieniotwórczy, �4) pozer. 

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

    Rozwiązanie Krzyżówki z nr 31
POłOWA WAKACji

Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Maria Szymczak  
os. Cieszyńskie 3/20. Zapraszamy do redakcji.  

Czy Wy też to prziuważocie, że ludzie majóm radzi psy tak jako 
dziecka i taki też robióm śnimi kumedyje, że ponikiedy to sie w 
głowie nie mieści. Móm dwie izby co wynajmujym wczasowiczóm, 
tóż nie dziwota, że jakisi kamratki, czy przocielki kiere miyszkajóm 
poza Ustróniym nawiedzajóm mie przez lato. Nó i przijechała łoto 
moja znómo jeszcze ze szkoły, co miyszko pod Katowicami. Je 
już wdowóm, a ni miała dziecek, tóż na stare roki kupiła se psa. 
Je to isto skrziżowani szpica z ratlerkym, a mo na miano Laura. 
Tyn sakulyncki pies mo lepsze wyżywiyni niż niejedyn człowiek. 
Żro nejdroższe miynso i kiełbasy (a mówi sie, że łacne miynso 
psy żeróm), zaś do picio musi mieć dycki przewarzónóm wode. 
Na dyć jo nalejym se do gorczka wody prosto z kranu i ani mi na 
myśl nie przijdzie, coby jom warzić. A też ni móm na to bardzo 
czasu, bo człowiek mo pełne rynce roboty. Ta baba cuduje. Na 
ceste śnim nie pujdzie, bo tam sóm same zarazki, tóż ponikkiedy 
kapke po zogródce móg se poharcować, a tak siedzi w chałupie 
na kanapie kole swoji „Pani”. A „Pani” jyno mówi to niego: „na 
to nie pozwalam”, „to zostaw”. Tak po prowdzie Wóm powiym, 
na borok pies! A łona ganc zgupła na jego punkcie i ło niczym z 
babóm nie przerzóndzisz, bo fórt musi dować pozór na te swojóm 
Laure. Liczym dni kiedy już se pojadóm, choć też sie kapke z nich 
pośmiejym, tóż tela móm pociechy. 

Na dyć jak idym łoto po jaki sprawunki, to co drugo paniczka, 
czy panoczek majóm jakigosik psa na szpagacie. Śpiychajóm sie 
z nimi, szkubióm tego boroka, smyczóm na siłe, choć niejedyn 
zwiyrzok chcioł by mieć kapke swobody. Nejwiyncyj mi żol tych 
psów z bloków, a je ich tam doista moc. Choć z drugi stróny żol 
mi też tych, co ni majóm psa, a muszóm nieroz wdepnóć w guw-
no, bo jakosi dziwnym trafym psy sie nejczyńścij załatwiajóm na 
środku chodnika, a właścicielowi ani nie przijdzie do głowy, coby 
odsmyczyć kapke na bok swojigo pupila. Podobno na Zachodzie 
ludzie ukludzajóm łodchody po swojich psach. U nas ze dwa roki 
tymu postawili na osiedlach specjalne kosze na psi kupy, ale isto 
była to robota na psińco. Jako to mówióm je to psu na bude, bo 
my jeszcze do tego nie dorośli. I taki to myśli mie nachodzóm jak 
dziwóm sie na te fajnulke Laure, kiero żre na swaczyne wielucny 
kyns kołocza ze syrym. To je pieski życi?                          Jewka

Gratuluję osiągnięć i życzę dalszych sukcesów
Jestem przyjezdnym mieszkańcem Ustronia i sprawia mi dużą 

satysfakcję, że mam dom w tak obiecująco rozwijającej się miej-
scowości. Zrobiono już wiele, wiele nadal się dzieje, ale jak zawsze 
jest i będzie coś do zrobienia. Pozwolę sobie na kilka uwag, które 
być może przypadną Państwu do gustu i zechcecie je twórczo 
rozwinąć. Uważam, że miasto powinno postawić na przyciąganie 
młodych, dynamicznych i dobrze zarabiających ludzi do spędzania 
weekendów i krótkiego aktywnego wypoczynku.

Młodzi, dobrze zarabiający managerowie nie przyjadą do nas 
na dłuższy wypoczynek, bo stać ich na narty w Alpach i plaże we 
Włoszech. Są to jednak z reguły ludzie dbający o swoją kondycje 
fizyczną, a w weekendy chętnie pojechaliby gdzieś blisko z rodziną, 
aby jednocześnie wzmocnić więzy rodzinne. Na co dzień pracuję 
po 10-12 godzin i rodzina trochę na tym cierpi.

Dlaczego akurat celować w tę grupę? Bo mają pieniądze 
i chętnie je wydadzą, gdy znajdą ofertę wysokiej jakości, nawet 
jeżeli będzie droga lub bardzo droga.

Co zatem czynić:
1. Stworzyć strefę bezprzewodowego Internetu (podobnie jak 

w Zakopanem, z wykorzystaniem funduszy unijnych). Managerowie 
nie mogą żyć bez Internetu, a Ustroń jest poza zasięgiem Internetu 
komórkowego. To naprawdę projekt o kapitalnym znaczeniu. 

2. Dbać o rozwój parkingów samochodowych. Managerowie 
wszędzie chcą dojechać autem. 

3. Rozwinąć ofensywną akcję promocyjną, szczególnie w aglo-
meracji katowickiej. Młodzi managerowie muszą zostać znęceni 
do Ustronia. Mamy tu już: 

a. tenis, 
b. trasy rowerowe (szczególnie warto reklamować możliwość 

treningu na trasie Pucharu Polski rowerów górskich), 
c. trasy biegowe i marszowe, 
d. odnowę biologiczną, 
e. atrakcyjne obiekty kulturalne, 
f. bardzo dobre restauracje, 
g. dużą i dobrą bazę hotelową, 
h. niebawem dojdzie basen kryty, kręgielnia i hala sportowa. 
4. Marzeniem jest park wodny, najlepiej gdzieś nad Wisłą. Wiem, 

że to poważna inwestycja, ale wraz z bezprzewodowym Internetem 
stworzyłaby w naszym mieście nową jakość. 

5. Innym marzeniem jest pole golfowe. 
6. Z drobniejszych spraw, polecam uwadze dbałość o czystość 

miasta, rzeki i szlaków turystycznych. Np. na Czantorii konieczne 
są kosze przy szlaku od wyciągu na Wielką Czantorię. 

Wiem, że o większości spraw myślicie i mam nadzieję, że moje 
uwagi utwierdzają Was tylko w tym, że inni myślą podobnie. 
Powodzenia w promowaniu śmiałych projektów.

Serdecznie pozdrawiam, Grzegorz Wiśniewski

list  do  redakcji

W sobotę, 9 sierpnia, odbył się w Rzeszowie 17. Platinium 
Rajd Rzeszowski. Były to szóste wyścigi eliminacyjne w ramach 
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. W klasyfikacji 
generalnej ustroniak Kajetan Kajetanowicz (Automobilklub Cie-
szyński) wraz z pilotem Maciejem Wisławskim (Automobilklub 
Polski) zajęli trzecie miejsce, startując Mitsubishi Lancerem Evo 
IX. W VIII rundzie Pucharu Polskiego Związku Motorowego 
startujący ustroniacy: bracia Jarosław i Marcin Szejowie z Auto-
mobilklubu Beskidzkiego, zajęli piąte miejsce, jadąc Peugeotem 
206 RC.                                                              (mk)

kajto  trzeci
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W książce Jana Szymika – „Doroczne 
zwyczaje i obrzędy na Śląsku Cieszyń-
skim” wydanej w Czeskim Cieszynie w 
2001 roku, w rozdziale „Okres zwykły 
– św. Anny (26.VII)” czytam: „Lud na Ślą-
sku Cieszyńskim szczególną czcią darzy 
św. Annę, Matkę Najświętszej Marii Panny 
i dlatego bierze liczny udział w słynnych 
u nas odpustach w kościołach i kaplicach 
odpustowych pod jej wezwaniem.” Pomi-
niemy tutaj zupełnie właściwe znaczenie 
odpustów, pielgrzymek i kiermaszów, 
które w kulturze ludowej mają ogromne 
znaczenie i to wielopłaszczyznowe, bo 
odeszlibyśmy za daleko od zasadniczego 
tematu nas interesującego+.

 Otóż w związku z tym świętem stwierdź-
my, że Anna to bardzo u nas popularne 
imię. W tym dniu orkiestry i kapele ludowe 
wygrywają solenizantkom, podobnie jak 
w marcu Józefom, przed ich domami. We-
dług znanego przysłowia „Szczęśliwy, gdo 
na Anne namówi se panne”. Utrzymuje się 
bowiem pogląd, iż właśnie zaznajomienie 
się młodej pary na tym odpuście wróży 
szczęście, trwałość i pomyślność. Dodaj-
my jeszcze, że inne, nie mniej popularne 
przysłowie głosi, że „Od świętej Hanki 
bywają chłódne wieczory i poranki”.

Ja podobnie jak autor wyżej cytowanej 
wypowiedzi, chociaż pewnie mamy inne 
poglądy na ten temat, pomijając tutaj 
zupełnie właściwe znaczenie odpustów, 
pielgrzymek i kiermaszów, postanowiłem 
mimo wszystko odwiedzić kościół św. 
Anny.

W sobotę, 26 lipca, w dzień św. Anny, 
udałem się z pielgrzymką do najbliższego 
kościoła pod wezwaniem tej świętej, czyli 
do drewnianego kościoła pw. Św. Anny  
w Nierodzimiu. Obecnie najwygodniej 
idzie się wałem nad rzeką Wisłą, aż do 
Nierodzimia, gdzie za zajazdem w Niero-
dzimiu, za drogą, którą wiodły tory kolejki 
wąskotorowej do cegielni, przekraczając 
szosą dwupasmową Katowice – Wisła, ul. 
Żwirową przechodzimy obok firmy „Mo-

kate”, następnie skręcając w ul. Zabytkową 
dochodzimy do kościoła św. Anny.

Przed kościołem i w samym kościele 
było widać przygotowania do niedzielnego 
odpustu parafialnego.

Na ścianie frontowej kościoła na lewo 
od wejścia umieszczona jest w gablot-
ce „Krótka historia Kościoła św. Anny 
w Ustroniu - Nierodzimiu.” Oto ta hi-
storia: „ Nierodzim – nazwa najprawdo-
podobniej wywodzi się od nieużytków 
i mokradeł, których w tej okolicy nie 
brakowało. Trudno ustalić czas powstania 
pierwszego kościółka, bo obecny jest 
trzecim. Powstał na miejscu poprzednie-
go, który groził zawaleniem się, jak czy-
tamy w notatce z wizytacji kanonicznej 
w roku 1688. Poświęcenie tej świątyni 
odbyło się w 1769 roku. Dokonał tego 
ówczesny  proboszcz skoczowski ks. 
Józef Waldera. Do powstania tego koś-
cioła wielce przyczynił się ziemianin 
Antoni Goczałkowiski. Znajdowały się 
tu groby jego rodziny, po których ślad 
zaginął. Stary cmentarz przy kościele 
liczy 600 lat. W roku 1929 Urząd Woje-
wódzki w Katowicach włączył kościół 
w Nierodzimiu do rejestru zabytków. 
W roku 1938 wybudowano nową wieżę 
i wykonano nowe wzmocnienie belkowe. 
Z kolei w latach 1965 – 1966 poddano 
kościół gruntownemu remontowi, dzięki 
któremu otrzymał obecną szatę zewnętrz-
ną i wewnętrzną. W latach 1947 – 1998 
dokonano renowacji i malowania wnętrza 
obiektu. W roku 2007 wymieniono gon-
towe pokrycie dachowe.” 

I dalej czytamy:
„Niech ten piękny kościółek pw. św. 

Anny, który służy mieszkańcom Niero-
dzimia, Harbutowic, Bładnic Dolnych i 
Górnych za dom Boży, nie tylko cieszy 
nasze oczy, ale stanie się miejscem wypro-
szenia rozlicznych łask za pośrednictwem 
tej, która jest matka Najświętszej Dziewicy 
i babcią samego Jezusa Chrystusa – nasze-
go Zbawiciela.”

Pieszo na odpust św. Anny w Nierodzimiu
Kościółek pw. Św. Anny w Nierodzimiu 

został umieszczony na szlaku zabytkowej 
architektury drewnianej w województwie 
śląskim.

W domu, w książce „Ziemia Cieszyńska 
2007 – Informator Rajdowy,  pod redakcją 
Stanisława Kawęckiego, wydanej przez 
Koło Przewodników Beskidzkich i Tere-
nowych PTTK w Cieszynie w 2007 roku, 
znalazłem o Nierodzimiu i kościele św. 
Anny w Nierodzimiu dalsze inne ciekawe 
informacje: „Nierodzim – dawniej wieś, 
od 1973 roku dzielnica Ustronia, leżąca 
w dolinie Wisły, przy drodze Skoczów 
– Ustroń. Nierodzim wzmiankowany był 
w dokumentach już  w połowie XV wieku. 
Pierwszy tutejszy kościół, wzniesiony 
przez protestantów w szczytowym okre-
sie kontrreformacji, został w 1654 roku 
przejęty przez katolików. W XVIII świą-
tynie rozebrano. Nowy, do dziś stojący 
kościół pw. św. Anny, został ufundowa-
ny przez Antoniego Goczałkowskiego 
i konsekrowany w 1769 roku. (...) Wieżę 
z cebulastym hełmem i z ośmiobocz-
na latarnią wybudowano w 1938 roku. 
W latach 1965 – 1966 świątynię poddano 
gruntownej renowacji i obito ściany bu-
dowli gontem. W 2000 roku wybudowano 
wolno stojącą dzwonnicę i zainstalowano 
cztery dzwony. 

Jest to obiekt drewniany konstrukcji 
zrębowej, zwrócony prezbiterium na za-
chód. Okna zamknięte półkoliście, a dach 
dwuspadowy kryty gontem. Na uwagę 
zasługuje wyposażenie wnętrza, a przede 
wszystkim ołtarz główny późnobarokowy 
z końca XVIII wieku z rzeźbą Boga Ojca 
we zwieńczeniu, a na ścianach absydy 
umieszczono świętych Józefa i Jakuba 
oraz aniołów. W ołtarzu obraz św. Anny 
Samotrzeć z 1704 roku, przemalowany. 
Ambona barokowa pochodzi z drugiej 
połowy XVIII wieku. Na wyposażeniu 
znajduje się kilkanaście obrazów olejnych 
z drugiej połowy XVIII i początku XIX 
wieku.”

Pewnie to nie wszystkie informacje jakie 
można by tu przytoczyć o tym kościele 
i cmentarzu przy nim się znajdującym. 
Historia tego kościoła z cmentarzem kryje 
pewnie jeszcze wiele tajemnic.

Dlatego warto nawiedzać kościół św. 
Anny w Nierodzimiu, jedyny drewniany 
kościół w naszym mieście, najstarszy 
spośród ustrońskich kościołów i najbar-
dziej unikalny. Z powrotem wróciłem 
z Nierodzimia przez Hermanice idąc ko-
lejno ulicami: Zabytkową w prawo do 
Szerokiej  i w lewo do Wiejskiej. Wiejską 
do końca, przez „dwupasmówkę” i drogą 
przez pola do ul. Sztwiertni, którą do ul. 
Dominikańskiej do kościoła NMP Królo-
wej Polski w Hermanicach. Stąd ulicami 
Długą i Fabryczną na Daszyńskiego, którą 
doszedłem do centrum Ustronia.

Trasa wałem wzdłuż rzeki Wisły wy-
nosi 6,0 km i można ją pokonać pieszo 
w godzinę 30 minut. Trasa przez Niero-
dzim, Hermanice ma 6,5 km i potrzeba na 
jej pokonanie 2 godzin.   Andrzej Georgko.ściół św. anny w nierodzimiu.      fot. w. suchta                                                       



14 sierpnia 2008 r.   Gazeta Ustrońska   ��

Od 1 października 2008 r. będą obowiązywały nowe przepisy 
w sprawie pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. 
U. 2007 Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) i tym samym prze-
stanie obowiązywać obecna ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. 
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 
alimentacyjnej. 

Zgodnie z przepisami nowej ustawy o pomoc z funduszu 
alimentacyjnego mogą ubiegać się wszystkie osoby uprawnione 
do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, dla których 
egzekucja jest bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimenta-
cyjnego będą przysługiwały:
-osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, albo 
w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej, do 
ukończenia przez nią 25 roku życia,
-osobie posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełno-
sprawności - bezterminowo,
- jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 
przekracza kwoty netto 725 zł,
- w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej 
niż 500 zł.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej, 
który można składać od  sierpnia �008 r. w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej .

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w dziale 
świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Ustroniu, ul. M. Konopnickiej 40 lub pod numerem telefonu 033 
854-26-58, 033 854-26-34.                             Kierownik MOPS

Zdzisław Dziendziel

Dzięki Fundacji Święte-
go Antoniego grupa dzieci 
z ustrońskich szkół podsta-
wowych mogła wyjechać na 
wakacje nad morze, do Koło-
brzegu. Uczestników kolonii 
było 26, a opiekę nad nimi 
sprawowały cztery wycho-
wawczynie: dwie nauczyciel-
ki i dwie studentki z Ustronia. 
Rodzice pomogli zawieźć dzie-
ci autokarem do Bielska, skąd 
wieczorem 3 lipca wyjeżdżał 
pociąg bezpośrednio do Ko-
łobrzegu. Koloniści mieli za-
rezerwowany cały wagon. Od 
Fundacji na drogę dostali wodę 
do picia, żeby nie obciążać się 
dodatkowymi kosztami. 4 lipca 
rano dotarli na miejsce, gdzie 
czekał na nich zaprzyjaźniony 
ksiądz razem z busem, który 
zawiózł ich wraz z bagażami 
do miejsca noclegowego (na 
trzy „raty”). Spali w Ośrodku 
Charytatywnym pw. Aniołów 
Stróżów dla Dzieci, prowa-
dzonym przez Caritas diece-
zji koszalińsko-kołobrzeskiej. 
Caritas opłacało także część 
kosztów noclegów, tak aby 
Fundacja była w stanie je bez 
przeszkód pokryć. Głównym 
sponsorem była Miejska Ko-
misja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. 

Dni pobytu upłynęły dzie-
ciom szybko. W Kołobrze-
gu na koloniach gościły po 
raz pierwszy; pogoda była 
w kratkę, zwykle pół dnia było 
pochmurnie, a pół słonecznie. 
Koloniści chodzili na pobliską 
plażę i kąpali się w morzu, cały 
czas pod opieką ratownika. 
Dużo spacerowali, uczestni-
czyli ponadto w różnych wy-
cieczkach: płynęli statkiem, 

fundusz  alimentacyjny	

zwiedzali miasto, muzeum 
w Kołobrzegu i słynną, pię-
cionawową katedrę mariacką. 
Przez cały czas realizowali 
także program profilaktycz-
ny „Stop Alkoholowi”, „Stop 
Narkotykom”, który uświada-
miał im, jakie zagrożenie niosą 
ze sobą uzależnienia. Było to 
o tyle ważne, że dzieci w du-
żej części pochodziły z ro-
dzin dysfunkcyjnych, gdzie 
na co dzień mogą obserwować 
niektóre skutki alkoholizmu. 
W ramach tych zajęć wykonały 
wiele rysunków i plakatów. Po-
dobne programy podstawowe 
prowadzi Fundacja podczas 
wszystkich organizowanych 
przez siebie wyjazdów dla 
dzieci. Uczestnicy prowadzili 
również kronikę kolonii, gdzie 
opisywali lub rysowali każ-
dy upływający dzień, wklejali 
zdjęcia i informacje o miej-
scach, które widzieli. Dzieci 
wróciły 19 lipca, zdrowe, wy-
poczęte i zadowolone. Każde 
z nich po przyjeździe zostało 
obdarowane przez Fundację:  
dzieci dostały pluszowe za-
bawki oraz piłki. Żadne nie 
wróciło do domu bez, choćby 
skromnego, prezentu.

Maria Kulis 

wycieczki  i  Plaża
zabawa na plaży.                                                       
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KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 3a 
- szafy, garderoby, zabudowy wnęk 
z drzwiami przesuwanymi i nie tyl-
ko... Zamów bezpłatny pomiar. Tel. 
728-340-518, 33-854-22-57.

HOTEL WILGA *** zatrudni na 
stanowiska kucharza/-rki, kel-
nera/-rki. Informacje pod nr tel 
033-854-33-11.

Zatrudnię młodą osobę do sprząta-
nia lokalu, 0-607-860-183.

Przyjmę hydraulika, 509-940-
503.

dziesięć  lat  temu

w końcu kiedyś trzeba...              fot. w. suchta

*    *    *

Po raz trzeci na Równicy odbył się koncert „Tam gdzie biją 
źródła”. Impreza trwała dwa dni, a jej termin zbiegł się ze świę-
tem Matki Boskiej Zielnej. Największy w Polsce festiwal muzyki 
etnicznej pobił rekord frekwencji. W sobotnie popołudnie i wieczór 
przez polanę pod szczytem Równicy, przewinęło się około dziesię-
ciu tysięcy osób. Wszystko zaczęło się jednak bardzo skromnie. 
Piątkowe popołudnie obyło się bez tłoku, na wyjazd autobusem 
na górę czekało się najwyżej kilkanaście minut. Z powrotem do 
Ustronia też nie było kłopotu. Również piątkowego koncertu 
można było wysłuchać bez konieczności przepychania się i szu-
kania dogodnego miejsca. Co ciekawe występujące zespoły jakby 
też prezentowały nieco wyższy poziom niż te, które występowały  
w sobotę.

Rozmowa z Aleksandrem Ćwikiem, właścicielem hotelu 
„Ustroń”.
Podejrzewam, że szybko nie uda się panu odzyskać zainwesto-
wanych pieniędzy?
Nigdy nie zamierzałem robić dużego biznesu w tej branży. Chcia-
łem, by było to ładne, porządne. Zajmuję się trochę biznesem 
i polityką i pomyślałem, że można stworzyć takie miejsce spot-
kań, co poniekąd mi się udało. Było tu już wielu znaczących 
polityków, bywali ministrowie, wojewodowie, moim gościem był 
Lech Wałęsa. 

Od marca w rejonie cieszyńskim nasiliły się przypadki włamań 
do automatów zręcznościowych. Amatorzy łatwych pieniędzy 
pojawili się także w Ustroniu.

W lipcu pogoda była dość kapryśna. Niewiele słonecznych dni 
i obawy przed deszczem odstraszały turystów i wczasowiczów. 
Niesprzyjająca aura i kłopoty finansowe polskich rodzin to zda-
niem ustrońskich hotelarzy główne przyczyny słabej frekwencji 
letnich gości w naszym mieście.                                                                     

Od 5 do 9 sierpnia w Ustroniu gościł zespół „Landwarowianie” 
z Litwy. Jego członkowie to Polacy mieszkający na Litwie. Razem 
z zespołem „Landwarowianie” w  Wiśle podczas TBK wystąpiła 
EL „Czantoria” wraz z zespołem dziecięcym SP-1 „Równica”. 
Połączone zespoły zaprezentowały program bardzo ciepło przy-
jęty przez publiczność. Popularne, tak zwane pieśni biesiadne, 
śpiewała falując cała widownia. Nic więc dziwnego, że ustrońskie 
zespoły kilkakrotnie bisowały.               (ar)

*    *    *

 KULTURA
15.8   godz. 16.00 „Gdzie Biją Źródła”, koncert zespołów 
         folkowych i folklorystycznych, amfite- 
         atr.
16.8    godz. 12.00 iii Mistrzostwa w Podawaniu Baraniny	
         Ustroń �008, amfiteatr.
   SPORT
15.8    godz. 11.00 Mecz piłki nożnej Nierodzim - Kończyce
          Wielkie, stadion w Nierodzimiu.
16.8    godz. 17.00 Mecz piłki nożnej Kuźnia Ustroń - Czarni 	
         Góral Żywiec, stadion Kuźni.
   KiNO 
15-21.8  godz. 17.15  Opowieści z Narnii. Książę Kaspian, 
         baśń f i lmowa w polskiej  wersji 
         językowej, USA.
15-21.8   godz. 19.40  Co się wydarzyło w Las Vegas,  komedia 
         romantyczna, 15 lat, USA.  

13 - 15.8 - elba ul. cieszyńska 2 tel. 854-21-02
16	-	18.8	-	 „111”	 ul.	Skoczowska	111	 tel.	854-24-89
19 - 21.8 - centrum ul. daszyńskiego 8 tel. 854-57-76  
wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

*    *    *

Przyjmę kelnerki. Oferuję dobre 
warunki pracy, 609-853-069.

Okazyjnie sprzedam fortepian 
marki LENOR, 033-854-41-55.

Sprzedam Opla Vectra 2,2 DTI, 
automatic, 2004r. 602-470-145.

Promocja okien PCV F.H. „Besta” 
Ustroń, ul. Skoczowska 47e, 033-
854-53-98. 

Sprzedam Renault Laguna 1998r. 
poj. silnika 1800, benzyna + gaz. 
Stan bardzo dobry, bogate wypo-
sażenie, climatronic, cena 13300 
do negocjacji. 033-854-70-66.

... wkroczyć w dorosłe życie.              fot. w. suchta

*    *    *
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felieton
W kręgu filozoficznej 

refleksji (��)
1. Zbliża się impreza organizowana 

w ustrońskim amfiteatrze przez Gromadę 
Górali pod przewodem Wielkiego Zbój-
nika. „Baranina” odbędzie się – z pełnym 
zbójnickiej inwencji programem – 16 
VIII (sobota). Rada Gromady zadała mi 
z góralską powagą pytanie: Czy „święto 
baraniny” nasuwa mi jakąś refleksję? 

2. Otóż, zbaraniałem, gdym to usłyszał! 
Gdzie barany i owieczki, a gdzie refleksja 
filozoficzna? Co zbójnikom we łbie się 
kołata? Ale jak zbaraniałem, to sobie przy-
pomniałem, że obrazowe określenie „zba-
ranieć” z lubością używał – znamienity 
filozof-góral i zbójnik z ducha – ks. Józef 
Tischner. Jako „zbaranienie” opisywał 
reakcje na zaskakujące wieści i wyraziste 
opinie: ktoś coś usłyszawszy zbaraniał. 
Ale na tym nie koniec obecności „barana” 
w ocenie ludzkiego postępowania. Bo do 
niegramotnego człeka zwykło się zdecydo-
wanie powiedzieć: „Ty baranie!”, aby go 
zmobilizować. A o bezwolnych ludziach, 
którzy sami nie potrafią się zorganizować, 
orzeka się, że „są jako stado baranów”. 

3. Korzystając z obrazu cech różnych 
zwierząt wartościuje się w języku potocz-
nym i w refleksji moralnej ludzkie poczy-
nania, piętnuje się przywary i słabości 
moralne. Wybitna filozof prof. Barbara 

Skarga zatytułowała swą ostatnio wyda-
ną książkę „Człowiek to nie jest piękne 
zwierzę” (Kraków 2007). Człowiek zdolny 
jest nie tylko do czynów moralnie prawych 
i szlachetnych, ale także do działań mani-
festujących jego głupotę oraz dokonywane 
z premedytacją okrucieństwo. 

4. Przestrzega się jednak, że zwrot „czło-
wiek człowiekowi wilkiem” jest obraźliwy 
dla wilków. Te zwierzęta nie dopuszczają 
się wobec siebie takich czynów, do jakich 
zdolni są ludzie. Dla określenia ludzkiej 
podłości i zbrodni używa się terminu „be-
stialstwo”. Słowo „zezwierzęcenie” jest 
niestosowane do napiętnowania ludzkiego 
okrucieństwa, bo człowiek jako istota bio-
logiczna jest jednym z gatunków. 

4. Metafora „owiec i pasterza” służy 
opisywaniu relacji międzyludzkich. Trzeba 
jej się przyjrzeć, gdyż w życiu społecznym 
i religijnym miewa ona różne interpreta-
cje, a niektóre z nich są groźne, gdyż nie 
respektują prawa do zachowania indywi-
dualnej ludzkiej wolności.

4.1. Obraz „owcy i pasterza” ma znaną 
ewangeliczną interpretację. Jezus prezen-
tuje siebie jako pasterza poszukującego 
zaginionej owcy. Akcent pada na jednost-
kowość i indywidualizację. W ewange-
licznym ujęciu odstępuje się od prakty-
kowanego w polityce i w religiach takiego 
pasterskiego zarządzania „stadem”, w któ-
rym nie uwzględnia się istnienia jednostek 
i ich indywidualnych losów. 

4.2. Jednak wśród mających władzę 
polityczną i religijną nieustannie wystę-
pują silne tendencje, aby być pasterzem 
niepodzielnie władającym stadem. Jego 

funkcją jest nakazywać, co mają czynić 
podległe mu owce, a ich zadaniem jest ule-
gle wykonywać polecenia. Znany w świe-
cie filozof i dominikanin Mieczysław A. 
Krąpiec zwraca uwagę na niebezpieczeń-
stwo, jakie dla wolności jednostek, niesie 
urządzanie życia społecznego wedle mo-
delu pasterskiego: „W życiu gromadnym, 
pasterskim to naczelny pasterz był tym, 
który organizował życie podwładnych, 
od którego pochodziło wszystko. Gdy 
system gromady zamienia się w państwo, 
to władza czyni się źródłem wszystkiego”. 
W tak urządzonym państwie obowiązuje 
niwecząca wolność jednostek maksyma 
„to, co podoba się władzy, ma postać 
prawa” (w łacinie: quod principi placet 
legis habet vigorem). Wola „naczelnego 
pasterza” staje się prawem bezwzględnie 
obowiązującym wyzbyte z samodzielności 
i ubezwłasnowolnione „owce”. 

5. Oddając się w radościom „święta ba-
raniny” i ciesząc podniebienie jagnięciną, 
zastanówmy się: Gdzie i kiedy traktuje się 
nas w życiu społecznym jako bezwolne 
„stado baranów”, którymi można – we-
dle woli jakiegoś „naczelnego pasterza” 
– kierować? I dlaczego wielu ludzi łatwo 
ulega presji „pasterza”, rezygnując ze 
swej wolność i poddając się jego woli? 
Udzielając sobie rzetelnej odpowiedzi na 
te zasadnicze dla nas pytania możemy – jak 
mawiał jegomość Tischner –  „zbaranieć” 
z wrażenia. Bo mimo gromkich deklaracji, 
że wysoko cenimy swobodę, okazuje się, 
iż w różnych sytuacjach przyzwalamy 
innym, aby traktowali nas jak nieszczęsne 
„stado baranów”.         Marek Rembierz 

felieton
Tak sobie myślę

Kiedy dojeżdżamy do mostu na Olzie 
w Cieszynie, mówię do żony, żeby przy-
gotowała nasze paszporty albo dowody 
osobiste. A ona śmieje się i odpowiada, 
że nie przygotuje paszportów, bo już nie 
trzeba. Skończyły się graniczne kon-
trole. Nie trzeba na granicy pokazywać 
paszportów czy dowodów osobistych. 
W przeszłość odeszły czasy, kiedy trzeba 
było wyczekiwać w długich kolejkach 
na przekroczenie granicy państwowej. 
Trudno byłoby zliczyć, ile razy cierpliwie 
(mnie co prawda zawsze tej cierpliwości 
brakowało) trzeba było czekać na swoją 
kolej… Oj, wiele razy naczekaliśmy się 
i na jednym, i na drugim moście granicz-
nym w Cieszynie. Mijała godzina, dwie, 
a nawet więcej zanim wreszcie udało się 
przekroczyć granicę… 

Inna rzecz, że nie w Cieszynie, a na 
przejściu granicznym Olszyna/Forst cze-
kaliśmy najdłużej. Było to przejście gra-
niczne między NRD a RFN. Feralnego 
dla nas (i nie tylko dla nas) listopadowego 
dnia, kiedy to pierwszy raz obywatele 
NRD mogli przekroczyć granicę z RFN, 
kolejka samochodów na autostradzie za-

czynała się 45 kilometrów od granicy. 
I staliśmy w niej aż… piętnaście godzin.

Wciąż jeszcze, kiedy dojeżdżamy do 
granicy przypominają mi się te dawne ko-
lejki na przyjściach granicznych. I ciągle 
jeszcze cieszę się z tego, że teraz do wielu 
krajów możemy jechać bez owego wysta-
wania w kolejkach i uciążliwych kontroli 
granicznych. Nie ma też emocji związa-
nych z pytaniem, czy na ten konkretny 
wyjazd zagraniczny dostanę paszport czy 
też nie. A może ktoś kolejny raz będzie 
mnie próbował szantażować odmową 
wydania paszportu… I przyjdzie mi od-
mówić poddania się szantażowi i pozostać 
w domu… Przecież paszport mam w 
domu, o wizę też nie muszę się starać... 

Granice między państwami przestają 
dzielić. Na dawnych drogowych przej-
ściach granicznych znaki stopu zostały 
zastąpione przez ograniczenie prędkości. 
Pozostaje tylko pytanie: Czy brak kon-
troli granicznych oznacza równocześnie 
i w sposób jednoznaczny, że znikają też 
dawne animozje między narodami, że ci, 
którzy mieszkają po drugiej stronie grani-
cy, przestają być postrzegani jako obcy. 

Okazuje się, że dawna wrogość po-
między ludźmi oddzielonymi granicami 
państwowymi nie znika automatycznie, 
w momencie, gdy ta granica zostaje znie-
siona. Czasem ta nieistniejąca od wielu 
lat granica, jest wyczuwalna jeszcze w 
mentalności kolejnych pokoleń. Nie się-
gając daleko; w świadomości Ślązaków 
ciągle żywe jest wspominanie dawnych 

granic; między Prusami a Rosją, czy mię-
dzy Prusami a Austrią. To prawda, pamięć 
o tych granicach jest coraz słabsza i z każ-
dym pokoleniem ma mniejsze znaczenie. 
Przechodzi w sferę przekomarzań i żartów. 
Przestaje mieć znaczenie, kto jest z Kato-
wic a kto z Sosnowca, kto jest z Górnego 
Śląska a kto ze Śląska Cieszyńskiego. 
Chociaż bywa, że ci z tej drugiej, dawnej 
granicy, dla starszych pokoleń wciąż nie 
do końca są swoi…

We wspólnej Europie wciąż jeszcze 
jest wiele wzajemnej niechęci między 
narodami. Od czasu do czasu odżywają 
nacjonalizmy, budzące wrogość do tych 
innych, żyjących po drugiej stronie grani-
cy, a także tych, którzy przyszli z innych 
krajów i zamieszkali wśród nas. Otwarcie 
granic jest krokiem we właściwym kierun-
ku do przezwyciężenia wrogości między 
narodami, ksenofobii i niechęci wobec 
innych, obcych. Wciąż jednak istnieje po-
trzeba przezwyciężenia tych granic, które 
są w nas. Przezwyciężenia starych stereo-
typów. Tym bardziej, że przecież coraz 
częściej w jednej rodzinie łączą się ludzie 
pochodzący z różnych stron Polski czy 
też z różnych krajów. Nie pozwalajmy na 
ożywienie dawnych niechęci i nienawiści 
wobec obcych, spoza dawnej czy obecnej 
granicy. Nauczmy się tej prostej prawdy, 
że po tej drugiej stronie granicy żyją ludzie 
podobni do nas. I trzeba przekroczyć grani-
ce, które są w nas, aby okazać im szacunek 
i życzliwość, uwolnić się od ksenofobii, 
a więc niechęci wobec obcych.     jerzy Bór	

Przekroczyć granice
między ludźmi
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w  ostaniej  minucie
interweniuje j. legierski.          fot. w. suchta 

Pierwszy mecz w rozpoczynających się 
rozgrywkach „A-klasy” Nierodzim grał 
w Pruchnej w sobotę 8 sierpnia. Na dobrze 
przygotowanym boisku piłkarze naszej 
drużyny od pierwszych minut uzyskali 
przewagę, czego rezultatem dwie bramki 
zdobyte w pierwszej połowie. Najpierw 
silnym strzałem z 25 metrów popisuje się 
Janusz Ihas, a następnie do szatani gola 
zdobywa Piotr Wójcik, po składnej dwój-
kowej akcji. Nierodzim kontrolował grę, 
stwarzał dogodne sytuacje. Niestety fatal-
nie rozpoczyna się druga połowa. Piłkarze 
Nierodzimia uspokojeni prowadzeniem 
zaczęli grac dość niefrasobliwie i już 
w 46 minucie tracą bramkę przy dość bier-
nej postawie obrońców. Do bezpańskiej 
piłki dobiegł napastnik i strzelił nie do 

obrony pod poprzeczkę. Nie mija kwa-
drans spotkania, a Pruchna prowadzi już 
3:2. Teraz do pracy bierze się Nierodzim, 
przeprowadza kilka akcji, a ponownie nie-
zawodny okazuje się Janusz Ihas pokonując 
bramkarze Pruchnej strzałem z 16 metrów. 
W 85 min. Nierodzim przeprowadza ko-
lejna akcję, szybko wymienia piłkę, otrzy-
muje ją Krystian Wawrzyczek, wychodzi 
na pozycję sam na sam z bramkarzem 
i strzela gola. Nierodzim ma prawie pewne 
trzy punkty, niestety w doliczonym czasie 
gry, w ostatniej akcji traci bramkę, ku rado-
ści kibiców Pruchnej. Z okazji historycz-
nego, pierwszego meczu w klasie „A”, po 
spotkaniu w Pruchnej odbył się festyn.

Po meczu trener Nierodzimia Rafał 
Dudela powiedział: - To wielkie rozcza-

rowanie. Ta pierwsza połowa nie zapowia-
dała takiego wyniku. Dla mnie ten remis 
to porażka, tym bardziej, że po pierwszej 
połowie uczulałem zawodników, by grali 
uważnie w obronie i nie stracili jakiejś 
bramki, bo wtedy Pruchna może chwycić 
wiatr w żagle. Prosiłem o koncentrację, bo 
przeciwnik nie miał już nic do stracenia. 
Zwycięstwo tracimy w doliczonym czasie 
gry, a to też nie powinno mieć miejsca. Te 
błędy się powtarzają. Przecież to Pruchna 
powinna zapłacić frycowe, a nie my, mając 
tak doświadczoną drużynę. Pruchna była 
do ogrania, a my przywozimy tylko punkt.  
Naprawdę w pierwszej połowie nic nie 
zapowiadało, że ten mecz tak się zakończy. 
Stało się, niestety nie pierwszy raz.

W drużynie Nierodzimia kadrę tworzą: 
bramkarze: Jarosław Legierski, Grzegorz 
Piotrowicz, obrońcy: Szymon Holeksa, 
Błażej Bulowski, Grzegorz Szarek. Ar-
kadiusz Madusiok, Michał Kania, Kamil 
Zarębski, pomocnicy: Janusz Ihas, Woj-
ciech Kawulok, Dawid Kocot, Bartło-
miej Matuszka, Adam Brudny, Gabriel 
Wawronowicz, atak: Piotr Wójcik, Ma-
teusz Bralewski, Krystian Wawrzyczek, 
Rafał Duda.                   (ws)

fatalny  Początek

1 LKS Tempo Puńców  3 11:0
2 LKS Orzeł Zabłocie  3 4:0
3 LKS Rudnik  3 3:0
4 LKS Błyskawica Kończyce W 3 2:0
5 LKS Kończyce Małe  3 1:0
6 LKS 99 Pruchna  1 4:4
6 ks nierodzim  1 4:4
8 LKS Wisła Strumień  1 1:1
8 LKS Ochaby 96  1 1:1
10 LKS Beskid Brenna  0 0:1
11 LKS Victoria Hażlach  0 0:2
12 LKS Lutnia Zamarski  0 0:3
13 KKS Spójnia Zebrzydowice 0 0:4
14 LKS Spójnia Górki Wielkie 0 0:11

1 LKS Zapora Wapienica  3 6:1
2 KS Spójnia Landek  3 3:0
2 TS Czarni-Góral Żywiec  3 3:0
4 MRKS Czechowice-dziedzice 3 3:1
5 KS Wisła Ustronianka  3 2:0
6 TS Podbeskidzie II B-B  3 1:0
7 LKS Błyskawica drogomyśl 1 1:1
7 LKS drzewiarz Jasienica 1 1:1
7 GKS Morcinek Kaczyce  1 1:1
7 LKS Świt Cięcina  1 1:1
11 LKS Radziechowy  0 0:1
12 LKS Sokół Zabrzeg  0 1:3
13 LKS Pasjonat dankowice 0 0:2
14 RKS Cukrownik Chybie  0 0:3
14 TS Mieszko-Piast Cieszyn 0 0:3
16 ks kuźnia ustroń  0 1:6

LKS Zapora Wapienica - KS Kuźnia Ustroń 6:� (4:0)

LKS 99 Pruchna - KS Nierodzim 4:4 (�:0)

Był to falstart w wykonaniu Kuźni. 
Z kronikarskiego obowiązku zaznaczę, że 
honorową bramkę dla Kuźni strzelił, przy 
stanie 6:0, Michał Nawrat.

W rundzie jesiennej w barwach Kuź-
ni wystąpią: bramkarze: Paweł Szte-
fek, Paweł Macura (z LKS Hażlach), 
obrońcy: Artur Węglarz, Rafał Podżorski, 
Szymon Kieczka, Michał Pszczółka (z 
LKS Goleszów), Tomasz Graczyk, Piotr 
Hanzel (wolny zawodnik), Mateusz To-
mala, Tomasz Zelek (z LKS Trójwieś 
Istebna), Sewerym Bujok (z KS Beskid 
Brenna), pomocnicy: Łukasz Kisiała (z 
LKS Drzewiarz Jasienica), Tomasz Kral 
(z KS Nierodzim), Tomasz Czyż, Jacek 

Juroszek, Krystian Romejko (z LKS Po-
górze), Przemysław Macura, napastnicy: 
Marcin Piecha (z LKS Pogórze), Damian 
Madzia, Robert Haratyk, Michał Nawrat (z 
KS Beskid Brenna), Dawid Szpak (z LKS 
Błyskawica Drogomyśl), Michał Czyż, 
Maciej Wasilewski. 

Z Kuźni odeszli: Dariusz Czyż do LKS 
Dębowiec, Tomasz Kożdoń do KS Wi-
sły-Ustronianki, Grzegorz Piotrowicz 
do KS Nierodzim, Krzysztof Głąbek do 
LKS Goleszów, Tomasz Jaworski do LKS 
Goleszów, Dawid Kiełczewski – koniec 
wypożyczenia. Zawodniczo przestali grać: 
Stefan Chrapek, Sebastian Iwaniec, To-
masz Nowak, Samuel Dziadek.         (ws)


