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Strażacy walczą w Dobce z żywiołem.

1,70 zł (w tym 0% Vat)

				

powszechność
Rozmowa z Henrykiem Banszelem, prezesem
Towarzystwa Kształcenia Artystycznego
Co to znaczy być prezesem TKA? Jakie wynikają z tego
profity?
To czysto społeczne działanie, co zresztą wynika ze statutu. Możemy jednak zatrudniać osoby spoza zarządu, jak np. księgowego,
ze względu na potrzebne uprawnienia.
Czy dzielicie się funkcjami w zarządzie?
Tworzymy sprawny zespół. Co trzy lata odbywa się walne zebranie członków TKA, (rodzice naszych uczniów), czyli najwyższa
władza stowarzyszenia, na którym wybierany jest zarząd.
Obecnie jest pięciu członków zarządu i spotykamy się przynajmniej raz na miesiąc. Jako zarząd wyznaczamy kierownika
Ogniska Muzycznego i przez tę osobę kontaktujemy się z nauczycielami, przekazywane nam są również uwagi od rodziców.
(dok. na str. 2)
11 września 2008 r.
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Fot. W. Suchta

płonął
młodnik

3 września około godziny 14 słychać było syreny wozów
strażackich. Jednocześnie nad Dobką unosiła się chmura dymu.
Dymy nad lasami nikogo nie zaskakują, bo bardzo często je
widzimy, gdy pracujący przy wyrębach palą gałęzie. Tym razem
nie były to gałęzie.
O godz. 13.30 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej
Straży Pożarnej otrzymuje wiadomość od mieszkanki Dobki
o płonącym lesie w rejonie Tokarni.
- Zadysponowano w pierwszym rzucie dwa zastępy, które na
miejscu były o godzinie 13.45. Po rozpoznaniu ustaliliśmy, że płonie młodnik bukowo-świerkowo-jodłowy na powierzchni około
jednego hektara, przy czym był to pożar całkowity drzewostanu
– mówi dowódca JRG w Polanie, Damian Legierski.
(dok. na str. 4)
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powszechność

(dok. ze str. 1)
Jaka jest zależność między Ogniskiem Muzycznym a TKA?
Ognisko działa w ramach TKA. Wcześniej było wiele pomysłów
na różnorodną działalność, ale skoro stwierdziliśmy, że inne
dziedziny kształcenia są obecne w Ustroniu, nie było sensu ich
powielać. Zajęliśmy się nauką muzyki.
Nie jesteście jedyni uczący muzyki w Ustroniu. Odczuwacie
konkurencję?
Nie. Liczba 90 uczniów na miasto tej wielkości mówi sama za siebie. Sugerowano nam, by powołać w Ustroniu szkołę muzyczną.
Nie wiem czy na takie przedsięwzięcie potrafilibyśmy zapewnić
fachową kadrę i spełnić wysokie wymogi organizacyjne. Z drugiej
strony w szkole kształciłoby się zapewne niewielu uczniów, a
ognisko jest powszechnie dostępne.
W Wiśle działa i ognisko i szkoła muzyczna.
Jeżeli ktoś chce się intensywnie uczyć muzyki z perspektywą
zdobycia zawodu, to ma do dyspozycji szkoły muzyczne w Wiśle,
Cieszynie. Natomiast naszym przesłaniem jest stworzenie szerokich możliwości nauki muzyki w ramach zajęć pozalekcyjnych,
niezależnie czy dziecko jest bardziej utalentowane czy mniej.
A czy zdarzają się uczniowie rozpoczynający naukę w ognisku,
by po czasie przejść do szkoły muzycznej?
To sporadyczne, pojedyncze przypadki. Zazwyczaj chcący się
kształcić muzycznie, od początku edukacji wybierają szkołę
muzyczną. Wielu uczniów chce po prostu nauczyć się grać na
instrumencie, a rodzice też są zadowoleni, bo dziecko ma zajęcie. Wydaje mi się, że powszechność mówi sama za siebie. Na
naszych koncertach dzieci występują parę razy w roku. Może
nie jest to poziom szkoły muzycznej, ale zaangażowanie dzieci,
rodziców jest najlepszą odpowiedzią na pytanie, czy prowadzenie
ogniska ma sens.

H. Banszel.

Fot. W. Suchta

Ponad 50 lat temu wody Wisły zalały wieś Zarzecze.
Mieszkańców już w niej nie
było. Zostali przesiedleni, bo
w miejscu ich wioski postanowiono wybudować sztuczny
zalew, znany jako Jezioro Goczałkowickie. A ludzie zostali
rozrzuceni po całym regionie.

*

*

*

W przyszłym roku minie 15 lat
od otwarcia w Czeskim Cieszynie polskiej księgarni opatrzo-
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nej szyldem „Knihkupiectvi Księgarnia - Biblos”. Otworzyli
ją trzej Polacy mieszkający na
Zaolziu. Budynek, w którym
się mieści, przed wojną był
własnością Macierzy Szkolnej.
W ofercie są polskie książki
i polska prasa.

*

*

*

W Muzeum Beskidzkim
w Wiśle co roku można oglądać
obrazy namalowane podczas
plenerów zorganizowanych
w ramach „Beskidzkich Integracji Sztuki”. Spotkania artystów w beskidzkich groniach
sponsorują Bożena i Jan Kukuczkowie z Istebnej. Gościem
ubiegłorocznego wernisażu
był krakowski bard Leszek
Długosz.

A jakie macie kontakty z rodzicami?
Głównie spotykamy się na dorocznych walnych zebraniach. Na
początku zapraszaliśmy rodziców na zebranie, a po zebraniu był
koncert dzieci. Tymczasem na zebraniach frekwencja nie była
zbyt wysoka, a na koncercie zjawiali się wszyscy. Teraz zapraszamy na uroczystość zakończenia roku szkolnego w połączeniu
z zebraniem ogólnym. Mamy w ten sposób pewność, że rodzice
będą w takim zebraniu uczestniczyć, a podejmowane uchwały
będą powszechnie akceptowane. Niestety, często bywa tak, że
dziecko odegra swój utwór na koncercie i jego rodzina wychodzi.
Zapraszamy, przekonujemy, ale nie zawsze potrafimy zachęcić
do brania udziału w życiu Towarzystwa. Pozytywnym wyjątkiem był wieczór kolęd w tym roku. Frekwencja przerosła nasze
oczekiwania. Spora frekwencja była również na uroczystości
zakończenia roku szkolnego, połączonej z walnym zebraniem
dla zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok. To
dobrze rokuje.
A dlaczego pan to robi?
Gdy wszedłem do zarządu w 1995 r. prezesem został Mieczysław
Błachut. Zresztą poszliśmy na to zebranie, gdyż nasi synowie
uczyli się w ognisku, a okazało się, że urzędujący zarząd rezygnuje. Ktoś nas zgłosił do zarządu i Mietek został prezesem,
ja wiceprezesem. Po śmierci p. Błachuta w kadencji od 2001 r.
zostałem wybrany prezesem.
Dziś już syn się nie uczy się w ognisku, a pan jest prezesem.
Bo to wciąga. Na pewno nie ma też w tym mojego interesu finansowego. Może finansowy „interes” polega na tym, że czasami
pokrywam jakieś drobne wydatki z własnej kieszeni. Wciąga praca z dziećmi. Człowiek ma satysfakcję, że są koncerty, że dzieci
występują na scenie, że grono nauczycieli jest zaangażowane
w swej pracy i lubi pracę z dziećmi. Poza tym członkowie zarządu
solidarnie pracują. Co trzy lata mamy wybory i wtedy zawsze
prosimy o zgłaszanie kandydatów do zarządu, jest jednak mało
chętnych do pracy społecznej, a może po prostu ten zarząd tak
dobrze pracuje? (to nie zarozumiałość!). Skoro już jestem na
emeryturze, to jest to dla mnie, w cudzysłowie, zabawa. Poza tym
satysfakcja z koncertów, widok dzieci przejętych występem, postępy w ich umiejętnościach. Rozbudowę systemu pracy Ogniska
poprzez organizację koncertów wprowadziliśmy z p. Błachutem
już od 1996 roku. Wtedy jeszcze nie było sceny w Prażakówce,
więc koncerty organizowaliśmy w salach niektórych domów
wczasowych. Teraz mamy piękną scenę w Prażakówce.
A jakie są zainteresowania artystyczne prezesa?
Kiedyś w dzieciństwie grałem na fortepianie. To jednak było bardzo dawno temu. Lubię dobrą muzykę, teatr. Można powiedzieć,
że są to zainteresowania „ogólnointeligenckie”, czyli potrzeba
kontaktu ze sztuką. Zresztą, aby kontakt ze sztuką przez duże „S”
mieli też nasi uczniowie, organizujemy dla nich okolicznościowe
wyjazdy na imprezy muzyczne. Byliśmy na przesłuchaniach Konkursu Chopinowskiego, na spotkaniu z orkiestrą Radia Katowice,
jeździmy na ciekawe koncerty do teatru w Cieszynie. Zawsze
mamy autokar pełen dzieci.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
Na początku lat 90. minionego wieku w Dębowcu po raz
pierwszy zorganizowano turniej sołectw. Rywalizacja
w konkurencjach rekreacyjnych
i zręcznościowych przypadła do
gustu mieszkańcom i impreza
organizowana jest rokrocznie
do dzisiaj.

*

*

*

*

*

*

Wiosną 1994 roku Parafia
Ewangelicko-Augsburska
w Cisownicy wzbogaciła się
o dom parafialny. Wierni przepracowali przy jego wznoszeniu ponad 28 tys. godzin,
a koszt budowy sięgnął blisko
1,5 mld ówczesnych złotówek.
Pierwszy rocznik „Pamiętnika Zarzeckiego” ukazał się

w 50 rocznicę tego wydarzenia
i zawierał bogaty materiał faktograficzny, wspomnieniowy
i fotograficzny o wysiedleniu
ludności w 1954 r. w związku
z budową zbiornika znanego
dzisiaj jako Jezioro Goczałkowickiego.

*

*

*

Jeszcze do końca lat 90. koszykarki LKS Cieszynianka
odnosiły sukcesy na ligowych
parkietach. Z powodu kłopotów finansowych klub zawiesił działalność i nie wznowił
jej do dzisiaj. Nie ma również drużyny koszykarzy KS
Piast Cieszyn, która występowała w II lidze i też rozsypała się z braku pieniędzy.
                         (nik)
11 września 2008 r.

Na ślubnym kobiercu stanęli
Monika Czyż z Ustronia i Łukasz Marek z Wisły
Agnieszka Tomanek z Ustronia
Siwiec z Ustronia.
* * i Bartosz
*
Malarstwo Stefanii Bojdy
Muzeum Ustrońskie zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Stefanii Bojdy z Cieszyna, który odbędzie się w sobotę 13
września o godz. 16.00. W programie koncert Estrady Ludowej
„Czantoria” oraz poezja inspirowana
* * *malarstwem artystki.
Zapisy do ogniska
Trwają zapisy do Ogniska Muzycznego prowadzonego przez
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu,w klasach:
fortepianu, keyboardu, gitary, skrzypiec, fletu, akordeonu i saksofonu. Wszelkie formalności z tym związane można załatwiać
wyłącznie u kierownika Ogniska Aleksandry Pruszydło w sali nr
18 Miejskiego domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu przy ul.
Daszyńskiego 28, w następujących terminach: we wtorki (godz.
17.30-18.00), w środy (godz. 14.00-15.30).
Telefony kontaktowe: MDK „Prażakówka” 033 8542906,
A. Pruszydło 609195458.*
* *

Po prostu Schengen.

*

*

*

Fot. W. Suchta

KAŻDY AS JEST NASZ
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt AS zaprasza do ustrońskiego
amfiteatru na kolejną imprezę pod nazwą „Każdy As jest nasz”.
To spotkanie miłośników zwierząt i ich podopiecznych cieszy
się dużym zainteresowaniem od pierwszej edycji. W tym roku
odbędzie się w najbliższą niedzielę, 14 września.Początek
o godz. 15.00. W programie: konkurs z nagrodami na najmilszego
kundelka (psy można rejestrować od 14.30), przedstawienie
i adopcja piesków ze schroniska w Cieszynie, aukcja obrazów
o tematyce „Moje zwierzątko”, występ zespołu muzycznego
„Sunrise”. Wstęp wolny. *
* *
CZWARTKi ZE ZDROWIEM
18 września o godz. 16 w Czytelni Katolickiej im. Jerzego
Nowaka odbędzie się kolejne spotkanie z lekarzem w ramach
CZWARTKÓW ZE ZDROWIEM. Lekarz medycyny Alicja
Kaleta, wygłosi prelekcję z cyklu Zdrowie a medycyna, na temat:
Choroba a psychika człowieka. Po prelekcji będzie możliwość
zadawania pytań.
* * *
Ci, którzy od nas odeszli
Jan Górniok		
lat 74 ul. Katowicka 173
Cezary Wójcik		
lat 70 os. Manhatan 6/53
Elfryda Tomica
lat 94 ul. Konopnickiej 28/7
Gretruda Ostrowska-Kałuża lat 67 os. Konopnickiej 36/10
11 września 2008 r.

3.09.2008 r.
O godz. 17 na ul. Daszyńskiego
kierujący oplem mieszkaniec
Ustronia stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w ogrodzenie.
3.09.2009 r.
O godz. 17.50 na ul. Leśnej zatrzymano mieszkańca Ustronia
kierującego fiatem 126 w stanie
nietrzeźwym. Badanie wykazało
2.25 prom.
3.09.2008 r.
Mieszkanka Ustronia zgłosiła
kradzież roweru „merida” z posesji
prywatnej na ul. Skłodowskiej.
4.09.2008 r.
O godz. 8.05 na ul. Cieszyńskiej
kierująca oplem mieszkanka
Zabrza zajechała drogę i doprowadziła do kolizji drogowej ze starem
kierowanym przez mieszkańca
Iskrzyczyna.

1.09.2008 r.
Kierowcę vw transportera za
wjechanie na pas zieleni na ul.
ks. Kojzara ukarano mandatem w
wysokości 100 zł.
1.09.2008 r.
Pouczono dwóch kierowców
parkujących na os. Manhatan
w miejscu niedozwolonym.
1.09.2008 r.
Strażnicy wspólnie z policjantami
prowadzą akcje „Bezpieczna droga
do szkoły”. Rano patrolowane są
ulice w okolicach szkół, natomiast
około godz. 14, gdy to zazwyczaj
kończy się nauka w gimnazjach,
strażnicy sprawdzają parki w okolicach gimnazjów, w szczególności
dotyczy to parku za Prażakówką
i placu zabaw w Parku Kuracyjnym,
gdzie to gimnazjaliści po ciężkim
dniu w szkole idą na papierosa.
2.09.2008 r.
Za parkowanie mercedesem na
terenach zielonych przy ul. Nadrzecznej ukarano mandatem 100 zł
mieszkańca Bielska-Białej.
3.09.2008 r.
Kontrolowano bary i punkty handlowe przy ul. Grażyńskiego.
W jednym przypadku nakazano
handlującej na straganie wyrwać
chwasty pod tymże straganem,
w drugim przypadku nakazano
odwrócić kolumny nagłaśniające
w kierunku baru. Kolumny były
wystawione w kierunku ulicy, a to
co przez nie emitowano było doskonale słyszalne na całej ulicy.
3.09.2009 r.
W parku za Prażakówką przyłapano dwóch uczniów z Gimnazjum
nr 2 na paleniu papierosów. Odpowiednie pismo zostanie skierowane do szkoły.
4.09.2008 r.
Kontrolowano pod względem
porządkowym tereny przy ul.
Krzywej. Przy stawie stwierdzono porzucone śmieci i nakazano
uporządkować teren osobom odpowiedzialnym.
4.09.2008 r.
Upomniano uczniów Zespołu
Szkól Ponadgimnazjalnych pa-

4.09.2008 r.
Około godz. 13 ze stojaka rowerowego przed wejściem
do Gimnazjum nr 2, jednemu
z uczniów skradziono rower górski
„kelly”.
4.09.2008 r.
O godz. 14 na ul. Cieszyńskiej
kierująca fiatem cinquecento
mieszkanka Cieszyna wpadła
w poślizg i doprowadziła do kolizji drogowej z fordem.
7.09.2008 r.
O godz. 17 na skrzyżowaniu ulic
3 Maja i Drozdów kierujący oplem
astra mieszkaniec Pogórza, wymuszał pierwszeństwo przejazdu
i doprowadził do kolizji drogowej
z renault megane.
7.09.2008 r.
W godzinach popołudniowych
przy ul. Lipowskiej w samochodzie renault wybito szybę i skradziono radioodtwarzacz CD.
lących papierosy przed szkołą
by nie zanieczyszczali terenu
niedopałkami. Uczniowie ci
w wieku ponad 18 lat mogą palić,
lecz powinni zachować porządek.
Ponadto w tamtym rejonie często
przychodzą uczniowie Gimnazjum nr 1, a starsi koledzy palący
papierosy nie są najlepszym przykładem. Strażnicy zaproponowali,
by szkoła znalazła miejsce dla
swych palacych wychowanków,
tak by nie śmiecili i nie dawali
złego przykładu..
6.09.2008 r.
Podczas patroli w okolicach ul.
Leśnej zlokalizowano dzikie
wysypisko śmieci. Urządził je
prawdopodobnie pewien przedsiębiorca z Cieszyna, wyrzucając
własne opieczętowane papiery.
Jako, że wśród wyrzuconych
dokumentów znajdują się i takie,
które winny być przechowywane
dłuższy okres czasu, sprawa jest
wnikliwie wyjaśniana.
7.09.2008 r.
Zabezpieczano trasę Marszobieguna Czantorię.

20.30

co piątek muzyka na żywo

12.9 Janek Zachar

Koncert świetnego, ustrońskiego wokalisty, wielokrotnego laureata programu
„Szansa Na Sukces”.

16.9 DZIEŃ BLUESA

„Blues to korzeie, reszta to owoce..”
Koncert prezesa Polskiego Stowarzyszenia Bluesowego, Roberta Lenerta,
połączony z historią bluesa w pigułce.
Świetna zabawa gwarantowana!

19.9 Smoothdream
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W gaszeniu wzięły udział samoloty. 				

Fot. W. Suchta

płonął młodnik

Teren pożaru trudny, bo płonęło górskie
zbocze, a do tego wiał porywisty wiatr.
Płonie dziesięcioletni młodnik. Widząc
rozmiary pożaru dowodzący akcją D.
Legierski zwraca się do powiatowego
centrum o zadysponowanie dodatkowych
sił i środków.
- Dokonaliśmy podziału terenu akcji na
dwa odcinki bojowe – mówi D. Legierski.
– Jeden odcinek od góry Tokarni od frontu
w dół i drugi odcinek gaszenia od dołu
do góry. Oczywiście mieliśmy problemy
z dojazdem i z zaopatrzeniem w wodę.
Niestety tak to w górach wygląda.
Pomagają mieszkańcy okolicznych domów. Właściciel basenu w wilii na górze
Tokarni proponuje wodę. W ten sposób
uzyskano dostęp do 50 m3 wody. Na dole
strażacy czerpią wodę z potoku Dobka.
- Wykorzystaliśmy wszystkie węże, co pokazuje skalę działań - mówi D. Legierski.
– Na pierwszym odcinku od góry Tokarni,
od basenu do pożaru było 500 metrów.
Podobnie pod górę, gdzie ostro trzeba było
wodę pompować
Mimo wszystko pożar się stale rozprzestrzenia. Obserwujący wszystko mieszkańcy Dobki twierdzą, że jeżeli ogień przy
tym wietrze przedostanie się do starego
lasu, bardzo trudno będzie go ugasić. A stary las jest po drugiej stronie zbocza. Języki
ognia sięgają grani. Strażacy rozciągają
węże i leją wodę. Jesteśmy na przeciwległym zboczu i widzimy jak ściana ognia
przesuwa się do góry. Płoną drzewa do 4
metrów wysokości. Wtedy kierujący akcją
do pomocy wzywa samoloty. Odbywa
się to poprzez wojewódzkie stanowisko
kierowania w Katowicach. Piloci są na
tyle doświadczeni, że nadlatując nad pożar
wiedzą jaki jest kierunek wiatru, gdzie
się ogień rozprzestrzenia, gdzie najlepiej
i najskuteczniej spuścić wodę. Faktycznie
około godziny 14.50 pojawia się pierwszy
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samolot i spuszcza wodę, po czym gołym
okiem widać, że najgroźniejszy ogień
został ugaszony. Kilkanaście minut po
godz. 15 nie ma już pożaru i następuje
dogaszanie.
- Dwa samoloty przybyły dość szybko
i dokonały trzech zrzutów wody, co spowodowało, że w znacznym stopniu ograniczone zostało rozprzestrzenianie się pożaru
na dalsza część lasu – mówi D. Legierski.
– Podaliśmy razem siedem prądów wody
i wtedy udało się pożar zlokalizować na
powierzchni dwóch hektarów. Po ugaszeniu wysokich płomieni zlikwidowaliśmy
pozostały ogień i rozpoczęło się dogaszenie. Przy tej pogodzie i suchym lesie trzeba
wszystko bardzo dokładnie dogasić, by
nie spowodować ponownego powstania
ognisk i odrodzenia się pożaru. Udało się
skutecznie zatrzymać ogień. Na miejscu
pomagały nam służby leśne i to one zaopatrzyły strażaków w wodę do picia.

W gaszeniu poza dwoma samolotami
brało udział 64 strażaków z 17 zastępów
straży pożarnej PSP i OSP z Ustronia,
Wisły i Istebnej. Cała akcja trwała 5,5
godziny.
Znane jest miejsce, gdzie pożar powstał,
ale trudno mówić o przyczynach. Właścicielem lasu są Lasy Państwowe, która
to instytucja zdecydowała o przekazaniu
sprawy do prokuratury. Dochodzenie prowadzi policja.
- W górach akcje są bardzo trudne, czy
to płonie las, czy budynek – mówi D.
Legierski. – Przeważnie są problemy
z dojazdem i zaopatrzeniem w wodę, co
jest podstawową rzeczą przy pożarach.
Wtedy dysponuję większe siły i środki,
dzielę teren działania na odcinki bojowe,
wyznaczam dodatkowych dowódców i oni
realizują postawione przed nimi zadania.
Bardzo ważną rolę odgrywa łączność.
Jeżeli wszystko jest właściwie wykonane
można liczyć na pozytywny efekt.
Generalnie do zgłoszeń pożarów lasów
trzeba pochodzić dość ostrożnie. Często są
to nie dogaszone ogniska, gdzie wystarczy
parę litrów wody. Innym razem chodzi
o roboty w lesie.
- Ten pożar był na tyle groźny, że po raz
pierwszy skorzystaliśmy z pomocy samolotów – mówi D. Legierski. – Przed rokiem
mieliśmy pożar na Równicy i udało się go
szybko ugasić. Ten pożar w Dobce był na
tyle niebezpieczny ze względu na wiatr,
że groziło rozprzestrzenienie się ognia.
Stąd decyzja o użyciu samolotów. Ich
zrzuty wody zatrzymały pożar w miejscu
najbardziej niebezpiecznym. My ze swej
strony wiemy już, jak postępować w przypadku pożaru w terenie górzystym. Mamy
opracowany schemat działania. Trzeba
przede wszystkim skupić się na szybkim
dostarczaniu wody i podzielenia pożaru
na odcinki bojowe. Są strażacy, którzy nie
pierwszy raz gasili las i oni potrafią tak
pracować, by nie dopuścić do tragedii.
A mieszkańcy mają do strażaków zaufanie. Najlepiej o tym świadczy fakt, że płonący nieopodal las nie budził przerażenia,
a niektórzy wręcz ignorowali ogień wykonując swe codzienne czynności, czasem
tylko rzucając okiem w stronę żywiołu.
                                      Wojsław Suchta

Pod płonącym zboczem. 						

Fot. W. Suchta
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Zdaniem
Burmistrza

O polityce mieszkaniowej mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Forsowny podbieg. 					

Fot. W. Suchta

Bieg w upale

W niedzielę 7 września odbył się XV
Marszobieg na Czantorię. Na starcie stanęło 42 zawodników i 5 zawodniczek.
Trasa wiodła z ul. Partyzantów, ul. Jelenica
do Jonka na Kympie, skąd dalej żółtym
szlakiem turystycznym na Czantorię Małą
i czarnym na metę na szczycie Czantorii
Wielkiej. Do pokonania mieli trasę około
9 km i przewyższenie ponad 600 metrów.
Zwycięzcą został 19-letni Marek Kawik
z Brennej, reprezentant klubu LKS Pogórze, aktualny mistrz Polski (w swojej
kategorii) w biegach górskich na Górze
św. Anny. Po biegu zapytaliśmy go, jak
biegło się przy temperaturze powietrza ok.
30 stopni, bo nie jest to dobra pogoda do
biegania i jak ocenia trasę ?
- No tak, temperatura nie jest do biegania, ale biegło się w sumie bardzo dobrze. Trasa była w cieniu, wśród drzew
i powiewał wiaterek. W marszobiegu na
Czantorię uczestniczyłem pierwszy raz
i jest fajnie.
Na pytanie, czy dużo trenuje i co robi
dowiedzieliśmy się, że biega codziennie.
Aktualnie skończył liceum ogólnokształcące i wybiera się na AWF do Krakowa.
Zakończenie biegu odbyło się w Gospodzie pod Czantorią, dzięki przychylności
właścicieli. Zawodnicy raczyli się kiełbaskami z „grila” i w rodzinnej przyjacielskiej
atmosferze spędzali czas. Każdy zawodnik
otrzymał pamiątkowy medal, a zwycięzcy
w poszczególnych kategoriach wiekowych, okolicznościowe puchary.
Klasyfikacja generalna, mężczyzn: 1.Marek Kawik, Brenna (00:44:50) 2. Jan Wojnowski, Bielsko - Biała (00:45:04) 3.Andrzej Wantulok, Strumień (00:45:57).
Klasyfikacja generalna kobiet:1. Be11 września 2008 r.

ata Wrońska, Jasło (00:52:31), 2. Anna
Orian, Zdzieszowice (00:55:59), 3. Natalia
Pszczółka, Bażanowice (01:00:01).
Klasyfikacja w grupach wiekowych.
Mężczyźni: kat 16 – 19 lat: 1.Marek
Kawik, Brenna (00:44:50); kat 20 – 29
lat: 1.Rafał Krężelok, Istebna (00:49;44),
2. Henryk Małysz, Czechowice Dziedzice (00:52:10), 3. Marcin Niedopytalski,
Mikołów (00:56:22); kat: 30 – 39 lat:1.
Andrzej Wantulok, Strumień (00:45:57),
2. Kazimierz Grycman, Ciechowice
(00:46:23), 3. Piotr Orian, Zdzieszowice
(00:49:03); kat. 40 – 49 lat: 1.Janusz
Magiera, Forma Wodzisław (00;46: 32),
2. Adam Koloska, Pszów (00:48:00),
3. Stanisław Gembalczyk, Wodzisław
Śląski (00:50:31); kat. 50 – 59 lat: 1. Jan
Wojnowski, Bielsko - Biała (00: 45:04), 2.
Andrzej Łukasiak, Cieszyn (00:46:27), 3.
Andrzej Siwczyk, Ustroń (00: 49:53); kat.
60 – 69 lat: 1. Paweł Gorzołka, Jaworzynka
(00:55:11), 2. Edward Kurek, TRS „Siła”
Ustroń (01:07:51), 3. Andrzej Georg,
Ustroń (01:31:10); kat. powyżej 70 lat: 1.
Kazimierz Łopatka, Chorzów (01:16:35),
2. Edward Kędzior, Skoczów (01:58:48).
Kobiety: kat do 35 lat: 1. Beata Wrońska,
Jasło (00:52:31), 2. Anna Orian, Zdzieszowice (00:55:59), 3. Natalia Pszczółka,
Bażanowice (01:00: 01); powyżej 35 lat:
1.Grażyna Madzia, Ustroń (01:04:11).
Wśród startujących ustroniaków najlepsi byli: Stanisław Gorzołka (00: 49:17)
i Grażyna Madzia (01:04:11), zajmując
dziewiąte i trzydzieste czwarte miejsce
w klasyfikacji open.
Zawody zorganizował Wydział Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta
w Ustroniu.
Grażyna Winiarska

*

*

Ustawa samorządowa stwierdza ogólnie, że budownictwo mieszkaniowe jest
zadaniem własnym gminy, natomiast przepisy wykonawcze mówią, że gmina w celu
realizacji tego zadania stwarza warunki do
rozwoju budownictwa, a z drugiej strony
zostaje obarczona obowiązkiem zapewnienia lokali socjalnych i tymczasowych
dla najuboższych i eksmitowanych prawomocnym wyrokiem. W ostatnich latach,
głównie w porozumieniu z SM „Zacisze”,
udało się przeprowadzić kilka eksmisji.
Oznacza to, że ludzie nie płacący czynszu,
nie pozostają już bezkarni. Skutecznie
zostali przeprowadzeni do zasobów miejskich o niższym standardzie. W związku
z tymi eksmisjami liczba osób uchylających się od płacenia czynszu w SM
„Zacisze” zdecydowanie zmalała.
Warunki gospodarowania zasobami
komunalnymi określa Rada Miasta. Również w Ustroniu obowiązuje uchwała
Rady Miasta określająca najniższy poziom
dochodów uprawniających do wpisu na
listę oczekujących na lokale socjalne
i komunalne. Warunki są dość restrykcyjne
i niewiele osób je spełnia, praktycznie
tylko najubożsi i eksmitowani.
Kilka lat temu gmina Ustroń powołała do życia Towarzystwo Budownictwa
Społecznego realizujące w jej imieniu
zadania budownictwa mieszkaniowego.
W fazie końcowej jest inwestycja budowy 32 mieszkań w trzech budynkach
komunalnych. Przy pomocy TBS stwarza się mieszkańcom zasobów komunalnych możliwość przeprowadzki do lokalu
o wyższym standardzie. Pozwala to także
na remonty pewnej części zasobów. Obecnie chodzi tu o jeden z Wielkich Domów,
który zostanie wyremontowany po opuszczeniu go przez lokatorów.
Staramy się również o pozyskiwanie
dodatkowych mieszkań i w tym roku
zaplanowaliśmy zakup części budynku
administracyjnego od Kuźni Polskiej. Po
remoncie powstaną tam mieszkania dla
osób oczekujących.
Trzeba stwierdzić, że Ustroń jest w nie
najgorszej sytuacji, mimo że kilkadziesiąt
osób oczekuje na mieszkania komunalne.
W sąsiednich gminach jest to większy
problem. W Ustroniu w ostatnich latach
sporo się wydarzyło, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe. Wspomnieć trzeba
o nowym osiedlu SM „Zacisze” przy ul.
Konopnickiej, wcześniej powstało osiedle
TBS przy ul. Fabrycznej, obecnie kolejne
32 mieszkania na klocowisku, a do tego
powstaje bardzo wiele mieszkań sprzedawanych na zasadach komercyjnych, są też
inwestycje indywidualne na poszerzonych
obszarach przeznaczonych pod budownictwo indywidualne.
Notował: (ws)
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Z dawnego poradnika

dobre zachowanie
Wpadła nam w ręce publikacja prawie sprzed wieku, a dotycząca 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. Dziś
o petentach i urzędnikach.

Urzędy-biura-personel-interesanci
Chronicznie utyskiwania na nieuprzejmość w urzędach, z jaką
się obawytele spotykają podczas załatwiania spraw związanych
z biegiem codziennego życia, są przedmiotem częstych dysput.
Każdy już z góry smętnie wzdycha,gdy go czeka perspektywa
załatwienia czegoś w urzędach. Warto więc zastanowić się, jaki
tego jest powód: czy tylko urzędnicy ponoszą winę, czy też może
część jej leży także po stronie interesantów? Trudno zaprzeczyć,
że urzędowanie przy rozmaitych „okienkach” - zaznaczam, że nie
przy wszystkich - może podziałać nieraz drażniąco na petentów.
Podczas wyraźnie oznaczonych godzin przyjęć można nieraz długo
czekać i asystować mimo woli przy posilaniu sie pracowników, wysłuchiwać rozmówki koleżeńskie, dowiadywać się o wewnętrznych
stosunkach biurowych, o rozrywkach minionego dnia i projektach
na przyszłość, obserwować przyjmowanie prywatnych wizyt lub
dla miłej odmiany podziwiać drobne zabiegi toaletowe, puderniczki, grzebyki, ołóweczki do ust itp. Biada jednak śmiałkowi,
ktory po dłuższym potulnym czekaniu poważy się przypomnieć
o swoim istnieniu, o okienku, o godzinach urzędowych i poprosić
o załatwienie. Jednak z pomiędzy wymienionych zarzutów - niewątpliwie słusznych - trzeba jeden wziąć w obronę i potraktować
go po ludzku. Około jedenastej we wszystkich prywatnych biurach,
szkołach, a także urzędach,są drugie śniadania. Wcześniejsze
lub późniejsze przychodzenie ze sprawami, a nie właśnie koło
jedenastej, uchroniłoby od tego widoku. Petenci po załatwieniu
swojej sprawy pewnie też pójdą - na pół czarnej, niech więc się
nie dziwią, że i ludzie w urzędach także jedzą. Niech pomyślą, czy
sami byliby w stanie pracować od ósmej do trzeciej lub dłużej bez

Szanujmy pamiątki

Coroczne Dożynki już za nami. Są one zawsze mocnym akordem na zakończenie sezonu letniego, stanowią też największą
cykliczną imprezę w naszym mieście, zarówno pod względem
liczby osób zaangażowanych w jej organizację, jak i ogromnej
ilości odbiorców. Jest to przedsięwzięcie bardzo widowiskowe, perfekcyjnie przygotowane, toteż zauważa się niesłabnące, wręcz masowe zainteresowanie nie tylko ustroniaków
i mieszkańców sąsiednich miejscowości, ale także gości z roku na
rok planujących pobyt w Ustroniu podczas tej uroczystości.
Tak się składa, że Muzeum Ustrońskie znajduje się na trasie
korowodu dożynkowego – można rzec: w centrum, ze względu na
usytuowanie w bezpośrednim sąsiedztwie trybuny, gdzie gromadzą się goście i komentator rytuału – stąd frekwencja w tym dniu
osiągnęła rekord: zwiedziło wystawy 850 osób!
Starałam się wykorzystać ów wyjątkowy czas, by porozmawiać
z przybywającymi i przekonać zainteresowanych, że muzeum jest
placówką otwartą, na co dzień współpracującą z licznym gronem
ustroniaków, którzy niejednokrotnie przekazują informacje na temat przeszłości naszej miejscowości, ofiarowują dawne wytwory
kultury materialnej i duchowej, po prostu wszystkie niegdysiejsze
sprzęty, fotografie i archiwalia. Bez tego systematycznego wsparcia
nasza instytucja miałaby ograniczone możliwości działania. Zachęcałam również do uczestnictwa w muzealnych imprezach. Udział
w nich jest zawsze bezpłatny, a tematy są doprawdy różnorodne
i każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Nieraz wieczornice
popularyzują przeszłość Ustronia – to przecież nasza działalność
statutowa – ale często urządzamy wernisaże wystaw artystycznych,
spotkania z podróżnikami, specjalistami z rozmaitych dziedzin,
autorami książek, jednym słowem: z ciekawymi ludźmi o szerokich
zainteresowaniach, potrafiącymi zainspirować innych do poszerzenia swojej wiedzy. Chętnie korzystamy z propozycji ustroniaków
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przerwy - czy potrafilibyśmy spędzić siedem lub osiem godzin na
najmilszej nawet pogawędce bez pokrzepienia się? Ale jakże jest
z drugą strona medalu - z interesentami? Nie wszyscy udając się
do urzędów wiedzą, jak się tam zachować należy.A sprawa jest
przecież prosta. Trzeba stosować się do wyznaczonych godzin
przyjęć, przyszedłszy do gmachu przeczytać uważnie wszelkie
napisy i wskazówki,służące do zorientowania się w rozmieszczeniu
poszczególnych biur i sal, do zaznajomienia się z obowiązującymi
rozporządzeniami. Po bliższe informacje należy zgłaszać się do
sekretariatów, zamiast wędrować bezmyślnie od biura do biura,
przeszkadzać w pracy, zabierać urzędującym czas i jeszcze narzekać na nieporządki. Po odnalezieniu właściwego biura trzeba
treściwie przedstawić swoją sprawę, wysłuchać objaśnień bez
przerywania protestami i pytaniami, a po załatwieniu czynności
podziękować i natychmiast odejść. Nie dokuczać i nie naprzykrzać się niepotrzebną gadaniną i uwagami, które, pominąwszy ich
bezcelowość, tylko denerwują urzędników, a czekających swojej
kolejki narażają na stratę czasu. Wszelkie próby wtargnięcia poza
godzinami urzędowymi, tłumaczenie się brakiem czasu, odległym
mieszkaniem itp., są nieprzyzwoitością i brakiem dyscypliny społecznej. Tak samo, gdy ktoś przychodzi w chwili zamykania urzędu
i udawadnia, że są jeszcze trzy lub dwie minuty czasu do załatwienia sprawy. Trzeba przecież zastanowić się nad tym, że ktoś, kto
spędził pół dnia przy biurku, musi przed wyjściem uporządkować
papiery, wydać ostatnie rozporzędzenia, sprawdzić niejedo - i że
wreszcie ten ktoś jest juz znużony, a załatwienie interesanta może
potrwać znacznie dłużej niż owe trzy minuty. Przetrzymywanie go
dłużej ze względów egoistycznych, z wygody, z bezwzględności,
wpraszanie się: ja tylko minutkę - jest nieuczciwością i okradaniem pracownikow z należnych im chwil odpoczynku. I jeszcze
jedna niesforność. Utarł się między paniami zwyczaj odwiedzenia
znajomych w biurach. Pominąwszy już, że jest to nieprzyzwoitość
wobec instytucji, w której odwiedzana osoba pracuje, naraża się ją
na przykre uwagi ze strony przełożonych, którzy nie uznają takich
wizyt, uważając biuro zupełnie słusznie na warsztat pracy, a nie
za salon. Przy tym chwile stracone na przyjęcie odwiedzin trzeba
zwrócić poza godzinami urzędowymi na odrobienie zaległości
albo zabrać robotę do domu. Krytykując urzędników i stawiając
im różne wymagania nie zapominajmy o kimś, kto najtrudniej dla
każdego jest dostrzegalny - o samym sobie.
w zakresie tematyki imprez. Uaktywniamy też wiele osób, zachęcając do pisania artykułów do „Kalendarza Ustrońskiego” i z roku
na rok krąg autorów się powiększa.
Mam nadzieję, że „Gazeta Ustrońska” dociera i do tych, którzy
w dniu dożynek nie przybyli do Muzeum Ustrońskiego. A więc
z powyższymi propozycjami zwracam się do Czytelników. Starajmy się wszyscy w miarę możliwości zachowywać i pielęgnować
wszelkie materialne dowody przeszłości oraz dokumentować teraźniejszość dla przyszłych pokoleń. Brzmi to może nieco patetycznie,
ale chodzi o to, by nie wyrzucać pamiątek po zmarłych przodkach
(fotografie, dokumenty, sprzęty) i gdy nie jest możliwe dalsze ich
przechowywanie w domu, przekazać je do muzeum. Tutaj znajdą
godne miejsce, a niejednokrotnie będą cieszyć zwiedzających
wystawy. Jeśli jednak ktoś nie chce się rozstać z fotografiami
czy dokumentami bliskich osób, to może udostępnić kopię. Dziś
możliwości w tej dziedzinie są duże.
Z drugiej strony ważne jest dokumentowanie teraźniejszości,
czego najlepszy przykład dają prowadzone przez różne instytucje,
stowarzyszenia, a nawet rodziny kroniki, gdzie na bieżąco zapisuje
się najważniejsze wydarzenia i wkleja zdjęcia. Również te dawne
kroniki i zapiski miałyby najlepsze miejsce w muzeum jako podstawowy materiał dla historyków, którzy będą opracowywać dzieje
naszej rodzinnej miejscowości.
W dniu dożynek wiele osób deklarowało, że wzbogaci zbiory
Muzeum Ustrońskiego i daruje placówce dawne fotografie po
dziadkach, rodzicach oraz najróżniejsze przedmioty. Niektórzy już
wywiązali się z obietnic, na innych potencjalnych ofiarodawców
cierpliwie czekamy. Trzeba przyznać, że w przeciągu ostatnich
dwóch lat pozyskaliśmy szczególnie dużo eksponatów, dzięki
szczodrym darczyńcom i jedynie im zawdzięczamy wyjątkowo
efektowne wystawy, mające swój niepowtarzalny klimat oraz
powodujące, że do murów naszej placówki powraca się z przyjemnością. Dziękujemy wszystkim za współpracę i zapraszamy na
spotkania muzealne.
Lidia Szkaradnik
11 września 2008 r.
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Nazwa nowego osiedla
W jednym z poprzednich numerów Gazety Ustrońskiej był artykuł dotyczący nazwy nowego osiedla przy ul. M.Konopnickiej,
Konopnicka Bis.
Jak wielu mieszkańcom naszego osiedla jest wiadomo, że
osiedle to miało nazwę Zacisze. Kiedy powstawały nowe osiedla
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Zacisze zmienił nazwę osiedla
na Osiedle Konopnickiej. W tym czasie Rady Osiedlowe działające na terenie miasta Ustronia miały uporządkować nazwy ulic
w poszczególnych dzielnicach miasta. Ja z ramienia Rady
Osiedla Ustroń Centrum zwróciłem uwagę Zarządowi Spółdzielni, że przy ulicy M.Konopnickiej nie może być nazwy
osiedla M.Konopnickiej. Jest to niezgodne z Zarządzeniem Rady
Ministrów, numeru nie pamiętam, zainteresowanych odsyłam
do lektury Zarządzeń R.M. lata 60-te i 70-te, czego ówcześni
włodarze Sp-ni nie zrobili.
Podobna sprawa była z osiedlem 22 Lipca, tam jednak można było
to zaakceptować, ponieważ wjazd na osiedle był od ulicy Cieszyńskiej. Uważam, że należy wrocić do poprzedniej nazwy „Zacisze”
i nowego osiedla Zacisze Bis.
Z poważaniem A.Heczko

Starosta Cieszyński zawiadamia,

że na wniosek Gminy Ustroń z siedzibą: 43-450
Ustroń Rynek 1, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania pozwolenia na budowę
ulicy publicznej zbiorczej łączącej ul. A. Brody i ul.
Partyzantów w Ustroniu, na działkach nr: 324/21,
327/17, 328/1, 329/8, 327/15, 329/6, 327/11, 346/17,
327/13, 346/13, 346/16, 327/20 w Ustroniu (II etap
– tj. od mostu na Bładniczce do ul. Gałczyńskiego).
Inwestycja obejmuje budowę jezdni, bezpieczników,
zieleńców, chodnika, ścieżki rowerowej, włączenia do
ul. Gałczyńskiego 2 zatok autobusowych oraz odwodnienia.
Z dokumentacją projektową można się zapoznać
w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Cieszynie, ul. Szeroka 13, codziennie
w godzinach 8-15 (tel. 033 4 777 435), w terminie 14
od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Przypominamy jeszcze raz amatorski zespół „Jura i Jónek”
z Lipowca założony przez Wiktora Szotka i działający w pierwszej
połowie lat sześćdziesiątych. Młodych wykonawców utrwalono
po cotygodniowej próbie. Od lewej: Karol Glajc, Stanisław Glajc,
Henryka Marianek, Maria Marianek, Krystyna Nowak, Maria
Ferfecka, Maria Górniok i Edward Glajc.
Fotografię udostępniła i opisała Henryka Chrapek.

11 września 2008 r.
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Większość imprez cieszyła się dużym zainteresowaniem widzów.

Fot. W. Suchta

wakacje prażakówki

Ustroń to miasto, do którego przez
wakacje przyjeżdża bardzo wielu turystów i wczasowiczów; jego obowiązkiem
jest zapewnienie im różnych sposobów
spędzania wolnego czasu. Mają coraz
więcej możliwości: piękne szlaki spacerowe, nowy rynek, galerię handlową,
kawiarnie. Z kolei Miejski Dom Kultury
„Prażakówka” od lat dba o organizowanie
dla przyjezdnych i mieszkańców imprez
kulturalnych. Są to przede wszystkim
różnego rodzaju koncerty i weekendowe
występy w amfiteatrze. Ich harmonogram
ustalany jest na długo przed rozpoczęciem
sezonu letniego.
Poprzedni rok szkolny był krótki, więc
wakacje zaczęły się dosyć wcześnie. Na
samym początku „Prażakówka” zaproponowała dzieciom, jak co lato, dwutygodniowe „Wakacje z Prażakówką”. Do
Ustronia zaproszono z tej okazji Ewę
Bryk-Nowakowską ze studia teatralnego
„Arlekin” w Będzinie. Przez pięć dni, od
poniedziałku do piątku, aktorka prowadziła zajęcia teatralne dla grupy liczącej około
trzydziestu osób, w przedziale wiekowym
od 7 do 16 lat. Warsztaty obejmowały
elementy gry aktorskiej, poruszania się na
scenie, były zajęcia muzyczne, dykcyjne,
ruchowe, słowem: wszystko, co powinien umieć prawdziwy aktor. Uczestnicy
spotykali się na cztery godziny dziennie,
a wszystko odbywało się na scenie sali
widowiskowej „Prażakówki”. Na koniec,
korzystając z nowo nabytych umiejętności,
dzieci wystawiły dla rodziców przedstawienie składające się z trzech krótkich
scenek.
Przez kolejny tydzień odbywały się
zajęcia ze stałymi instruktorami Domu
Kultury, również przez cztery godziny
dziennie; do wyboru zajęcia wokalnoinstrumentalne, rękodzielnicze, komputerowe, plastyczne, modelarskie. Frekwencja była podobna: W czasie wakacji nie
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przychodzi do nas więcej niż 20, 30 osób
– mówi dyrektor „Prażakówki”, Barbara
Nawrotek-Żmijewska. - Ale myślę, że i ta
propozycja jest dobra, a te osoby, które
chcą - mają wybór i mogą wśród naszych
propozycji znaleźć dla siebie coś ciekawego. Interesujące mogą być na przykład
zajęcia uczące techniki decoupage, które
cieszyły się dużą popularnością. „Wakacje
z Prażakówką” pomagają też odkrywać
nowe talenty; kilkoro dzieci z warsztatów
wokalnych na przykład, zostało zaproszonych do działających przy MDK w czasie
roku szkolnego zespołów.
Przez cały sezon co weekend odbywały
się imprezy w amfiteatrze; najczęściej
w soboty, natomiast w niedziele – Wieczory Muzyczne na rynku, które organizował
Urząd Miasta. Przeważnie wstęp do amfiteatru był bezpłatny. Pierwszym koncertem
miała być gitariada z Maciejem Sierockim
w ostatnią sobotę czerwca; wystąpić mieli
laureaci „Szansy na Sukces”. Mieli – bo
nie wystąpili, koncert został odwołany
w ostatniej chwili przez M. Sierockiego
z przyczyn osobistych, pozostali wykonawcy również nie przyjechali. Agencja
była o tyle w porządku, że zorganizowała
zastępstwo, - mówi B. Żmijewska - pojawili się Jarosław Weber i Grzegorz Wilk,
którzy od trzech lat śpiewają w teleturnieju
Roberta Janowskiego „Jaka to melodia”.
Twarze bardzo popularne, może nazwiska
mniej znane, ale chłopcy byli doskonali;
tak świetnie publiczność bawili, że nazbierał się pełny amfiteatr, a występ trwał
dwie godziny.
W ten sposób rozpoczął się sezon
w amfiteatrze. W kalendarzu imprez co
roku pojawiają się propozycje dla różnorodnej publiczności, ale do największej
części adresowane są biesiady, które
przeważnie podobają się wszystkim. To
prosta i przyjemna rozrywka na sobotni
wieczór: wokaliści prezentują popularną

muzykę, znane przeboje, które zwykle śpiewają razem z całą widownią.
5 lipca odbyła się biesiada z zespołem
„Szlagiermaszyna”, a 9 sierpnia „Babska
biesiada” w wykonaniu zespołu pięciu
dziewczyn, w trzech odsłonach: pieśni
i strojów szlacheckich, góralskich, na
koniec w mundurach Armii Czerwonej.
Ludzie wchodzą, wychodzą z amfiteatru,
publiczność jest taka „przepływowa”,
ale na ogół jest pełno i te biesiady zawsze
cieszą się powodzeniem.
Obecnie bardzo popularne są również
występy kabaretów. W czasie wakacji
w amfiteatrze odbyły się dwa Wieczory
Kabaretowe; pierwszy 19 lipca. Była to
impreza biletowana, kabaret „Ani mru
mru” występował w Ustroniu już trzeci
raz z rzędu, ale mimo to jak zwykle przed
pełną widownią. Oprócz „Ani mru mru”
wystąpił także kabaret „Smile”. Drugi
wieczór kabaretowy był 2 sierpnia, występował na nim Kabaret Pod Wydrwigroszem, tym razem wstęp był wolny. W tym
samym czasie zaczynał się Tydzień Kultury
Beskidzkiej w Wiśle. Wtedy te imprezy są
zawsze niepewne, natomiast jeszcze tyle
ludzi w amfiteatrze nie widziałam, co na
Kabarecie Pod Wydrwigroszem – mówi
B. Żmijewska.
W tym roku odbyła się druga edycja
Festiwalu Folk & Country. Pouczeni doświadczeniami z zeszłego sezonu, organizatorzy postanowili zrezygnować
z drogich karnetów i biletów wstępu na
koncerty – z dość dobrym skutkiem. Impreza trwała od 11 do 13 lipca, trzy dni,
z których tylko sobotnie występy były biletowane; ale wstęp kosztował 10 zł, więc
nie tak dużo. W tym roku postanowiliśmy
pokazać wszystkim, na czym to polega,
jaka to jest muzyka, czy warto przychodzić.
Frekwencja była o wiele większa, niż
w zeszłym roku, więc być może festiwal
przyjmie się w Ustroniu.
Także młodzież w kalendarzu imprez
mogła znaleźć coś dla siebie; 26 lipca
amfiteatr wypełnili fani muzyki reggae,
przybyli do Ustronia z okazji Mini Reggae
Fest’u. Wszyscy doskonale bawili się na
koncertach poszczególnych zespołów,
tańcząc pod sceną, dużo osób jeszcze do
późna tańczyło, już do własnej muzyki, na
rynku. Mimo obaw, nie było żadnych groźnych ekscesów, czy zakłóceń porządku.
W sierpniu – kilka imprez cyklicznych,
przede wszystkim 15 sierpnia koncert
„Gdzie biją źródła”, wystąpiły zespoły
folkowe i folklorystyczne. Następnego
dnia, w sobotę, w amfiteatrze przeprowadzono III Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny. 17 sierpnia miał się odbyć
jeszcze jeden wieczór kabaretowy, ale
został wcześniej odwołany. Na sam koniec miesiąca „Prażakówka” zaplanowała
już po raz drugi koncert „Usta milczą,
Ustroń śpiewa”, galę operetki i musicalu
ze śpiewakami i parami baletowymi, na zakończenie wakacji. Sezon jak najbardziej
należy do udanych, ja oceniam go bardzo
dobrze. – mówi B. Żmijewska. Od września przy „Prażakówce” zaczynają działać
stałe koła zainteresowań i Ognisko Muzyczne. Ich praca potrwa aż do kolejnego
sezonu letniego.
Maria Kulis
11 września 2008 r.

postęp
w rolnictwie
W piątek 22 sierpnia o godzinie 17.00 odbyła się w Muzeum Ustrońskim prezentacja
książki prof. Gustawa Michny
i doc. dr hab. Karola Węglarzego „Postęp w rolnictwie Ziemi
Cieszyńskiej”. Tematyka bardzo aktualna, jak zauważyła
witająca gości Lidia Szkaradnik, bo poruszana na kilka dni
przed dożynkami - najważniejszym świętem rolniczym,
świętem plonów.
Na początek wystąpił dr Gustaw Michna, który we wstępie
do swojej prezentacji podkreślił, dlaczego postęp właśnie
w rolnictwie jest taki ważny.
Człowiek od zarania dziejów uprawiał ziemię i zbierał
z niej plony; był to jeden z jego
pierwszych sposobów uzyskiwania środków do życia. Postęp
w rolnictwie jest nierozłącznie
związany z postępem w innych
dziedzinach. Ludzie osiedlając się na żyznych terytoriach,
zakładając pierwsze uprawy,
zaczynali tworzyć również
pierwsze osady, wsie, które
rozwijały się, aby w końcu
przekształcić się w najstarsze
miasta, które były podstawą
rozwoju cywilizacji.
Czasy pradawne od współczesnych różni jednak wszystko, poza podstawowym zadaniem rolnictwa, jakim jest pra-
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ca nad dostarczaniem pożywienia. Obecnie przemysł rolniczy
jest wysoko rozwinięty, mamy
wydajne maszyny, nawozy,
nowoczesne techniki, znacznie
ułatwiające uprawę, zbiory, hodowlę zwierząt. Nasza ziemia
cieszyńska ma długie tradycje
rolnicze, chociaż położenie
na terenach podgórskich nie
sprzyjało nigdy uzyskiwaniu
wysokich zbiorów. G. Michna opisał krótko zawartość
publikacji, która jest niejako kwintesencją wszystkich
najważniejszych problemów
i zagadnień dotyczących rolnictwa w tym regionie, zarówno
współczesnego, jak i dawnego.
Książka to, jak podaje we wstępie prof. Kadłubiec, „świetny
przewodnik po cieszyńskich
dziejach społeczności wiejskiej”. Autor scharakteryzował
pokrótce wszystkie jej rozdziały. Na początku znajduje się
opis kultury rolniczej przed
panowaniem monarchii austrowęgierskiej, z uwagi na
niedostępność źródeł – streszczający i ujmujący problem
ogólnie. Następne fragmenty
poświęcone są narzędziom
i zagadnieniom związanym
z dawną i współczesną produkcją, działalnością Polskiego Towarzystwa Rolniczego
w Cieszynie, instytucji, która
jako jedna z wielu świadczyła
o polskości tych terenów. Są
rozdziały poświęcone hodowli,
sadownictwu, rybołówstwu,
spółdzielniom produkcyjnym,
rozwoju rolnictwa uprzemysłowionego. Druga część pracy poświęcona jest opisowi
poszczególnych instytucji
zajmujących się sprawami
rolnictwa w regionie, również w ujęciu historycznym.
Scharakteryzowane są szkoły

rolnicze, zakłady badawcze,
ośrodki doradztwa rolniczego,
Izba Rolnicza, spółdzielnie
mleczarskie, tworzone przez
chłopów, kółka rolnicze, zakłady przetwórstwa mlecznego,
cukrownie, hodowle i wiele
innych.
„Dlaczego podjęliśmy się
z dr doc. Węglarzym napisania takiej książeczki? Otóż
dlatego, że na ziemi cieszyńskiej ukazywało się i ukazuje
się nadal wiele publikacji, za
które trzeba być wdzięcznym,
publikacje z zakresu historii,
o wolności, ale nie ma właściwie
wiedzy ogółem na temat rolnictwa. Na zapytanie moje kiedyś
w Macierzy Ziemi Cieszyńskiej,
dlaczego tak jest, dlaczego nic
takiego nie wydajecie – mówili,
że może nie ma kto napisać.”
G. Michna podkreślał kilkakrotnie, do jakich odbiorców
skierowana jest publikacja. Po
pierwsze jest przeznaczona dla
czytelników współczesnych,
aby przybliżyć im warunki życia, pracy rolników w przeszłości oraz obecnie; po drugie, dla
czytelników przyszłych, aby
świadczyć o teraźniejszości,
która dla nich kiedyś będzie
przecież przeszłością. Autor
prosił o życzliwe przyjęcie
książki.
Następnie wystąpił dr Karol
Węglarzy z prezentacją multimedialną na temat współczesnego, nowoczesnego
i ekologicznego rolnictwa.
Rozspoczął od swojego motto: „To rolnicy mają patent
na problemy służby zdrowia”.
Na początku przybliżył w prezentacji największe zagrożenia
ekologiczne dzisiejszych czasów: przede wszystkim zmiany klimatu, które ciągną za
sobą susze, trąby powietrzne,
pojawiające się nawet w naszej
okolicy, ocieplenie się Ziemi.
Powiedział, że obecnie obowiązkiem uczonych jest zwrot
kierunku badań na ekologię,
aby dalszym zmianom zapobiec; rolnictwo musi być na
te zmiany odporne, wydajne,

ale jednocześnie ekologiczne, a jego produkty - zdrowe.
Potem mówił o głównych kierunkach działalności Zakładu
Doświadczalnego w Grodźcu
Śląskim, gdzie jest kierownikiem Instytutu Zootechniki
od 1994 r. Są to m.in. prace
naukowo-badawcze od poziomu komórki, chów i hodowla, produkcja i prowadzenie
bardzo nowoczesnych, ekologicznych gospodarstw na
Śląsku Cieszyńskim, z których
najważniejszym jest gospodarstwo w Kostkowicach. Zakład
cieszy się sporymi osiągnięciami w swojej działalności
i badaniach, współpracuje
z zagranicą, a w planach
rozwoju ma np. stworzenie
ośrodka energii odnawialnych
w Grodźcu – głównie dla celów
dydaktycznych. Na sam koniec
K. Węglarzy poruszył kontrowersyjny temat produkowania
żywności z organizmów modyfikowanych genetycznie,
przedstawił jej zalety oraz to,
że obawy przed jej spożywaniem są w większości bezpodstawne; obecnie na świecie
panuje przeludnienie, a liczba
ludności wzrasta w zastraszającym tempie. GMO może
przyczynić się do zmniejszenia
światowego głodu. Zapewnił,
że naukowcy cały czas pracują
nad tym, abyśmy byli pewni,
że to, co jemy, nie jest dla nas
szkodliwe.
Na zakończenie spotkania
K. Węglarzy odpowiadał na
pytania i uwagi gości. Obecna
na sali przedstawicielka Śląskiej Izby Rolniczej podziękowała i pogratulowała za jego
osiągnięcia w badaniach, które
przyczyniają się do dalszego
unowocześniania rolnictwa.
Bo taki jest badań główny cel i
najważniejsze zadanie: wszystkie wyniki powinny znaleźć
zastosowanie w życiu, aby stan
rolnictwa polepszył się, a jego
podstawowy cel, czyli żywność dla nas, była zdrowsza
i bardziej ekologiczna.
                       Maria Kulis
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książki w kąpieli
Ascetyczna i niezwykle nowoczesna bryła budynku Książnicy
znajdującego się w Cieszynie na ul. Menniczej w niczym nie zapowiada, że po przekroczeniu progu tego przybytku kultury będziemy
mogli zanurzyć się w przeszłość i to czasem bardzo odległą. A tak
właśnie jest, bo Książnica Cieszyńska jest komunalną biblioteką
o charakterze naukowym, obejmującą kilka zabytkowych kolekcji książkowych, powstałych w okresie od XVIII do XX wieku,
a zajmuje się między innymi gromadzeniem, ochroną i konserwacją
regionalnego dziedzictwa. Uczestnicy wycieczki zorganizowanej
przez Oddział Muzeum Zbiory Marii Skalickiej w ramach projektu
Klub Propozycji w Ustroniu – Klubem Tysiąca Inicjatyw, tym
razem zawitali do Cieszyna właśnie po to, by na chwilę zanurzyć
się w świecie książek niezwykłych, bo napisanych kilka wieków
temu. Program zwiedzania Książnicy był niezwykle atrakcyjny.
Zarażeni już od wejścia bibliofilską pasją zwiedzający zaproszeni
zostali na piętro, gdzie wykonuje się konserwację starodruków.
W pierwszym pomieszczeniu odbywała się konserwacjia książek
na mokro. Jak się okazało jest to proces dość skomplikowany,
długotrwały, wymagający dużej wiedzy. Aby uratować starodruk
trzeba go najpierw rozłożyć na poszczególne strony, następnie po
kolei każdą ze stron się konserwuje.
Konserwacja na mokro polega na tym, że najpierw kąpiemy
stronę książki w specjalnej wannie wypełnionej wodą, a następnie
przenoszona jest do specjalnej maszyny z sitem. Do maszyny wlewa się zmiksowaną wcześniej masę papierową przygotowana przez
konserwatora. Pływająca w wodzie masa papierowa razem z wodą
osadza się w miejscach uszkodzenia kartki, wypełniając wszelkie
ubytki. Zebranych w pracowni zwiedzających interesowało wiele
rzeczy, między innymi chcieli się dowiedzieć, dlaczego odcień
masy musi być zawsze o ton jaśniejszy niż kolor papieru, z którego
wykonana jest strona starodruku. Konserwatorka wyjaśniła, że jest
to konieczne by móc ustalić jak duże były ubytki i który fragment
strony nie jest oryginalny. Uczestników wycieczki ciekawiło rów-

listy do redakcji
W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego przez Pana Redaktora Naczelnego „Gazety Ustrońskiej” z dnia 28 sierpnia 2008 r.
dotyczącego sprawozdania z meczu o mistrzostwo Bielskiej Ligi
Okręgowej seniorów, pragnę odnieść się w kilku zdaniach do ww.
artykułu.
Czytając wspomnianą relację nie potrafiłem uwierzyć w słowa
opisujące to wydarzenie. Powodem takiego stanu rzeczy nie był
wbrew pozorom, gol samobójczy strzelony przez zespół z Ustronia w ostatniej minucie meczu. O wiele bardziej zaskoczyło mnie
podsumowanie, zawarte w kilku zdaniach, dotyczące szkolenia
młodzieży w K.S. Kuźnia Ustroń. Podsumowanie , które jasno
i jednoznacznie podważa pracę trenerów z młodzieżą w ustrońskim
klubie.
Jestem jednym z trenerów odpowiedzialnych za szkolenie zawodników w K.S. Kuźnia Ustroń . Pełnie tą funkcję nieprzerwanie
od czterech lat. Zastanawia mnie skąd taka wiedza, o rzekomo
mizernej pracy, Pana Redaktora skoro ani razu do tej pory nie
zaszczycił nas swoją osobą na żadnym treningu nie wspominając
o spotkaniach ligowych?! W stu procentach zgadzam się z jednympraca z młodzieżą do łatwych nie należy i to nie tylko w ustrońskim
klubie. Jednak wspomniana przez Pana „trudna młodzież” nie
jest dla klubu „piątym kołem u wozu”, jak można wywnioskować
z artykułu. Wręcz przeciwnie!!! Gdyby nie wieloletnia praca
z grupami młodzieżowymi, klub nie posiadał by tak licznego grona
własnych wychowanków, którzy reprezentują drużynę seniorską.
Obecnie w K.S. z Ustronia zgłoszone są do rozgrywek cztery
grupy młodzieżowe rozgrywające swoje mecze na poziomie
Skoczowskiego Podokręgu Piłki Nożnej gr. „A” oraz Bielskiego
Okręgowego Związku Piłki Nożnej również gr. „A” . Wymienione
grupy to drużyna trampkarzy młodszych (rocznik 96-97), drużyna
trampkarzy starszych ( rocznik 94-95), drużyna juniorów młodszych
( rocznik 92-93) , drużyna juniorów starszych (rocznik 90-91).
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nież czy konserwator może uzupełniać brakujące wyrazy na kartach
takiego starodruku. Jednak okazuje się, że jest to niedozwolone.
Można ewentualnie uzupełnić elementy ozdobne jak ramka, ale też
tylko wtedy, gdy motywy zdobnicze się powtarzają. Książki ratuje
się także za pomocą konserwacji na sucho. O tym jak przebiega
ten proces opowiadała zajmująca się tym konserwator. Mówiła
między innymi o przyczynach zniszczenia książek:
- Książki niszczeją z różnych przyczyn. Są to najczęściej kataklizmy, takie jak wojna, powódź, pożar, ale są to również złe warunki
przechowywania, zalanie, pęknięty kaloryfer, nieszczelny dach,
otwarte okno, wylana szklanka herbaty. Długotrwałe przebywanie
książki w wodzie powoduje, że papier się rozpulchnia, skórzane
okładki czy grzbiety się kurczą. Dawniej książki były też szyte na
paski skórzane, które kurcząc się powodowały, że książka się wachlarzowato rozchylała i wszystko, co krążyło w powietrzu miało
do niej dostęp. Te czynniki powodowały, że grzyb zaczynał się rozwijać. Bardzo ważną rzeczą jest zapewnienie takiej książce osłony
naturalnej, czyli obwoluty, którą robimy z papieru bezkwasowego.
To też jest sfera zabezpieczania książek, a nie konserwacji. Każde
książki zabytkowe są w jakiś sposób zabrudzone, jest to nieuniknione, jeśli były na przykład użytkowane przez sto, dwieście, trzysta
lat. Mamy do czynienia z problemem kwaśnego papieru. Papier
szesnastowieczny po prostu się łamie. Głos Ziemi Cieszyńskiej
z lat sześćdziesiątych jak sobie państwo zegną dwa razy, to on się
złamie, ponieważ włókno celulozowe jest na tyle krótkie, że to się
rozpada. Nie ma takiej możliwości, żeby to zabezpieczyć. Robi się
po prostu mikrofilm. Są również tak zniszczone egzemplarze, że
nie ma czego ratować.
Kolejnym etapem wycieczki po budynku Książnicy było zwiedzanie zbiorów znajdujących się w gablotach przy Bibliotece Leopolda Szersznika w dolnym holu. Książnica prezentuje tam ciekawe
eksponaty pochodzące z dawnych wieków. Wcześniej wysłuchano
opowieści o księgozbiorach zgromadzonych w bibliotece, w której
najcenniejszą i najliczniejszą jest kolekcja książek katolickiego
księdza, pedagoga, bibliofila, fundatora biblioteki i muzeum, urodzonego w Cieszynie Leopolda Szersznika. Wycieczkę zakończył
spacer po Cieszynie.
Anna Rokosz
Do opisanych grup należy jeszcze dodać tzw. grupę naborową
„ żaków” (rocznik 98-99-00), która nie rozgrywa spotkań o pkt.
W klubie, na dzień dzisiejszy, czynnie trenuje grupa ponad 90
zawodników w poszczególnych grupach wiekowych.
Rozgrywki najmłodszych zawodników są uzależnione od wyników
uzyskiwanych przez grupy juniorskie. A te w ostatnich latach są
zadowalające między innymi dzięki powstaniu klas sportowych
o profilu piłka nożna. W sezonie 2006/07 zespół juniorów młodszych
wywalczył awans do gr. „A” Podokręgu Skoczów zajmując pierwsze
miejsce w tabeli. W minionych rozgrywkach drużyna juniorów
starszych wywalczyła trzecie miejsce w Bielskiej Okęgowej Lidze
Juniorów Starszych plasując się bezpośrednio za zespołami Podbeskidzia Bielsko Biała oraz Rekordu Bielsko Biała. Drużynie tej
zabrakło zaledwie dwóch pkt. do drugiego miejsca premiowanego
awansem do Śląskiej Ligi Juniorów Starszych. W obecnych rozgrywkach drużyna ta ponownie zajmuje wysokie miejsce w tabeli.
Należy zdecydowanie podkreślić , że liczne grono zawodników
występujących w tych grupach jest uczniami klas sportowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu. Uczniowie tej szkoły
wywalczyli Mistrzostwo Powiatu Szkół Średnich w piłce nożnej
w rozgrywkach 2006/07. Najbardziej utalentowani - Czyż Tomasz,
Czyż Michał , Macura Przemysław, Nowak Mateusz, Pszczółka
Michał, Węglarz Artur, Legierski Adam, rozegrali w sumie ponad
40 spotkań w Lidze Okręgowej Seniorów.
Te fakty przemawiają za tym, że fundusze łożone na pracę
z młodzieżą nie idą na marne!!! Im więcej zajęć, klas sportowych
tym większy „narybek” i chętnych do trenowania!!! Analizując
kadrę pierwszego zespołu K.S. Kuźnia Ustroń, figuruje w niej
grono 14 zawodników, którzy przeszli szkolenie przez wszystkie
grupy młodzieżowe aż do seniora.
Przykłady takich talentów jak Jan Gomola, Marek Matuszek,
Adrian i Mieczysław Sikora, są dla nas trenerów drogowskazem
i sensem tej pracy. Kto wie czy za okres paru lat „nie wypłynie”
z Ustronia kolejny talent...? Na owoce tej długoletniej pracy proszę
spoglądac bardziej obiektywnym i „trzeźwym” okiem...
Mateusz Żebrowski
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Równica w korowodzie dożynkowym. 		

Fot. W. Suchta

Najważniejszy koncert

Koncert dożynkowy jest najważniejszym
koncertem w roku. Dziecięca Estrada Regionalna „Równica” i jej kierownik artystyczny Renata Ciszewska starają się, aby
ten występ był za każdym razem wyjątkowy
i niepowtarzalny, co roku zawierał nowe
elementy, tańce i pieśni. Na tym właśnie koncercie debiutują nowi członkowie
zespołu. Dołączając do reszty, mają od
początku bardzo trudne zadanie – muszą
w ciągu kilku miesięcy ćwiczeń i prób doszlifować swoje umiejętności do wymagań,
jakie stawia przed nimi poziom zespołu.
Poziom jest bowiem bardzo wysoki; każdy występ starannie przygotowany, każda
pieśń dopracowana w najwyższym stopniu.
„Równica” ma w dorobku wiele ogromnych
sukcesów; wszędzie, gdzie występuje, spotyka się z niezwykle żywym przyjęciem,
wzrusza i zachwyca swoim brzmieniem,
żywymi tańcami, grą sceniczną. Z okazji
10-lecia istnienia, 3 lata temu otrzymała
od władz miasta tytuł Reprezentacyjnego
Zespołu Miasta Ustroń. A przecież jest
„tylko” amatorskim zespołem.
W tym roku okres ciężkiej pracy zaczął się dla „Równicy” w marcu, kiedy
to egzaminatorzy z warszawskiej sekcji
C.I.O.F.F., czyli Międzynarodowej Rady
Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali
i Sztuki Ludowej, z siedzibą w Paryżu,
przyjechali do Ustronia po to, aby przekonać się o możliwościach zespołu. Po obejrzeniu występu jednogłośnie zdecydowali
o przyjęciu w poczet swoich członków.
W kwietniu „Równica” zdobyła, już po
raz trzeci, Grand Prix: główną nagrodę
na największym wojewódzkim konkursie
zespołów folklorystycznych, nazwanym
„Śląskim śpiewaniem”. Okres od kwietnia
do czerwca to dla zespołu bardzo dużo
mniejszych koncertów w kraju i za granicą,
głównie w Czechach; ćwiczyć zaczęli również nowo przyjęci członkowie, a wszystko
zbiegło się z zakończeniem roku szkolnego,
które dodatkowo wymagało od dzieci wiele
uwagi.
11 września 2008 r.

Zaraz na początku wakacji „Równica”
pojechała w okolice Puław. Znalazła się
tam w towarzystwie najlepszych zespołów
folklorystycznych z Polski, które zjechały na konkurs Federacji C.I.O.F.F., aby
walczyć między sobą o tytuł najlepszego.
Wszystkie zespoły występowały przed
publicznością i jurorami; przez dziesięć
dni konkursu koncerty trwały od rana
do wieczora. Ustroński zespół zdobył na
koniec wysokie trzecie miejsce – wysokie
tym bardziej, że składał się z członków na
konkursie najmłodszych.
12 lipca „Równica” wyjechała na obóz
letni do Łomnej w Czechach, tego lata już
po raz szósty. Pogoda nie dopisała – podobno nigdy nie dopisuje, ale wszyscy uczestnicy obozu mieli dni wypełnione zajęciami
od rana do późnego wieczora. Pobudka
była o 7.00, potem intensywna gimnastyka
z biegami. Od śniadania do obiadu nauka
nowych kroków, przygotowywanie nowego
programu, głównie z myślą o koncercie
dożynkowym. Po obiedzie godzina czasu
wolnego, a później znowu: ćwiczenia indywidualne, w parach, w grupkach, każdy doszlifowywał to, co mu jeszcze nie
wychodziło; obroty, ćwiczenia głosowe,
kroki, tempo, dynamika. Starsi członkowie
zespołu uczyli młodszych. Po kolacji odbywały się codziennie ogniska. Dlaczego te
ogniska?- mówi Renata Ciszewska - Nasze
ogniska są inne – to nie są ogniska, gdzie się
piecze kiełbaski i każdy robi co chce. Można
powiedzieć, że to też są próby. Oni tego nie
wiedzą, myślą, że mają ognisko, natomiast
to też są ćwiczenia, śpiewanie podzielone na
głosy. Śpiewamy właściwie inne pieśni, nie
nasze regionalne, tylko wiele innych: harcerskich, bo sama kiedyś byłam harcerką,
greckich, nauczyłam ich wszystkich pieśni
z mojej młodości, a wybierałam same najpiękniejsze. A te ogniska trwają nam dwie,
trzy godziny. Wszyscy chodzili spać późno
w nocy, ale zdarzyło się kilka razy, że mimo
zmęczenia, chcieli mieć jeszcze dyskotekę.
I mieli, a podobno tak, jak dziewczyny

z „Równicy”, nie umieją się bawić żadne
inne. Tak wyglądał nasz dzień w Łomnej.
Zrobiliśmy tam bardzo dużo, ale był to tylko
wstęp do programu dożynkowego.
W Czechach zespół trenował przez tydzień. Pod koniec lipca wyjechał w innym
kierunku, do Kościerzyny na Kaszubach,
na światowy festiwal folklorystyczny, gdzie
spotkał się z innymi zespołami regionalnymi już nie z całego Śląska czy Polski, ale
z całego świata. To znowu był ponad tydzień intensywnych, codziennych koncertów, imprez; dla członków „Równicy” także
okazja do poznawania wielu odmiennych
kultur, tradycji ludowych zupełnie różnych
niż nasze rodzime. Pod koniec festiwalu,
na koncercie galowym, zespół spotkało
wielkie wyróżnienie. Wykonywano tam
na ogromnej, podwójnej scenie „Pieśń
Narodów”. Polegała ona na tym, że występowali kolejno po sobie reprezentanci
poszczególnych państw, po jednym z każdego kraju, z jednym utworem ze swojego
repertuaru. Wszędzie wisiały mikrofony.
Zespół wychodził, stawał w półkole, śpiewał
tę swoją pieśń, schodził; od razu po nim
wchodził następny, i kolejny. – wspomina R. Ciszewska. - I myśmy śpiewali po
Sybirakach, którzy śpiewali nawet bardzo
podobnie do tego naszego „Helokania”,
a myśmy dali właśnie „Helokanie”. Zespół
zebrał gromkie oklaski. Kiedy wyjeżdżali,
burmistrz Kościerzyny i przedstawiciele
Domu Kultury, żegnali „Równicę” osobiście jako jedynych.
Zaraz po powrocie estrada brała udział
w Tygodniu Kultury Beskidzkiej, a tuż
po jego zakończeniu rozpoczęła tydzień
przygotowań do koncertu dożynkowego. Intensywna praca na dożynki to dzień
w dzień próby, i to po parę godzin ćwiczeń.
Przygotowywaliśmy, jak Ustroniacy mogli
widzieć, bardzo dużo nowego programu
i nowych rzeczy, z nowymi dziećmi; daliśmy z siebie wszystko, żeby dożynki były
piękne. I były piękne, bo ten najważniejszy
w całym roku występ jest „równicową”
tradycją. Zespół daje mnóstwo koncertów
dla różnych widzów, jest zapraszany do
wielu miejsc zarówno w kraju, jak i zagranicą. Strasznie się cieszę z tego, że mamy
możliwość występowania, brania udziału
w festiwalach międzynarodowych, poznawania innych zespołów, ludzi, to też wszystko kształci; kształci również dzieci, one się
wszystkie uczą bycia w świecie. – mówi R.
Ciszewska. Bardzo wielu ludzi słucha ich
płyt, beskidzkie pieśni brzmią w Gliwicach,
Katowicach, Kościerzynie, Vancouver,
Sydney, Puerto Rico, w Jakucji. „Równica”
podoba się nagrana i odtwarzana, podobają
się jej występy na żywo. Najważniejszy jest
jednak ten jeden, na Dożynkach w Ustroniu:
przed własną publicznością, rodzinami, znajomymi ze szkoły, wśród ludzi, którzy znają
wszystkie jej pieśni nie z koncertów, ale od
swoich dziadków, bo w takich tradycjach
się wychowali. Celem „Równicy” nie jest
powszechne uznanie, zdobywanie nagród
i wyróżnień, tylko zachowywanie rodzimej
kultury, które poprzez to wszystko się ciągle
odbywa. I jeśli tylko nie zabraknie ludzi,
dorosłych i dzieci, które zdecydują się poświęcić swój czas i siły, to będzie odbywało
się jeszcze bardzo długo.
Maria Kulis
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zobaczyć dyspozycję całego zespołu.
Teraz spokojnie czekamy na następnego
przeciwnika. *
* *
Kolejny mecz przegrywa nasza drużyna
w lidze okręgowej. Tym razem 7 wrzesnia
na wyjeździe w Dankowicach. W pierwszej
połowie tracimy bramkę po rzucie rożnym,
w drugiej połowie po faulu w polu karnym
sędzia dyktuje jedenastkę dla Pasjonata,
co skrupulatnie wykorzystuje drużyna
z Dankowic. Mecz raczej wyrównany, ale
też Kuźnia jakoś nie potrafi strzelać w meczach ligowych do siatki przeciwnika. (ws)

Jedna z wielu dogodnych akcji pod bramką Błyskawicy.

Fot. W. Suchta

pucharowy sparing
Kuźnia - Błyskawica Drogomyśl 3:0 (1:0)
Pasjonat Dankowice - Kuźnia 2:0 (1:0)

Mecz trzeciej rundy Pucharu Polski
Kuźnia grała 3 września z Błyskawicą
Drogomyśl na własnym boisku. W Kuźni
mogliśmy oglądać młodych zawodników,
którzy gładko poradzili sobie z faworyzowanym Drogomyślem. Pierwszego gola
w 22 min. po podaniu Macieja Wasilewskiego zdobywa Damian Madzia. Kolejne
bramki padają w końcówce. W 86 min.
gola strzela Piotr Hanzel, a w 88 min.
ponownie Damian Madzia.
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Po meczu powiedzieli:
Trener Błyskawicy Waldemar Bulandra: - Mecz potraktowaliśmy ulgowo.
Mogły się pokazać rezerwy. Popełniliśmy
zbyt wiele błędów, które trzeba wyeliminować. Gdy będziemy grać z Kuźnią
w lidze, będzie to zupełnie inny mecz.
Trener Kuźni Krzysztof Sornat: - Puchar rządzi się swoimi prawami. Jest to
pożyteczny sparing, w którym mają możliwość zagrać wszyscy zawodnicy. Można

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

TS Czarni-Góral Żywiec
MRKS Czechowice-Dziedzice
TS Podbeskidzie II BB
LKS Błyskawica Drogomyśl
KS Wisła Ustronianka
LKS Radziechowy
GKS Morcinek Kaczyce
LKS Drzewiarz Jasienica
LKS Zapora Wapienica
LKS Pasjonat Dankowice
TS Mieszko-Piast Cieszyn
RKS Cukrownik Chybie
LKS Świt Cięcina
KS Spójnia Landek
LKS Sokół Zabrzeg
KS Kuźnia Ustroń

18
14
13
13
12
9
8
7
7
7
7
6
4
4
4
4

19:1
11:4
12:5
18:13
13:6
10:14
10:10
11:8
15:16
9:10
13:16
4:15
6:11
8:14
7:14
7:16
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plażowo

5 i 6 września na boisku do piłki plażowej
przy Szkole Podstawowej nr 2 rozegrano II
Młodzieżowy Turniej Siatkówki Plażowej
o Puchar Burmistrza Ustronia. W piątek
grali chłopcy, w sobotę dziewczęta.
Wśród chłopców rywali zdeklasowała
ustrońska para. Swe pojedynki wygrywali
dużą różnicą punktów. Bardziej zacięte mecze miały miejsce w eliminacjach
i półfinałach.
- Ci chłopcy grali już wcześniej na piachu
i mają doświadczenie – mówi trener zwycięskiej pary Sławomir Krakowczyk.
– Poza tym trzecie miejsce zajęli moi
chłopcy z młodszego rocznika, co bardzo
dobrze rokuje na przyszły rok. A jeden
z chłopców ze zwycięskiej pary zajął siódme
miejsce w województwie, ale z innym partnerem. Myślę, że ci młodsi zrobią podobny
wynik. O przeciwnikach mogę powiedzieć,
że starali się jak mogli. My u siebie jesteśmy
mocni i mam nadzieję, że tak będzie jeszcze
przez kilka lat. Wyniki chłopców: młodzicy i kadeci: 1. Damian Bujok i Radosław
Niwiński (TRS Siła Ustroń) 2. Michał
Borawski i Tomasz Kłapsia (KS Beskid
Skoczów) 3. Robert Skrzypczak i Adrian
Bujok (TRS Siła Ustroń) 4. Dawid Wróbel
i Sebastian Dalach (Kończyce Wielkie).
Juniorzy:1. Szymon Czapla i Bartosz
Czapla (LKS Olimpia Goleszów). 2. Jakub Wanat i Dawid Tomaszko (II LO
im. M. Kopernika Cieszyn) 3. Marciej
Michalik i Jakub Wiśniewski (LKS Olimpia Goleszów) 4. Dawid Gomola i Wojciech Śliwka (LKS Olimpia Goleszów)
W sobotę grały dziewczęta i tu dominowały
młode siatkarki z cieszyńskiego klubu
Victoria MOSiR zajmując cztery pierwsze
miejsca w grupie starszej. Natomiast w grupie młodziczek dominowały ustronianki.
- Liczyłem na to, że moje dziewczyny
w grupie starszej zagrają w finale, bo jest to
znakomita para – mówi trener ustrońskich
siatkarek Zbigniew Gruszczyk. – Jednak
pewne zaniedbania treningowe sprawiły, że
nie były zespołem. Jeszcze wiosną z tymi
dziewczynami wygrywały, robiły dobre

wyniki w województwie i w kraju. Ale to
jest sport. Jest mi przykro, że nie weszły
do czwórki. Jestem natomiast zadowolony z wyników i poziomu gry naszych
młodziczek, a w tej kategorii będziemy
reprezentować Ustroń w mistrzostwach
Śląska. Turniej pokazał, że można w nie
inwestować i będziemy to robić.
Wyniki dziewcząt: młodziczki: 1. Marta
Błahut i Dżesika Hojdysz (TRS Siła Ustroń)
2. Maria Ryrych i Jolanta Czyż (TRS Siła
Ustroń) 3. Agata Tesarczyk i Dominika
Pilch (TRS Siła Ustroń) 4. Kinga Szarzec
i Jagoda Hołowko (TRS Siła Ustroń);
kadetki i juniorki: 1. Weronika Pniok
i Joanna Szczurek (VC Victoria-MOSiR
Cieszyn) 2. Karolina Kozyra i Natalia
Tomica (VC Victoria-MOSiR Cieszyn)
3. Dominika Mikuła i Agnieszka Husarek
(VC Victoria-MOSiR Cieszyn) 4. Natalia
Kurzeja i Małgorzata Płusa (VC VictoriaMOSiR Cieszyn).
Sędzią głównym turnieju był Andrzej
Nowotarski, a pomagał mu sędzia Krzysztof Szlagowski. Po turnieju A. Nowotarski
powiedział: - Bardzo udany turniej. Przede
wszystkim cieszy frekwencja, co świadczy
o tym, że z roku na rok ten turniej staje się
coraz bardziej popularny. Poziom jak na te
grupy wiekowe zadowalający, co świadczy
o dobrej pracy trenerów. Oby więcej takich

turniejów w powiecie cieszyńskim i nie
tylko. Nie było najmniejszych kłopotów
z sędziowaniem. Chłopcy i dziewczęta
wiedzą co wolno w piłce plażowej i nie
było najmniejszych problemów.
Dyplomy, puchary i nagrody najlepszym wręczali burmistrz Ireneusz Szarzec
i przewodniczący Rady Miasta Stanisław
Malina. Zresztą obaj kibicowali podczas
gry młodym sportowcom.
Po turnieju S. Malina powiedział: Cieszy liczny udział drużyn. Może nasze
dziewczęta były dziś w grupie starszej
zbyt gościnne, poziom jednak był bardzo
wysoki. Cieszy, że tak duża grupa młodzieży trenuje i to jest najistotniejsze.
Młodzi ludzie chcą się bawić w siatkówkę
i widać, że niektóre dziewczyny i chłopcy
mogą się rozwinąć i osiągać sukcesy na
skalę drugo-, a nawet pierwszoligową.
Siatkówka cieszy się dużym powodzenie, a w tej chwili karierę robi siatkówka
plażowa. Trzeba też podkreślić, że mamy
piękne boisko do siatkówki plażowej udostępnione przez okres letni dla wszystkich
i o to chodzi.
Całość zorganizowali Z. Gruszczyk i S.
Krakowczyk w ramach Sekcji Siatkówki
TRS „Siła”, natomiast turniej sponsorowali Urząd Miasta i Zakłady Przetwórstwa
Mięsnego „Bielesz”. Wojsław Suchta

Zwycięzcy grali z poświęceniem. 			

Fot. W. Suchta

modernizacja

Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Ustroniu
,uzyskał prestiżowy tytuł Modernizacja Roku 2007 w kategorii
„Obiekty Ochrony Zdrowia i Opieki Spolecznej” za modernizację
Szpitala, a w szczególności Działu Fizjoterapii.
Przyznanie w XII edycji Ogolnopolskiego Konkursu tego tytyłu
jest zaszczytnym wyróżnieniem wsród 620 podmiotów stających
do konkursu w 13 kategoriach. W kategorii Obiekty Ochrony
Zdrowia i Opieki Społecznej brało udział 58 podmiotów.
Inwestycja, która zdobyła ten zaszczytny i jedyny w naszym
wojewodztwie tytuł, była finansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz środków własnych Szpitala.
Autorem projektu jest Biuro Usług Architektonicznych mgr.
Marka Mizerackiego z Katowic, a wykonawcą Tadeusz Mojescik,
prezes przedsiębiorstwa Faber SP z o.o. z Górek Wielkich.
Szpital otrzymał I miejsce za dostosowanie do standardów europejskich stawianym obiektom służby zdrowia oraz zastosowanie
rozwiązań projektowych i materiałowych kreujących przestrzenie
przyjazne pacjentom. 			
Dyrektor Szpitala
      Ryszard Wąsik
11 września 2008 r.
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ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia,
policja, stra¿ miejska
Miejska BIBLIOTEKa PUBLIczna im. J. Wantu³y
Rynek 4, tel. 854-23-40.
Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-15.00, wtorek: 8.00-15.00, środa: 8.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypożyczalnia dla dorosłych: 8.00-12.00.
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: 8.00 - 15.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; czwartek: nieczynne, pi¹tek: 8.00 - 18.00.
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 - 14, we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 14
			
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. „Cieszyniana”, 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”:

- „Motywy botaniczne” - wycinanka Marty Gołąb i Doroty Kędzior
- „Ustroń na szkle malowany” - prace uczniów ustrońskich szkół
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.

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 - 10.0012.00 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
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 - 18.00 - sobota 8.30 - 15.00
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
ul. Brody 16, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERY: darmowy 986.

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 nowoczesny, 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.
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Trzy małe kotki szukają dobrych domów. Mają około 3 miesiące. Kotki to samce. Jeden z nich (burasek) stracił oko, lecz
w niczym mu to nie przeszkadza. Żyje jak pozostałe kotki. Jest
równie wesoły, przymilny i samodzielny. Telefon kontaktowy:
0603 54 80 44
11 września 2008 r.

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłosił konkurs
ofert na realizację zadań powiatu w roku 2009
w zakresie: kultury, kultury fizycznej i sportu,
turystyki i promocji powiatu, edukacji, ochrony
środowiska, promocji i ochrony zdrowia, rozwoju
przedsiębiorczości i integracji europejskiej, pomocy społecznej, usług rynku pracy. Szczegółowa
treść ogłoszenia, druki wniosków oraz regulaminy
konkursów, dostępne są na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Cieszynie: WWW.powiat.
cieszyn.pl i w siedzibie Starostwa Powiatowego przy
ul. Bobreckiej 29, pok. 222 lub 212 (tel. 033 4777212
lub 033 4777222, fax. 4777333, e-mail: sp@powiat.
cieszyn.pl).

Witejcie ludeczkowie

Łoto tak po połedniu, a właściwie już pod wieczór szła żech
głównóm cestóm i doista widać to, że już je po sezónie. Ludzi
mało na chodniku i tak cicho, spokojnie jako baji na wsi. A na
śćmiywku, to gor żodnego nie widać. Nó, możne jaki pijoczek
szmatle sie ku chałupie. Szkoda, że już lato sie skóńczyło. Tak tyn
czas strasznucnie ucieko.
Żol mi też, że już nie bydzie darmowych imprez w amfiteatrze,
boch tam chodziła czynsto i dycki byłach zadowolóno. W dożynki norodu było tak moc, żech ani ni miała kaj siednóć, nale
taki szumne widowisko, to nie dziwota, że wszyscy prziszli sie
podziwać. Tóż postołi my z godzine, a potym całóm rodzinóm
pozwiedzali my wystawy w muzeum i rozmaite ptoki, bo to co
roku je wielko atrakcja.
A w łostatnióm sobote siyrpnia zaś wybrałach sie z kamratkóm
do amfiteatru na te operetke. Ludzi prziszło moc, dyć taki szlagiery
każdy ze średnigo i starszego pokolynio mo rod. I tako też była
publika. Śpiywoczki i śpiywocy elegancko wyłoblykani – paniczki
w dłógich sukniach, a panoczkowie w smokingach przeszumnie
śpiywali. No, doista werciło przijś i posłóchać. Kapke też rozglóndałach sie po publice. Ludzie przichodzili i łodchodzili. Jedni z
psami, insi z jakimisikiej chipsami w rynce, czy popkornym – nó
wiycie, to co młodzi jedzóm, a ni mo to żodnego szmaku. Pogoda
dopisała. Ludzie łobleczóni jako na szpacyr, czynsto w dzinsach,
kurtkach. Rzóndzili miyndzy sobóm, śmioli sie jako na imprezie
w plenerze. Naroz moja kamratka prawi do mie: Czujesz jako tu
strasznucnie smerdzi? Toć żech czuła, aji lepi łod ni i wiedziałach
co to za smród. Za nami paniczka sebuła se bótki, nó wiycie taki
adidasy i położyła klepeta na ławce ganc kole mie. Siadła se
isto tak jako w chałupie przed telewizorym. Na scynie elegancja
– Francja, wielki świat, a publika tako siermiynżno. Chocioż ni do
końca. Przed nami siadła se tako elegancko para, tak na łoko łobo
mieli po osimdziesióntce. Szumnie łobleczóni, jako do prowdziwej
operetki. Zanim paniczka siadła na ławce, to panoczek wycióngnył
z kapsy sznumtychle (ale ni takóm z ligniny, jyno prowdziwóm,
jako hań downi) i położył na ławke, coby se jego paniczka siadła.
To je dżyntelmyn starej daty! Kapke było mi żol, że ni móm takigo
kole siebie.
Jewka

Urząd Miasta Ustroń informuje,
że w dniu 5 września 2008 r. na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy, najmu na okres do trzech
lat niezabudowanych i zabudowanych obiektami nie
związanymi trwale z gruntem a stanowiących własność
osób prawnych,fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej.
POZIOMO: 1) pięciopalczasta, 4) droga leśna, 6) ptak
przedrzeźniacz, 8) morskie znaki, 9) kawa zbożowa,
10) jeden bilet na wszystkie koncerty, 11) opłata pocztowa,
12) ma skrzydła, ale nie fruwa, 13) grecka kraina historyczna, 14) porcja dla pieca hutniczego, 15) bursa szkolna,
16) sąsiadka Europy, 17) za krosnami, 18) wierzba płacząca,
19) w kalendarzu, 20) usterka.
PIONOWO: 1) napisane przez Nałkowską, 2) dęta lub symfoniczna, 3) błyskotliwość, 4) lekarka z wiertłem, 5) droga
kupiecka, 6) książeczka z pieśniami kościelnymi, 7) despota,
11) dopływ Dunajca, 13) boksował w Czarnych Słupsk,
14) wynalazł maszynę parową.

Krzyżówka Krzyżówka Krzyżówka
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 19 września.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 35

romantycznie parami
Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Wanda Brudna,
Ustroń, ul. Bema 6. Zapraszamy do redakcji.

11 września 2008 r.
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Wrześniowe oblężenie Czantorii. 		
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Fot. W. Suchta

11 września 2008 r.

J. Szeja przed startem do prologu. 				

Fot. H. Cieślar

walczą o podium
5 i 6 września odbył się Rajd Wisły
zaliczany do Pucharu PZMotu. Wśród
startujących nie zabrakło walczącej
o czołowe miejsca załogi z Ustronia braci
Marcina i Jarosława Szejów. Zajęli trzecie
miejsce w klasyfikacji generalnej, co M.
Szeja komentuje następująco:
- Biorąc pod uwagę poziom w Pucharze
PZMot, trzecie miejsce to bardzo dobry
wynik. Startowało ponad osiemdziesiąt
załóg, z czego dwadzieścia miało bardzo
dobre samochody. Praktycznie wszyscy z pierwszej dziesiątki mogą walczyć
o pudło. Poziom stale rośnie.
Już przed rajdem dało się słyszeć głosy
krytyczne odnoszące się do trasy rajdu.
Kibice przyzwyczaili się do niektórych odcinków specjalnych, jak np. bardzo efektownej jazdy po pagórkach w Cisownicy.
Załoga Szejów też nie była zachwycona
nową trasą:
- Niezbyt odpowiadały nam trasy tegorocznego rajdu. Była inna konfiguracja
terenu, a Rajd Wisły nie odbywał się
w Wiśle. Większość odcinków specjalnych
rozgrywano w okolicy Jastrzębia. Wszystko po płaskim terenie, dużo prostych
i liczy się moc samochodu. My niestety
traciliśmy, bo naszemu samochodowi
trochę brakuje.
Same pochlebne oceny zbiera natomiast
piątkowy prolog w Wiśle. Było sporo kibiców i prawdziwie rajdowa atmosfera.
- Bardzo fajnie był zorganizowany prolog
w centrum Wisły, gdzie była masa kibiców
11 września 2008 r.

– mówi J. Szeja. - Niestety my na tym prologu nie mieliśmy szczęścia, wypadliśmy
z trasy, szczęśliwie tylko na łąkę i udało
się szybko wrócić, ale i tak straciliśmy
około dziesięciu sekund, które trzeba było
odrabiać. Potem na szczęście nie mieliśmy
już żadnych przygód.
Straty udało się odrobić i w sobotę bracia
Szejowie zaczęli ocierać się o podium,
o czym mówią:
- W sobotę było 9 oesów, a przed trzema
ostatnimi sytuacja była bardzo nerwowa.

Prowadziliśmy nad czwartą załoga różnica
pół sekundy. Potem wygrywamy ósmy
oes, dziewiąty przegrywamy i spadamy na
czwarte miejsce, a na ostatnim wygrywamy różnicą czterech sekund i utrzymujemy
miejsce na podium. Kosztowało to nas
jednak sporo nerwów.
W klasyfikacji generalnej wygrał Zbigniew Cieślar, jednak startował on poza
klasyfikacją. Tak więc pierwsze miejsce
zajął Piotr Jędrusiński jadący na hondzie
civic type R. Dzięki temu zwycięstwu
zrównał się w klasyfikacji Pucharu po 9
rajdach z Pawłem Danysem i obaj przewodzą mając po 44 punkty. Chyba między
nimi rozegra się walka o Puchar. Ciekawa
będzie tez walka o trzecie miejsce. Na razie
trzeci jest Paweł Hankiewicz – 37 pkt.,
czwarte miejsce zajmują bracia Szejowie
– 36 pkt, piąte Piotr Sopoliński – 33 pkt.
- Z wyniku jesteśmy zadowoleni, tym
bardziej, że udało się odrobić punkt do poprzedzającego nas Pawła Danysa – mówi
M. Szeja. - Pozostały jeszcze dwa rajdy
w tym roku: Rajd Dolnośląski i Cieszyńska
Barbórka. Będziemy walczyć o podium
i myślę, że ten jeden punkt jesteśmy w stanie nadrobić. Dobrze, że w Rajdzie Wisły
nie mieliśmy takiego pecha, jak w dwóch
poprzednich rajdach. Wielu zawodników
było zawiedzionych, bo jednak te trasy,
np. w Cisownicy, były wiele ciekawsze,
trudne technicznie. Nie znam powodów,
dla których Rajd Wisły rozgrywano w
okolicach Jastrzębia. A przecież Rajd Wisły ma swoją 55 letnią tradycję.
Bracia Szejowie już planują starty
w przyszłym roku, przy czym zamierzają
startować o jeden stopień wyżej. Wszystko
zależy od pieniędzy, tzn. od sponsorów.
A miejsce na podium w Pucharze PZMotu
byłoby dobrą kartą przetargową. Jest więc
o co walczyć.
- Bardzo chcielibyśmy wystartować
w przyszłym roku w Mistrzostwach Polski,
ale to już zupełnie inne koszty – mówi M.
Szeja. - Spróbujemy pozyskać sponsorów.
Oczywiście nie myślimy o starcie na mitsubishi lancerze, ale o czymś podobnym
to obecnego wozu. Może honda civic, ale
to też bardzo duże koszty.
Wojsław Suchta

Bracia Szejowie na trasie. 						

Fot. H. Cieślar
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Wernisaż wystawy malarstwa Stefanii
Bojdy, Muzeum Ustrońskie.
„Każdy As jest nasz” - impreza Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AS, amfiteatr.
Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - GKS
Morcinek Kaczyce, stadion Kuźni.
JAK ŻYĆ, komedia romantyczna, 15 lat,
Polska.
Kochanice króla, historyczny, 15 lat,
USA.
Angielska robota, sensacyjny, oparty na
faktach, 15 lat, W. Brytania.

dziesięć lat temu

Odbiór techniczny ...

Fot. W. Suchta
Student poszukuje pokoju w Ustroniu. Kontakt:512-166-633.

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 3a
- szafy, garderoby, zabudowy wnęk
z drzwiami przesuwanymi i nie tylko... Zamów bezpłatny pomiar. Tel.
728-340-518, 33-854-22-57.
Promocja okien PCV F.H. „Besta”
Ustroń, ul. Skoczowska 47e. Tel.
033-854-53-98.
Przyjmę hydraulika. Tel. 509940-503.

Sprzedam,VW Passat 1.9 TDI,
kombi, 06/2001, tel.(033)858-7440, 606-496-640.
Dr n.med.Andrzej Darmoliński
specjalista neurochirurg-neurolog. Konsultacje i leczenie.
RAF-MEDIC, czwartek 15:00.
Tel.(033)854-18-73. Kom.502921-241.
Praca w barze. Tel. 502-143-690.

Przyjmę Panią do pracy w kuchni.
(033)854-12-35.

Pokój do wynajęcia.Tel. (033)85471-37.

Korepetycje. Język angielski.
504-232-318.

Hotel zatrudni kelnera/kelnerkę na
dobrych warunkach płacowych.
Tel.(033)854-15-59.

Naprawa komputerów z możliwością dojazdu do domu. Tel.
513-297-286.
Tłoczenie soku z dostarczonych
jabłek z możliwością jego pasteryzacji.Termin usługi do uzgodnienia. Sprzedaż soku. Tel. (033)85475-60. Kom. 600-875-086. Po
godz.17:00.

Hotel Tulipan** w Ustroniu zatrudni specjalistę d/s marketingu.
Zgłoszenia tylko osobiste.
Ustroń - 2 pokoje wynajmę, 60149-11-24.
Ustroń - M3 sprzedam, wynajmę.
601-49-11-24.

9 - 11.9 -		Centrum
ul. Daszyńskiego 8 tel. 854-57-76
12 - 14.9 -	Pod Najadą
ul. 3 Maja 13
tel. 854-24-59
15 - 17.9 - Na Szlaku
ul. 3 Maja 46
tel. 854-14-73
    Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.
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2 września odbyło się zebranie zarządu Klubu Sportowego „Kuźnia Ustroń”. Wcześniej rezygnacje z zajmowanych funkcji złożyli:
prezes Henryk Hojdysz i zastępca prezesa do spraw sportowych
Henryk Zloch. Zarząd rezygnacje przyjął i równocześnie powołał
nowego prezesa Zbigniewa Hołubowicza oraz wiceprezesa do
spraw sportowych Andrzeja Szeję i wiceprezesa do spraw organizacyjnych Rudolfa Czyża. Ponadto zarząd klubu tworzą: Jarosław
Ficek, Franciszek Legierski, Edward Wójcik.
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10 września przez Ustroń przejeżdżali kolarze uczestniczący
w Tour de Pologne. V etap rozgrywano na trasie Wisła – Cieszyn,
a liczył on 175 km.
Na rynku księgarskim ukazał się nowy tom wierszy ks. Jana
Twardowskiego pt. „Kubek z jednym uchem”. Utwory poety zostały
zilustrowane rysunkami dzieci, którymi opiekuje się Józef Golec.
Znalazła się tam także praca ustronianki Oli Sikory, występującej z
powodzeniem w Dziecięcym Zespole Pieśni i Tańca „Równica”.
5 września 1998 r. odbył się na boisku KS Kuźni sportowy piknik
Ustronianki, w którym brała udział cała załoga.
Trener Tadeusz Cholewa o meczu Kuźni z Metalem Węgierska
Górka:
- Liczby mówią same za siebie: osiemnaście strzałów oddanych
w światło bramki, z których dziesięć można by nazwać stuprocentowymi okazjami, padły dwie bramki. I niestety musze powiedzieć,
że to były tylko dwie bramki. Mimo, ze zwycięstwo cieszy, jest
wrażenie, ze osiągnęliśmy za mało. Tak, znowu dała o sobie znać
mała skuteczność.
Protestujemy przeciwko bezmyślności, niekompetencji, a nawet
głupocie tych, którzy dopuścili do otwarcia obwodnicy bez sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu – mówił Jerzy Marcol
w imieniu Obywatelskiego Komitetu Protestacyjnego, w sobotę
5 września, podczas pikiety na skrzyżowaniu ulicy Cieszyńskiej
z obwodnicą. (...)
Na niebezpiecznym skrzyżowaniu pojawiło sie ponad 100 osób.
Nie doszło jednak do początkowo zapowiadanej blokady drogi.
Wszyscy zgromadzili się po jednej stronie drogi. Po odczytaniu
listy 19 żądań, których realizacja ma doprowadzić do poprawienia
bezpieczeństwa na obwodnicy, protestujący zwartą kolumną przeszli na drugą stronę ulicy, gdzie podpisywali się pod postulatami.
Bezpieczeństwa pikietujących pilnowali funkcjonariusze policji,
którzy jednocześnie bacznie obserwowali całą demonstrację.
11 września 2008 r.

felieton

Tak sobie myślę

Miasto żyje
W ciągu swojego życia spotykamy wielu
ludzi. I nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak
wiele się od nich uczymy. Przyjmujemy ich
sposób patrzenia, osądzania spraw i ludzi,
wyznaczania sobie celów i drogi życiowej.
Po latach już nie pamiętamy czego od
kogo się nauczyliśmy, od kogo zapożyczyliśmy sposób patrzenia na konkretną
rzecz, czy oceniania innych ludzi. Choć nie
zawsze. Bywa, że pewne rzeczy, poglądy,
czy wydarzenia zawsze kojarzą nam się
z konkretnymi ludźmi…
Tak jest ze mną, kiedy patrzę na zegar
wieżowy i słyszę, gdy wybija kolejne godziny. Wtedy robi mi się cieplej na sercu
i ogarnia mnie nastrój radości. Jest tak,
bo chodzący i wybijający kolejne godziny
zegar wieżowy jest dla mnie oznaką życia.
A więc żyje miasto, na którego ratuszu
chodzi i bije zegar. Żyją parafie, które mają
zegary na wieży kościelnej, i to zegary
chodzące i wybijające godziny…
Wtedy przypomina mi się człowiek,
który nauczył mnie takiego patrzenia na
zegary wieżowe. To było wiele lat temu.
Odwiedziłem jubilata, obchodzącego
osiemdziesiątą rocznicę swoich urodzin
(a więc już nawet według Gazety Ustroń-

felieton
W kręgu filozoficznej
refleksji (24)

1. Poprzedni felieton – z okazji nowego
roku szkolnego – kończył się przywołaniem
hasła: „człowiek rodzi się mądry, potem
każą mu iść do szkoły – i tam głupieje”.
Błędny system oświatowy staje się bowiem
instytucją masowego i intensywnego „ogłupiania”. Na niebezpieczeństwa czyhające
w funkcjonowaniu szkoły zwracał uwagę
Tadeusz Kotarbiński (1886-1981).
2. Oceniając pracę nauczyciela Kotarbiński odróżnia postawę twórczą od postawy
belfra.
2.1. Nauczyciela „w najwyższym stylu”
wyróżnia to, że „uczy tworzyć wiedzę”.
Moment twórczości jest tu podstawowy.
Wybitny nauczyciel potrafi kształtować
sprawności twórcze. Jest to jednak w dużej
mierze przeciwne instytucji szkoły, która
„każe pracować równomiernie”.
2.2. Nauczyciel powinien także sam badać
zagadnienia, o których wiedzę przekazuje. Natomiast groźną patologią szkoły są
wśród nauczycieli typy „zaniedbujące prace
badawcze skutkiem przerostu instynktów
nauczycielskich. Pogardliwie nazywa się to
zbelfrzeniem”. Wówczas zanika myślenie
i bezrefleksyjnie powtarza się „regułki”.
3. Spotyka się – jak zauważa Kotarbiński
– nauczycieli, którzy swą pracą „hodują
dusze jak kwiaty”, ale jest istotny brak
w ich działaniu, bo „nie wychowują indy11 września 2008 r.

skiej zasługiwał na miano jubilata). Mieszkał samotnie w niewielkim pokoju. Zaskoczył mnie niezwykły porządek i ład
panujący w tym malutkim mieszkanku.
Okazało się, że ów staruszek był kiedyś
zawodowym żołnierzem. I stąd brało się
jego zamiłowanie do czystości i porządku.
Mimo podeszłego wieku interesował się
wszystkim, co działo się w kraju, w mieście
i parafii. Był zresztą w tych sprawach doskonale zorientowany. Mimo swojego wieku
nadążał za biegiem wydarzeń i postępującymi zmianami. Rozmowa z nim była dla mnie
prawdziwą przyjemnością. Tym bardziej, że
był człowiekiem pogodnym, pozytywnie
nastawionym do świata i ludzi…
Przyszło mi w życiu wiele razy przebywać z ludźmi w podeszłym wieku. I zauważyłem, że ludzie bardzo różnie się starzeją.
Jedni zachowują pogodę ducha i potrafią
znaleźć zawsze coś pozytywnego w tym,
co im przynosi życie. Inni zaś z wiekiem
stają się coraz bardziej niezadowoleni,
zgryźliwi, nieustannie mający pretensje do
wszystkich i o wszystko. Bywa więc, że
rozmowa ze starym człowiekiem jest miła
i przyjemna, ale też gdy trafimy na człowieka pogrążającego się z wiekiem coraz
bardziej w niechęci i nienawiści do świata,
bywa trudna i przykra…
Wracam jednak do owego starego żołnierza. Bycie w jego mieszkaniu i rozmowa
z nim sprawiały mi dużą przyjemność.
Po owym jubileuszu jeszcze wielokrotnie
go odwiedziłem. Przy tym zawsze podczas odwiedzin mój rozmówca pytał mnie

o to samo: Czy zegar na wieży kościelnej
chodzi i bije?
To była dla niego bardzo ważna sprawa,
a mieszkał zbyt daleko od kościoła i nie
mógł słyszeć wieżowego zegara wybijającego kolejne godziny. A nie mógł tego słyszeć
także i z tej przyczyny, że zegar kościelny od
wielu lat był zepsuty i nie chodził…
Musiałem mu o tym powiedzieć. I wtedy
wyjaśnił mi, dlaczego ten zegar jest dla
niego taki ważny… Kiedy przed wielu
laty, jeszcze jako młody człowiek, wrócił
z wojennej tułaczki (z wojny rosyjsko-japońskiej, rzeczywiście dawne to były czasy) wrócił do rodzinnego miasta, przywitał
go dzwon z wieży kościelnej, wybijający
akurat godzinę dwunastą. Pomyślał wtedy,
że to oznacza, że miasto żyje i parafia żyje.
I odtąd zegar wieżowy wybijający godziny
był dla niego znakiem żywotności miasta.
I smutno mu, kiedy słyszy, że zegar
stoi…
Zrozumiałem, że nie mogę wcześniej
wrócić do mojego rozmówcy, aż będę mógł
powiedzieć, że zegar znowu chodzi i bije.
Trwało to dość długo, ale w końcu udało
mi się doprowadzić do tego, że zegar znowu zaczął chodzić. Poszedłem powiedzieć
o tym staremu żołnierzowi. Ucieszył się
bardzo… A ja odtąd zacząłem patrzeć na
zegar wieżowy jego oczami. I cieszę się,
kiedy odbywam krótki spacer z domu na
rynek, widzę po drodze trzy zegary wieżowe; na dwóch kościołach i na ratuszu.
I wszystkie chodzą! A ja cieszę się, bo wiem,
że miasto żyje i parafie żyją. Jerzy Bór

widualności”, gdyż nie dokonują selekcji
zainteresowań i uzdolnień ucznia.
3.1. Działania pedagoga podobne są do
czynności ogrodnika: pracochłonnych zabiegów „przycinania gałązek”. Wśród zainteresowań ucznia należy – m.in. ze względu na
specjalizację zawodową – dokonać rozsądnego wyboru. Jeśli nie będzie respektowany
zakaz rozpraszania się, to grozi „ciężka
niemoc – dyletantyzm”.
3.2. Za jedną z „najzłudniejszych formuł wychowawczych” uznaje Kotarbiński
„postulat harmonijnego rozwoju wszystkich uzdolnień”. W uczniu rozbudza się
wiele zainteresowań, a każde jest podobne
do „trutnia pszczelego, jednego z rzeszy
konkurentów, aspirujących do małżeństwa
z królową”. Konieczna jest eliminacja
jednych zainteresowań, na rzecz rozwoju
innych; tak jak w przyrodzie: „plemniki jednego z konkurentów wydadzą owoce, reszta
– skazana jest na żywot bezpłodny w marazmie”. Albo dokona się trafnego wyboru,
albo zachowując pozory „wszechstronnego
rozwoju” popadnie się w zastój.
4. Kotarbiński wypowiada prowokującą
tezą, iż „prawie wszyscy wielcy badacze
byli złymi uczniami”, a przyczyną tego jest
„schematyzacja zwykłego nauczania szkolnego”. Zauważa także, iż niby „każemy swoim synom uczyć się w szkole jak najlepiej”,
a zarazem przestrzegamy ich: „wolę, byś się
tak nie wyróżniał, bo z pierwszych uczniów
nie wyrastają przodujące duchy”.
4.1. Błąd prymusa, czyli ucznia „przystosowanego do ustroju szkolnego”, polega
na tym, iż „układa się, jak ciecz, w kształt
wyznaczony przez budowę naczynia” i nie

potrafi samodzielnie „szukać nowych dróg”.
Prymus „dobrze czuje w ładzie szkolnym,
żyje według zegarka”. Patologię postawy
prymusa Kotarbiński ujmuje w aforyzm:
„W takich ludziach, poliniowanych i pokratkowanych, robota zabija czyn”. Szkoła
kształcąc prymusów, czyni w nich spustoszenie. Nie tylko oni się czegoś uczą, ale
zarazem czegoś istotnego się oduczają:
„Oduczają się tego, co może najważniejsze:
inicjatywy”. Prymusa wdrożono jedynie do
biernego „przejmowania rezultatów cudzych
badań”.
4.2. Jeśli postępuje się we właściwy sposób, to nie tyle należy „przystosować siebie
do środowiska”, lecz powinno się dążyć do
tego, aby „przystosować środowisko do
siebie”. Czym innym jest systematyczność
działań narzucona z zewnątrz, podobna
do „systematyczności koła w maszynie”
i „automatu nastawionego na wolę obcą”.
A czym innym jest systematyczność osiągnięta dzięki wewnętrznej dyscyplinie i krytycznej refleksji nad metodą postępowania,
która pozwala osiągać nowe wyniki.
5. Właściwa jest postawa tych, którzy „potykają się z problematami twarzą
w twarz”, dlatego w edukacji szkolnej
„trzeba zaprawić umysł do wysiłku”. Wychowanie intelektualne, formując pożądane
sprawności, powinno „usposobić do inicjatywy, czyli samurzutnego przedsiębrania
zadań bez czyjegoś rozkazu”.
6. Postępując według przywołanych tu zaleceń Kotarbińskiego uniknie się uczynienia
ze szkoły takiej instytucji, która „ogłupia”
ucznia i „ogłupia” nauczyciela. 		
                         Marek Rembierz

Gazeta Ustrońska 19

Przy piłce strzelec bramki J. Ihas.

				

Fot. W. Suchta

sprawiedliwy remis
Nierodzim - Wisła Strumień 1:1 (1:1)

Był to mecz na szczycie w „A-klasie”.
Strumień z aspiracjami na ligę okręgową
będzie się liczył w rozgrywkach, natomiast
Nierodzim w tej rundzie jeszcze meczu nie
przegrał.
Do Nierodzimia przyjechali szalikowcy
ze Strumienia, ale jakoś niemrawo dopingowali swoją drużynę, może ze względu
na trzydziestostopniowy upał. Stałem nieopodal tych kilku szalikowców i z tego co
usłyszałem, to największy mieli problem
z ustaleniem osoby podającej hasło, po
czym reszta odkrzykuje. Oczywiście hasło
chcieli podawać wszyscy i trochę cierpiały
na tym okrzyki, choć trzeba przyznać, że
raz im się udało coś wykrzyczeć razem,
niestety w sposób niezrozumiały.
Już na początku spotkania Nierodzim
traci bramkę po dość niefrasobliwej postawie po stracie piłki w środku pola i strzale
z daleka. Potem gra się wyrównuje i obie
drużyny prezentują składne akcje. Mecz
może się podobać. W 25 min. Nierodzim
strzela bramkę po składnej akcji, kilku podaniach, aby w końcu piłkę otrzymał Janusz
Ihas i strzelił mocno z kąta w długi róg. Do
końca pierwszej połowy gra jest szybka
z obu stron. Nieco się to zmienia w drugiej
części spotkania. Gra jest coraz bardziej
ospała, a sytuacje podbramkowe zdarzają
się bardzo rzadko. W końcówce Strumień
zdobywa przewagę i bramka wisi na włosku. Wtedy to jeden z piłkarzy Strumienia brutalnie fauluje z tyłu i otrzymuje za
to słusznie czerwoną kartkę. Teraz Nierodzim zwietrzył szansę na zwycięstwo,
a Wisła się broni. Niestety w drużynie
Nierodzimia zawodzi skuteczność, nawet

w dwustuprocentowych sytuacjach. Podobnie
w Strumieniu, gdy to w ostatniej minucie
w wymarzonej pozycji znajduje się napastnik
i jak to bywa, majtnął się niemiłosiernie.
Po meczu powiedzieli:
Trener Wisły Strumień Dariusz Kłoda:
- Uważam, że sprawiedliwy podział punktów. W końcówce graliśmy w dziesiątkę,
więc szanowaliśmy piłkę. Muszępowiedzieć, że na wyjeździe z dobrym Nierodzimiem punkt zawsze się liczy. Widowisko
znacznie lepsze w pierwszej połowie, gdzie
było znacznie więcej sytuacji. Jednak pora
meczu w południe, przy takim upale sprawia, że gra w drugiej połowie siada. Ten
kto strzeliłby bramkę w drugiej połowie
wygrałby mecz. My po rundzie jesiennej

chcemy być w pierwszej trójce, a wiemy,
że liczyć się będą drużyny Nierodzimia,
Hażlacha, Puńcowa, Zabłocia i chyba będą
walczyć o awans. Dziś nie miałem pięciu
podstawowych zawodników, ale udało
się drużynę zlepić i z trudnego wyjazdu
przywieźć punkt.
Trener Nierodzimia Rafał Dudela: - Jestem zadowolony z wyniku, bo wiadomo
z kim graliśmy. Do tego wysoka temperatura, boisko twarde, nierówne, co chyba
odczuli zawodnicy. Uważam, że dobra
pierwsza połowa w szybkim tempie i mogliśmy prowadzić 3:1. Strzelili nam jednak
bramkę za co winię bramkarza i pomocników, którzy zostawili zawodnika w środku
pola, a do tego spóźniona reakcja bramkarza. Nie powinniśmy tracić takich bramek.
Cieszy to, że drużyna się podniosła i to my
do końca pierwszej połowy nadawaliśmy
tempo gry. W drugiej połowie gra obu drużyn siadła, choć nawet w dziesiątkę mogli
nas skarcić w ostatniej minucie. Myśmy
też mieli sytuacje, ale dobrze, że zremisowaliśmy i mamy ciąg sześciu meczów
bez porażki. W sumie remis sprawiedliwy.
          Wojsław Suchta
1 LKS Orzeł Zabłocie
2 KS Nierodzim
3 LKS Victoria Hażlach
4 LKS Wisła Strumień
5 KKS Spójnia Zebrzydowice
6 LKS Lutnia Zamarski
7 LKS Tempo Puńców
8 LKS Rudnik
9 LKS Błyskawica Kończyce W.
10 LKS Kończyce Małe
11 LKS Beskid Brenna
12 LKS 99 Pruchna
13 LKS Ochaby 96
14 LKS Spójnia Górki Wielkie

Walki nie brakowało. 					
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