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W oczekiwaniu na właściciela. (o imprezie „Każdy as jest nasz” piszemy na str. 13).                      

przez		obiektyw
2 września w RLOEE „Leśnik” w Ustroniu Jaszowcu odbył 
się wernisaż wystawy fotografii Bronislava Szczerby oraz Gu-
stava Beigera, zorganizowany przez Fotoklub Jablunkov we 
współpracy z Nadleśnictwem Ustroń. Przybyli pochodzili za-
równo z Polski, jak i z ojczystych stron autorów – z Czech. Po 
słowie wstępnym Leona Mijala, goście mogli przy dźwiękach 
gitary podziwiać kilkadziesiąt fotografii. Nie zabrakło również 
ciekawych rozmów z twórcami. Skorzystałam z okazji.

Rozmowa z Gustavem Beigerem

Proszę o kilka słów o Fotoklubie Jablunkov, którego jest pan 
członkiem oraz współzałożycielem.
Nasz klub fotograficzny powstał w 1987 roku. Wiek członków 
waha się pomiędzy 27 a 69 rokiem życia. Mieszkamy w naj-	

(dok. na str. 2)

ratują 
I chroNIą

(dok. na str. 4)

13 września uroczyście obchodzono jubileusz 80-lecia istnie-
nia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Polanie. 
Obchody poprzedził koncert w wykonaniu orkiestry dętej OSP 	
z Górek Wielkich pod dyrekcją Józefa Klimurczyka.

Uroczystość prowadził komendant miejski OSP Mirosław 
Melcer, zaś w rolę konferansjera wcielił się prezes OSP Lipowiec 
Tadeusz Krysta.

Przybyły poczty sztandarowe jednostek OSP z Centrum, Lipow-
ca, Nierodzimia, delegacje zaprzyjaźnionych OSP, mieszkańcy 
oraz zaproszeni goście, a wśród nich: zastępca burmistrza Jolanta 
Krajewska-Gojny, radna Izabela Tatar, naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich Urzędu Miasta Alicja Żyła, ks. Alojzy Wencepel, 
ks. Marek Twardzik, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP 	
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Niespełna 15 lat temu wyda-
rzeniem było pojawienie się na 
liniach miejskich w Cieszynie 
autobusów z katalizatorami. 
MZK mogło pochwalić się 
wtedy 8 takimi pojazdami. 

Cieszyński Klub Hokejowy 
prowadzi... sekcję hippiczną. 
Jazdy konnej uczą się w niej 
dzieci i młodzież. Organi-
zowane są również zawody 	
w skokach przez przeszkody. 

Najpopularniejsze to Puchar 
Księstwa Cieszyńskiego.  

Kościół katolicki w Istebnej 
Centrum stanowi turystycz-
ną atrakcję. Wnętrze świątyni 
pokrywają malowidła ścien-
ne Jana Wałacha i wypełniają 
rzeźby wykonane przez człon-
ków rodziny Konarzewskich. 
Tworzą one wspaniały klimat 
duchowej i materialnej kultury 
istebniańskich górali. 

Utrzymuje się wysoki kurs 
czeskiej korony. Robienie za-
kupów w Czeskim Cieszynie 
jest coraz mniej opłacalne. 
Czesi mają za to prawdziwy 
raj po polskiej stronie. To oczy-
wiście cieszy handlujących 

na cieszyńskich targowiskach 	
i w sklepach. Po wakacjach 
można spodziewać się teraz 
kolejnego czeskiego i słowac-
kiego najazdu. 

W nadolziańskim grodzie ro-
śnie kilkadziesiąt pomników 
przyrody. To drzewa chronione 
w szczególny sposób, głównie 
ze względu na swój wiek i rzad-
kość występowania. Przykła-
dem są lipy, dęby, tulipanowce, 
klony srebrzyste.

Od 15 lat w Cieszynie działa 
Klub Abstynencki „Familia”. 
Skupia ludzi z problemami al-
koholowymi, pomaga ich ro-
dzinom. Prowadzone są zajęcia 
terapeutyczne i edukacyjne.

Drewniany kościół w Kaczy-
cach został tu przeniesiony 
na początku lat 70. ubiegłego 
wieku z Ruptawy. Świątynię 
wzniesiono jednak w 1620 
r. Kaczycka parafia została 
wydzielona z pogwizdowskiej 	
i funkcjonuje od 1976 roku.
	 	 	 	
Po województwach śląskim, 
opolskim i małopolskim pro-
wadzi „Szlak architektury 
drewnianej”. Oznakowany jest 
tablicami, które w naszym re-
gionie, stanęły obok kościołów 
w Kaczycach, Kończycach 
Wielkich, Zamarskach, Nie-
rodzimiu, Wiśle Głębcach, na 
Kubalonce i przy drewnianej 
Chacie Kawuloków w Isteb-
nej.                      (mark)

*    *    *

przez	obiektyw

G. Biger i B. Szczerba na wernisażu.                  Fot. B. Kaczmarzyk

*    *    *
*    *    *

Fotografia to…?
Nasza wspólna pasja. Jest pewnego rodzaju uzależnieniem, 
narkotykiem, który przynosi radość, ale także smutek. Za jej 
pośrednictwem poznajemy ludzi fotografowanych i tych, którzy 
fotografują. A spotykanie się  jest dalszym elementem wzbogaca-
jącym człowieka. My z Jabłonkowa fotografujemy nie tylko dla 
naszej radości i przyjemności, ale również dla zainteresowania 
widza, dobrym emocjonalnym zdjęciem. Ale, które to jest?
Gdzie prezentujecie swoje dzieła?
Naszą twórczość przedstawiamy jabłonkowskiej publicznośći 
- 21 wystaw i pozostałej części świata - 23 wystawy m.in. w 
Ostravie, Pradze, Polsce i Słowacji. Co więcej, w Jabłonkowie 
prezentujemy również twórczość innych klubów fotograficznych 
z Polski, Słowacji i Czech oraz liczących się w świecie fotografii 
osobistości takich jak: J. Byrtus, J. Bocek, M. Borovička, G. Au-
lehla, A.Říha, J.Štreit, M. Cheben, M. Stibor, F.Dostal. 
Jak brzmi pana motto?
Fotografia jest wzbogacaniem czasu danego do przeżycia.

Rozmowa z  Bronislavem Szczerbą

Skąd wzięło się zainteresowanie fotografią?
Od zawsze fascynowała mnie możliwość uchwycenia chwili, 
którą daje fotografia. Na początku traktowałem ją swobodnie, 
poważniej od wstąpienia do  Fotoklubu Jablunkov, którego jestem 
członkiem i współzałożycielem.
Jakie były początki?
Najpierw fotografia czarno-biała w towarzystwie średnioformato-
wego Flexaret’a IV 6x6. W czasach obecnych nie wytrzymałem 
wabienia nowymi technologiami i używam cyfrowej lustrzanki 
Nikon D70.
Czym się pan zajmuje?
Jestem pedagogiem, fotografem, turystą i wędkarzem.
Czy trudno pogodzić pracę z pasją?
Początkowo nie było trudno. Dopiero, kiedy zacząłem zajmo-
wać się fotografią na poważnie, bywało trudniej. Szczególnie ze 
względów finansowych
Czy zachęca pan swoich uczniów do robienia zdjęć?
Przez 10 lat prowadziłem w szkole dodatkowe zajęcia z fotografii. 
To bardzo przyjemne móc podzielić się swoją pasją. 
Dlaczego w pana pracach przeważa przyroda?
Czuję się związany z przyrodą. Za domem mam las. Jako tu-
rysta lubię chodzić po Beskidach, które są szczególnie piękne 
o wschodzie i zachodzie słońca - takie niesamowite momenty 
pragnę uwieczniać. 
Fotografuje pan również muzyków, dlaczego?
Interesuje mnie moment tworzenia sztuki. Koncerty muzyków 
to coś niepowtarzalnego. Równie ciekawe jest dla mnie fotogra-
fowanie detali.
Jakie jest pana motto?
Fotografia jest emocjonalnym przekazem lub dokumentem epoki, 
dlatego powinna zawierać przynajmniej szczyptę ładunku emo-
cjonalnego.                        Rozmawiała: Barbara Kaczmarzyk

bardziej wysuniętej na wschód części Republiki Czeskiej, 	
w bliskim sąsiedztwie Polski i Słowacji - Boguminie, Trzyńcu, 
Jabłonkowie, Nawsiu, Mostach koło Jabłonkowa, Milikowie 	
i Bukowcu. Początkowo w domu, w ciemni, tworzyliśmy foto-
grafię czarno-białą. Z biegiem czasu zwiększyła się w niej ilość 
kolorów, polepszała jakość i dostępność materiałów światłoczu-
łych. Obecnie przeważa ogólna digitalizacja w świecie fotografii. 
Fotografujemy „nasz świat”, świat wokół nas, każdy inaczej, tak 
jak umożliwia to jego spostrzegawczość. Mamy jednak wspólne 
spojrzenie, ukształtowane i wywodzące się z działalności naszego 
klubu. Nie jest to oczywiście widzenie ograniczone i skończone, 
lecz stale się rozwija!
Jak zaczęła się pana przygoda z fotografią?
Kiedy skończyłem studia moja małżonka kupiła mi aparat. Gdy 
już miałem czym, zacząłem robić zdjęcia. Najpierw w domu, 
swoje dzieci, pracę. Dopiero, kiedy wstąpiłem do klubu moje 
podejście do fotografii zmieniło się. Zacząłem myśleć o kompo-
zycji i wielu ważnych aspektach.
Czy ktoś pana uczył, jak należy fotografować?
Nie, my jesteśmy samoukami. Natomiast do naszego klubu 
przychodzą również profesjonalni fotografowie. Wymieniamy 
się zdaniami. Pokazujemy wzajemnie swoje zdjęcia. Chodzimy 
na wystawy. Wyciągamy wnioski. 
Czym zajmują się członkowie klubu?
Nasze zawody są różne: od robotnika, poprzez pracowników 
technicznych, nauczycieli i urzędników służby cywilnej. Część 
jest już na emeryturze, tak jak ja. Wcześniej pracowałem jako 
nadleśniczy. Dlatego też duża część moich zdjęć przedstawia 
przyrodę - ukochany las, krajobrazy, to co warte uchwycenia 	
w tym jednym jedynym momencie. Bo zdjęcie ma mówić samo 
za siebie. 

(dok. ze str. 1)

*    *    * 

*    *    *

*    *    *
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8.09.2008 r.
O godz. 8.30 na ul. 3 Maja kie-
rujący vw golfem mieszkaniec 
Istebnej wpadł w poślizg i uderzył 
w dystrybutor na stacji paliw na 
Brzegach.
8.09.2008 r.
O godz. 10.25 na skrzyżowaniu 
ulic Wiślańskiej i Wczasowej 
kierujący fiatem palio wpadł 	
w poślizg i uderzył w barierę.
8.09.2008 r.
O godz. 15.50 na ul. Cieszyń-
skiej kierujący samochodem ładą 
mieszkaniec Wisły doprowadził do 
zderzenia z fiatem pandą.
9.09.2008 r.
O godz. 15.50 na ul. Cieszyńskiej 
zatrzymano mieszkańca Ustronia 
kierującego w stanie nietrzeźwym 
vw transporterem. Wynik badania 
- 1,15 prom.

Przez cały tydzień funkcjonariu-
sze Straży Miejskiej brali udział 	
w policyjnej akcji „Bezpieczna 
droga do szkoły”. W godzinach 
wczesnorannych i popołudnio-
wych kontrolowali okolice szkół 
oraz parków miejskich pod wzglę-
dem zachowania młodzieży.
08.09.2008 r.
Interweniowano w sprawie na-
ruszania porządku przez nie-
trzeźwego mężczyznę przy ul. 
Kuźniczej.
08.09.2008 r.
Udzielono pomocy w zabezpie-
czaniu kolizji drogowej przy ul. 
Grażyńskiego.
08.09.2008 r.
Przeprowadzono kontrole po-
rządkowe odnośnie wywozu  
nieczystości płynnych przy ul. 
Wspólnej.Jeden właściciel został 
ukarany mandatem w wysokości 
200 zł.
�0.09.2008 r.
Mandatami po 100 zł ukarano 
kierowców utrudniających ruch na 
ulicach Traugutta i 3 Maja.

�0.09.2008 r.
Na ul. Wczasowej z audi skradzio-
no radioodtwarzacz.
��.09.2008 r.
O godz. 14 na parkingu przy ul. 
Zdrojowej cofający mercedesem 
vito zderzył się z vw candy.
�2/��.09.2008 r.
W nocy nieznany sprawca  wybił 
szybę i włamał się do budynku 
stacji paliw LPG i z kasetki skradł 
pieniądze.
��.09.2008 r.
O godz. 22 na ul. Sportowej potrą-
cony przez samochód został idący 
pieszo mieszkaniec Bytomia. 
Sprawca kierujący najprawdopo-
dobniej audi odjechał z miejsca 
zdarzenia.
�4.09.2008 r.
O godz. 13.20 na ul. Baranowej 
kierujący fiatem punto mieszkaniec 
Prudnika najechał na tył  seata ibi-
zy kierowanego przez mieszkańca 
Wisły.                                    (ws)

�0.09.2008 r.
Interweniowano przy ul. Daszyń-
skiego w sprawie nie zachowania 
nakazanych środków ostrożności 
związanych z trzymaniem psa. 
Właściciel dostał mandat 200 
zł.
�2.09.2008 r.
Przeprowadzono kontrole porząd-
kowe w dzielnicach Hermanice, 
Lipowiec oraz Nierodzim.
�0.09.2008 r.
Dokonano zabezpieczenia po-
rządkowego w Parku Kuracyjnym 	
w czasie imprezy odbywającej się 	
w amfiteatrze.                        (bk)

*    *    *

*    *    *

20.30 
co piątek muzyka na żywo

  26.9  Zbyszek 
 Wiktorski Trio

Na  śLUBNyM  KOBiERCU  StaNęLi
Sabina Zwierzykowska z Ustronia i Krzysztof Krzak z Cieszyna
Justyna Chrapek z Ustronia i tomasz Jaworski z Ustronia.

*    *    * 19.9 Smoothdream
Muzycy nie kryją fascynacji lekką 	
i łatwo przyswajalną odmianą jazzu 
zwaną smooth jazzem. Melodyjnie 
i relaksująco. Darek Górniok - p, 
Zbigniew Bałdys - gt, Artur Kudłacik 
- b, Michał Heller - dr.

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. *    *    *

*    *    *

StĄD SĄ MOJE KORZENiE
Pod tym tytułem odbędzie się cykl spotkań Klubu Propozycji, 

w którym prezentujemy znane, zasłużone rodziny ustrońskie. 
Tym razem  Urszula Wantuła-Rakowska (wnuczka Jana Wantuły 
– bibliofila i ludowego pisarza z Gojów)  wraz z  Marianem  Ży-
romskim, opowiedzą historię Wantułów z Ustronia. Będą wspo-
mnienia i muzyka. Spotkanie to odbędzie się w Muzeum „Zbiory 
Marii Skalickiej” 24. września 2008  - środa, o godz. 17.   

UWaGa!  
W zaproszeniach Klubu Propozycji na wrzesień 2008 błędnie 

podano godziny spotkań.  I tak, na spektakl  Sceny Polskiej 
– „Cieszyńskie Niebo” wyjeżdżamy 21. września (niedziela)  
punktualnie już o godz. 16.00 (!) z placu koło „Lidla”, nato-
miast  spotkanie z rodziną Wantułów odbędzie się w środę 24. 
września o godz. 17.00 (!). Za zaistniałą pomyłkę przepraszają 
organizatorzy.

  3.10  Piotr
 Lemańczyk Trio

SPOtKaNiE  Z  aLEKSaNDREM  DORDĄ 
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z Aleksandrem 

Dordą, autorem licznych opracowań z dziedziny przyrody, popu-
laryzatorem tej problematyki w „Gazecie Ustrońskiej”, współre-
daktorem „Przyrodnika Ustrońskiego”, na temat „Przyrodnicze 
fascynacje”. Spotkanie ilustrowane fotografiami odbędzie się 	
w piątek 26 września o godz. 17.00.

Jan Szarzec  lat 76  ul. Kamieniec 33
Dariusz Kłósko lat 33  ul. Źródlana 86
Karol Polok  lat 73  ul. Przetnica 3

Ci, KtóRZy OD NaS ODESZLi:

jan Wantuła w swojej bibliotece domowej.

ROWEREM  Na  RóWNiCę
20 września odbędą się III Otwarte Mistrzostwa Ustronia 	

w MTB. Będzie to jazda na czas na Równicę. Start o godz. 
10.00 na moście na Wiśle pod Skalicą. Zapisy i wydawanie 
numerów startowych - od 1.09.2008 r. do 19.09.2008 r. w biurze 
zawodów w Ustroniu - Rynek 2 (budynek Miejskiej Informacji 
Turystycznej) (od poniedziałku do piątku w godzinach 830 do 1600, 	
w dniu zawodów od godziny 700 do 900 w biurze zawodów. - przez 
Internet wysyłając druk zgłoszenia zamieszczony na stronie in-
ternetowej miasta www.ustron.pl na adres e-mail organizatora: 
informacja@ustron.pl. Opłata startowa: do 19.września - 15 zł, 	
w dniu zawodów - 20 zł Zakończenie o godz. 13.30  w amfiteatrze. 
Przewidziano koncert zespołu Folkoperacja. 
Ze względu na ograniczony czas wyłączenia z ruchu trasy zawo-
dów, organizator zmuszony jest do ograniczenia ilości startują-
cych zawodników do 250.
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w Katowicach Rafał Glajcar, członek 
Zarządu ZOSP w Cieszynie Krzysztof 
Czakon, zastępca komendanta powiato-
wego PSP Jerzy Lazar, nadleśniczy Leon 
Mijal, przewodniczący Zarządu Osiedla 
Polana Stefan Figiel, wiceprezes zarządu 
Miejskiego OSP Bogusław Uchroński, 
funkcjonariusz policji Robert Pawelski.

Minutą ciszy uczczono pamięć druhów, 
którzy odeszli na wieczną wartę.

Historię jednostki przypomniał prezes 
Józef Gajdzica mówiąc m.in.:
- Ochotnicza Straż Pożarna została założona 
w 1928 r. Powstała ona z woli społeczeń-
stwa, które widziało taka potrzebę. Jej 
założycielami byli gospodarze i miesz-
kańcy Polany: nauczyciel Józef Cieślar, 
nadleśniczy Jackowski, naczelnik stacji 
PKP w Polanie Franciszek Bukowczan, 
właściciel sklepu Goryczka, a także Józef 
Sztwiertnia. W pierwszych latach działal-
ności prowadzono służbę prewencyjną. 
Większość gospodarstw w tym czasie po-
siadała zabudowę drewnianą i brak prądu 
elektrycznego, co wymagało należytego 
obchodzenia się z lampami naftowymi. 	
W 1928 r. do jednostki należało 18 człon-
ków. Pierwszy sprzęt gaśniczy został za-
kupiony ze składek społeczeństwa Polany 	
w 1936 r. Był to wóz do zaprzęgu konne-
go. Na jego wyposażeniu znajdowała się 
motopompa, węże ssawne, rozdzielacz 	
i dwie prądownice. W razie pożaru konie do 
zaprzęgu dawali Bukowczan, Sztwiertnia, 
Gogółka. Jednostka działała do 1939 r. 	
W czasie okupacji sprzęt gaśniczy został 
zdeponowany w OSP Ustroń Centrum. Po 
wojnie w 1955 r. OSP Ustroń Polana została 
reaktywowana, a sprzęt gaśniczy powrócił 
do Polany. Wielki pożar stodoły Nadle-
śnictwa w 1956 r. zrodził potrzebę budowy 
strażnicy w Polanie. Powstał Komitet Budo-
wy Strażnicy w prawdziwego zdarzenia. Na 
czele Komitetu stanął nadleśniczy Nierostek, 	
w skład początkowo wchodzili: Józef Sta-
rzyk, Jan Podżorski, Jakubiec, Karol Cho-
waniok, Jan Maciejowski. Budowę remizy 

rozpoczęto w 1958 r. po uzyskaniu działki 
jako darowizny od państwa Śliwków. Duża 
w tym zasługa wójta Ludwika Troszoka. Bu-
dowę prowadzono systemem gospodarczym 
pod nadzorem Jana Małysza. Społeczeństwo 
przekazało na budowę drewno, robociznę 	
i drobne składki, o czym świadczy tablica na 
ścianie. Strażnica została oddana do użytku 
w 1962 r. Z pomieszczeń remizy korzystało 
KGW, zespół artystyczny prowadzony przez 
nauczycielkę Marię Dudek, sekcja piłki 
nożnej LZS oraz biblioteka. W roku 1971, 
na bazie pomieszczeń OSP Polana, powo-
łano jednostkę zawodowej straży pożarnej 	
w Cieszynie, która mieściła się tam do 1994, 
a obecnie ma remizę z prawdziwego zdarze-
nia. Przez kilkanaście lat znajdowaliśmy się 
w różnych sytuacjach, prowadziliśmy akcje 
ratowniczo-gaśnicze. Warto również odno-
tować kilka dat z historii naszej jednost-
ki. Pierwszą pompę jednostka otrzymała 	
w 1936 r., pierwszy samochód marki chevro-
let w lipcu 1963 r. W latach 1964-76 jednost-
ka posiadała beczkowóz, który brał udział 	

ratują  I chroNIą
Wyróżniono najlepszych druhów.                     Fot. W. Suchta           

w gaszeniu licznych pożarów na terenie ca-
łego powiatu cieszyńskiego. Nasza jednost-
ka brała udział w gaszeniu wielu groźnych 
pożarów. 1964 r. - pożar cystern paliw w 
Zebrzydowicach, 1971 r. - pożar rafinerii 
w Czechowicach, 1992 r. - pożar w Kuźni 
Raciborskiej. Ostatni samochód jednostka 
otrzymała w grudniu 1989 r. i jest to star 
266. Jednostka nasza w 2004 r. została włą-
czona do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. Najdłużej prezesem był Jan 
Maciejowski – od 1962 do 1998 r. Jednostka 
w chwili obecnej liczy 36 członków, w tym 
czynnych 24.

Odznaczono za nienaganną służbę nastę-
pujących druhów: Złotym Medalem „Za 
zasługi dla pożarnictwa” Kazimierza Dą-
browskiego i Adama Chwastka, Srebrnym 
Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” Le-
szeka Starzyka, Stanisława Kocjana, Pawła 
Gomolę, Mariana Malika, Józefa Śliwkę, 
Brązowym Medalem „Za zasługi dla po-
żarnictwa” Dominika Blachnika, Tomasza 
Cieślara, Karola Czyża. Medale wręczali: 
R. Glajcar i K. Czakon. Odznakę „Strażak 
Wzorowy” nadano druhom Zbigniewowi 
Gluzie, Maciejowi Błanikowi, Bartłomie-
jowi Gluzie. Dekoracji dokonali K. Czakon 	
i B. Uchroński.

Błogosławieństwa na dalsze lata udzielił 
ks. M. Twardzik, mówiąc m.in.: - Wszyscy 
wiemy, że jednym z głównych elementów 
waszego ekwipunku jest drabina, któ-
rą nieraz trzeba rozkładać, aby ratować 
ludzkie życie i mienie. Pamiętajmy, że 	
w Biblii też mamy słowa mówiące o dra-
binie, którą Bóg wzniósł, lecz z drugiej 
strony, z Nieba na ziemię, aby pomóc, 
aby wesprzeć Jakuba, który był w po-
trzebie. Chcę wam życzyć, aby zawsze, 
kiedy jesteście w akcji i poświęcacie 
swoje życie dla nas, aby Bóg rozpościerał 
swoją drabinę, aby was prowadził, strzegł 
i ochraniał.

Gratulacje z okazji jubileuszu składali 
zaproszeni goście, natomiast list gratu-
lacyjny od władz miasta na ręce prezesa 
złożyła J. Krajewska-Gojny.

Uroczystość zakończyła defilada kom-
panii pod dowództwem Adama Chwastka. 
Po uroczystości bawiono się na strażackim 
festynie.                            Wojsław Suchta 

historię jednostki przedstawił prezes.                     Fot. W. Suchta           
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o spacerach po ustroniu mówi  bur-
mistrz Ireneusz Szarzec.

*    *    *

Zdaniem 
Burmistrza
Jesień to czas wyciszenia, uspokojenia, 

ale również czas sprzyjający odpoczynko-
wi, spacerom na świeżym powietrzu. Gdy 
pogoda na to pozwala, można korzystać 
z takiej formy wypoczynku, czy relaksu. 
Ustroń jest takim miejscem, gdzie każdy 
może znaleźć dla siebie odpowiedni teren, 
by pospacerować. Od dłuższego czasu 
mam podzielone swe spacerowe rewiry 
– w skrócie można powiedzieć, że space-
ruję dla relaksu i z konieczności.

Mamy w mieście miejsca szczególnie 
oblegane przez turystów. Mam tu na myśli 
bulwary nad Wisłą w pobliżu centrum, 
Park Lazarów, Park Kuracyjny. Gdy chcę 
wypocząć, oderwać się od tego, co dzieje 
się w samym sercu miasta, na tereny 
spacerów czy przejażdżek rowerowych, 
wybieram miejsca w północnej części mia-
sta. Lubię znaleźć się w lasach, które były 
lasami mojego dzieciństwa w okolicach 
Hermanic. Były to miejsca naszych zabaw, 
zbierania grzybów, poziomek, malin. Są to 
tereny miedzy mostami na Wiśle w Lipow-
cu i przy Kuźni. Do takich terenów zawsze 
wraca się z sympatią. Rzadziej zdarza mi 
się wybrać na Czantorę czy Równicę. To 
jednak oblegane w weekendy przez tury-
stów góry, a w tygodniu niestety czas nie 
pozwala na dłuższą wycieczkę.

Uważam, że szczególnie dla miesz-
kańców atrakcyjne mogą być space-
ry w odleglejsze zakątki Ustronia, np. 	
w Dobce, okolicach Lipowskiego Gronia. 
Wieczorami z żoną wychodzimy z psem 	
i jest to zarazem mały obchód po Ustroniu. 
Najczęściej udajemy się na rynek, w ostat-
nim czasie tradycyjne miejsce spacerowe, 
gdzie można spotkać wielu znajomych. 	
A że do rynku można iść na wiele sposo-
bów, mamy kilka takich dojść, gdzie nie 
ma zbytniego natężenia ruchu.

Jako burmistrz odbywam też spacery 	
z konieczności, można powiedzieć spacery 
służbowe. Jest to chodzenie do miejsc, 	
w których aktualnie coś się dzieje, po-
wstaje jakaś inwestycja komunalna, albo 
sprawdzanie czy wszystko jest w porządku 
z infrastrukturą miejską.

Dla turystów miasto przygotowało całą 
gamę wycieczek pieszych i rowerowych. 
Jest wiele ścieżek spacerowych, turystycz-
nych, szlaków rowerowych: od biegnących 
w dzikiej przyrodzie, po ścieżki spacerowe 
w centrum miasta. Przypomnieć też nale-
ży, że to własnie w Ustroniu rozpoczyna 
sie szlak czerwony, główny szlak po pol-
skich Karpatach.

Można szlakiem wyjść w góry, można 
też przejść ścieżką spacerową śladem 
ustrońskich zabytków. Wśród kuracjuszy 
popularny jest szlak do źródła Karola. 
Mam nadzieję, że nasze tereny spacerowe 
wszystkim dobrze służą.   Notował: (ws) 

W przeciwieństwie do większości czoło-
wych polskich kierowców, Karolina Czap-
ka zamiast do Poznania pojechała w minio-
ny weekend do chorwackiego Grobnika, 
gdzie rozegrana została Wielka Nagroda 
Chorwacji (Nagrada Hrvatske). Zawody 
te stanowiły eliminację Mistrzostw Europy 
Strefy Centralnej.

Na starcie wyścigów w Dywizji 4 stanęło 
28 kierowców, w tym między innymi Miro 
Konopka i Viliam Liedl. W ciągu trwają-
cych od 5 do 7 września zmagań zawodnicy 
zmierzyli się w dwóch biegach. 

W sobotę odbyły się dwie czasówki. 
Zawodniczka zespołu Karolina Autosport 
zaprezentowała się bardzo dobrze, plasując 
się na trzecim miejscu za Konopką jadącym 
autem marki Saleen i Liedlem startującym 
Audi TT-R z serii DTM. 

Tak samo wyglądało podium pierwszego 
biegu o punkty do ME Strefy Centralnej

W niedzielę, podobnie jak i poprzednie-
go dnia, rywalizacja na torze była bardzo 
zacięta. Włączyły się do niej takie auta jak 
SEAT Leon Supercopa, a także słowacki 
K1 Attack i superturystyczna Honda Ac-
cord. Karolina startująca Renault Megane 
Trophy wyszła jednak zwycięsko z poje-
dynków z tymi samochodami i zdobyła 
trzecie miejsce na podium.

Zawody w Grobniku zostały bardzo 
dobrze zorganizowane. Kierowcy walczyli 
ze sobą na torze położonym w malowni-
czej górskiej okolicy. Do tego atmosfera 
wśród kibiców była wręcz wyśmienita, co 
uczyniło rywalizację dużo bardziej satys-
fakcjonującą.

Dalsze plany zespołu Karolina Autosport 
zakładają występy w następnych elimina-
cjach Mistrzostw Europy Strefy Centralnej 
oraz pozostałych do końca sezonu rundach 
WSMP i DSMP.

Karolina Czapka: - Występ w Chor-
wacji był dla mnie okazją do poznania 
nowego toru, z czego bardzo się cieszę. 	
W sobotnich kwalifikacjach sporo się dzia-
ło. Przyjechałam trzecia – przede mną były 

tylko Saleen i Audi z DTM-u. Są to bar-
dzo mocne samochody, więc ciężko było 	
z nimi walczyć, nie mówiąc już o wyprze-
dzaniu. Rywalizowałam przede wszystkim 	
z jednym bardzo szybkim seatem, który 
uzyskiwał świetne czasy. Poza nim na 
starcie pojawiły się również inne moc-
ne samochody, regularnie biorące udział 	
w tym cyklu. Bardzo podobał mi się 
tor w Grobniku, na którym startowałam 	
w ten weekend pierwszy raz. Jest to bardzo 
kręty obiekt, trochę podobny do torów 
kartingowych. Pomiędzy tymi licznymi 
zakrętami znajdują się proste odcinki, 
na których można osiągnąć prędkość do 
225 km/h. Nawierzchnia jest tam dość 
szorstka i opony bardzo szybko się przez 
to zużywają. W niektórych miejscach toru 
są też nierówności, ale na tyle niewielkie, 
że nie są uciążliwe. Nie znam żadnego 
toru, do którego mogłabym porównać ten, 
na którym jeździłam w miniony weekend. 
Chorwacki obiekt ma zupełnie inną charak-
terystykę niż miejsca, które znam. Myślę, 
że jest jeszcze szansa na zdobycie trzeciego 
miejsca w „generalce” Mistrzostw Euro-
py Strefy Centralnej. Zobaczymy jak się 
wszystko ułoży. Nie wiemy jeszcze dokład-
nie, na które eliminacje pojedziemy. Jedno 
jest jednak pewne: jak zwykle będziemy 
walczyć i wydaje mi się, że pierwsza trójka 
jest w naszym zasięgu.     

StreFa  ceNtralNa
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Z dawnego poradnika

dobre  Zachowanie
Wpadła nam w ręce publikacja prawie sprzed wie-

ku, a dotycząca ludzi kulturalnych i dobrych ma-
nier. Niestety bez okładki i strony tytułowej. Nie-
znany jest więc autor, ale jeśli ktokolwiek go zna,  
z chęcią opublikujemy jego dane i tytuł książki. Dziś  
o  lokatorach w czynszowej kamienicy.

Współżycie lokatorów w czynszowej kamienicy
Nie będzie tu mowy o towarzyskim współżyciu, bo można	

mieszkać długie lata w kamienicy i osobiście nie znać nikogo ze 
współlokatorów, a mimo to porządnie im dokuczyć.

Człowiek ogładzony powinien pamiętać, że nie mieszka 
sam w kamienicy i kierować się względami wobec sąsiedztwa, 
wychowywać w tym duchu dzieci i szkolić służbę. Tymczasem 
przynajmniej 90% ludzi uważa za swój święty lokatorski obo-
wiązek wykonywać najprostsze czynności z rozhukanym tem-
peramentem, strzelać drzwiami zamiast spokojnie je zamknąć, 
zbiegać ze schodów, jakby ktoś ciężary toczył, stukać, hałasować, 
a nawet mówić o kilka oktaw ponad normalną potrzebę.

W klatce schodowej od wczesnego ranka zgiełk rozmów, na-
woływań, zatrzaskiwanie bramy, rozmowy z najwyższego piętra 
na parter. A w nocy sprowadzanie rozbawionych gości wśród 
głośnej pogawędki, przy akompaniamencie wybuchu śmiechu 	
i donośnych kroków bez względu na spóźnioną godzinę, na obu-
dzenie ludzi spieszących rano do pracy albo na chorych, którzy 
może dopiero co z trudem usnęli.

Cały dzień i do późna w nocy odbywają się w kamienicach 
bezpłatne koncerty - są skrzypce, jest fortepian, gramofon, 
zachrypnięty i niby trąba jerychońska grzmiący głośnik, nie 
wiedzieć po co w zwykłym pokoju nastawiany na najwyższy 
ton, przenikający wszystkie piętra. Czasem lekcje śpiewu lub 
gry, czasem gimnastyka lub gra w piłkę rzucaną o ścianę wspólną 
z mieszkaniem sąsiada, czasem po nocach gonitwy w pokoju 
z pieskiem, który właśnie ma ochotę zabawić się, itp. Terkocą 
maszyny do szycia, stukają maszyny do pisania, czasem wyrwie 
się moździerz lub tłuczek do ubijania mięsa, itp.

Mieszkania sąsiednie dzielą od siebie - zwłaszcza w nowo-
czesnych domach - magiczne ściany wszystko słyszące, które 
odkrywają nam tajniki codziennego życia mieszkańców za ścianą 
i na odwrót nasze.

Oprócz dwunogich mamy w kamienicach i czternogich lokato-
rów, których własciciele nie zawsze dobrze wychowują. Najmil-
sze poza tym stworzenia, ale prowadzone nieodpowiednio przez 
przeczulone na ich punkcie właścicielki, zatruwają odrażająco 
powietrze klatek schodowych, a zamykane godzinami bez opieki, 
zawodzą przenikliwie w samotności.

Ludzie ogładzeni cierpią zawsze pod przemocą nieokrzesa-
nych. Własnych hałasów nikt nie słyszy - jest to jedna z tych 
gorzkich prawd, które należałoby umieszczać olbrzymimi litera-
mi na drzwiach wszystkich prywatnych mieszkań, biur, pracowni 
naukowych, poczekalni i szkół. Młodzież szkolna powinna 
dostawać zadania na temat i to dopóty, dopóki nie zrozumie, że 
kultura współmieszkania i ciszy nie jest wymysłem przeczulo-
nych nerwów lub uszu, ale warunkiem zdrowia rasy ludzkiej 	
- i należy do zasadniczych reguł dobrego wychowania.

Do przeszkolenia ludzi dojrzałych powinny by się zabrać 
władze. Za brak dyscypliny społecznej niech płacą odpo-
wiednie kary. Ktoś, na kim nie zrobi wrażenia pieniężna kara 
- opamiętałby się zapewne w areszcie. Trzeba zawsze liczyć się	
z indywidualnością.

Jeszcze tylko do 10 października oglądać można w Muzeum 
„Zbiory Marii Skalickiej” tę wyjątkowo piękną wystawę mistrzow-
skiej wycinanki Marty Gołąb (Kraków) i Doroty Kędzior (Łódź).  
Ileż w nich  zachwycających, misternych  wzorów. Każda z pań 
wycina na swój sposób. Marta Gołąb jest artystką, która ukończyła 
krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Dotychczas specjalizowała 
się (i nadal to robi) w wycinance żydowskiej. Przez 10 kolejnych lat 
towarzyszyła swoimi wystawami Festiwalowi Kultury Żydowskiej 
w Krakowie, za każdym razem z innym tematem. Były więc m.in. 
mizrachy, ketuby, Pieśni nad pieśniami, rozety,  wystawa „Od sztetl 
do Jeruszalaim”. W tej dziedzinie artystka  prezentuje, bez wąt-
pienia  poziom światowy. Obecnie kieruje się w stronę  motywów 
botanicznych. Są to duże „dywanowe” wycinanki komponowane 
ze wzorów liściastych. Kolejne inspiracje to tzw. millefiori” czyli 
tysiące kwiatów. Wykonane w kształcie rozet w różnych wymia-
rach, również miniaturowe,  nawiązują do  szklanych przycisków 
do papieru, także wypełnianych wzorami kwiatowymi, widzianymi 
w powiększeniu  poprzez soczewkę. Artystka wykorzystuje je na 

motywy	
botaNiczNe

co dzień w swojej pracy - ot, do „ujarzmienia” na stole skrawków 
papieru i wycinanek. Dalej mamy wykonane techniką wycinanki  
wzory ceramicznych płytek tzw. Azulejos. Takimi płytkami, od 
dawna, bo od XVI wieku ozdabia się hiszpańskie i portugalskie 
domy. Marta Gołąb kocha kolor. I choć wycinanki wykonuje 	
w białym papierze, to następnie ubogaca je bajecznymi kolorami. 
Sztuka krakowskiej artystki nie pozostawia nikogo obojętnym. 
Zachwyca koronkowa robota,  niesłychanie bogata ornamentyka, 
mistrzowskie operowanie kolorem i fascynujący klimat tych 
arcydzieł. 

Część drugą tej wystawy wypełniają wycinanki Doroty Kędzior 
z Łodzi  - „uczennicy” krakowskiej artystki.  Dorota  jest z zawodu 
botanikiem, nauczycielem w jednym z łódzkich liceów. Po raz 
pierwszy zetknęła się z wycinankami Marty właśnie tu, w naszym  
Muzeum w 2006 r. Zachwycona pojechała na Festiwal Kultury 
Żydowskiej do Krakowa.  W 2007 r. wzięła udział w warsztatach 
wycinanki prowadzonych w Łodzi przez Martę Gołąb. Tam panie  
zaprzyjaźniły się i zdecydowały o wspólnej wystawie w Ustro-
niu. Dorotę interesują  głównie motywy botaniczne Wycinanka 
jest dla niej połączeniem obserwacji biologicznych z koronką. 
Dlatego są one białe, a dzięki nożykowi może wycinać takie 
wzory, jakich szydełkiem nie da się wykonać z taką precyzją. 
Wzorując się na ich pierwowzorach w przyrodzie kładzie je 
na ciekawe, oryginalne tła np. ułożony warstwowo niebieski 
tiul, falujący celofan sugerujący rzucenie wyciętej „rośliny” na 
wiatr lub wodę, duża margaretka wypełniona mniejszymi, po-
łożona na ciemnym materiale w drobne kwiatuszki. Oryginalne 	
w twórczości D. Kędzior są przestrzenne wycinanki, prezen-
towane w swego rodzaju gablotach oraz przedstawiane jako 
podwójne –  pozytyw i negatyw lub na tle kolorowej fotografii. 
Jest też kilka prac inspirowanych secesją. Warto wspomnieć, 
iż jej prace eksponowane na ustrońskiej wystawie powstały 
zaledwie w ciągu jednego roku. Zdaniem Marty Gołąb, Dorota 
Kędzior -  to duży talent, entuzjazm, radość życia, pracowitość 	
i niezwykła intuicja twórcza. Jeśli chodzi o warsztat, to nawiązuje 
on do tradycyjnej żydowskiej wycinanki, która była wyłącznie 
domeną mężczyzn., którzy wycinali ją szewskim nożem. Dziś 
obie panie posługują się w swej pracy skalpelem japońskim. 	 	
	 																																																															irena Maliborska  
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Dziś przypominamy absolwentów Szkoły Podstawowej 	
w Lipowcu z roku 1962. Od lewej w pierwszym rzędzie stoją: 

Ustrońscy animatorzy kultury masowej wpadli tego lata na 
mało oryginalny, ale skuteczny sposób na zachęcenie młodzieży 
do udziału w wieczorowym życiu miasta. Pod namiotem piwnym 
( rynkowy obiekt krzewienia kultury nocą) codziennie do 22,  
a w soboty i niedziele do północy, podobno za zgodą Burmistrza, 
odbywają się koncerty karaoke w wykonaniu mało muzykalnych, 
wręcz beczących, młodych ludzi. Zdobycie nagrody wymaga tre-
ningu, więc wcześniej, za dnia, niejednokrotnie małolaty trenują 
na boisku przy dawnej szkole. Zastrzegam, że ta „kocia muzyka” 
nie przeszkadza mieszkańcom. Ostatecznie przy rynku jest tylko 
jeden dom mieszkalny, wyposażony na szczęście w wyciszające 
szyby. Zdziwienie turystów przesiadujących pod fontanną może 
budzić organizacja imprezy. 

Uczestnicy, a są nimi najczęściej nieletni uczniowie ustrońskich 
szkół, w nagrodę otrzymują flaszkę wina, którą zbiorowo konsumują 
w sąsiednich krzakach, widocznie dla wzmocnienie efektu piwnego, 
które tu spijają w trakcie koncertu, a produkt uboczny wydalają 
wprost pod drzewa. Prowadząca imprezę jeszcze przed północą 
zachęca do śpiewania, bo została jej „ostatnia flaszka”. 

Rodzice nie wiedzą o tym sposobie uczestnictwa ich pociech 
w nocnej imprezie kultury masowej, ale władze miasta powinny 
wiedzieć. Wydały zgodę.                                 Michał Michalczyk

lISty  do  redaKcjI

Anna Jaszowska, Anna Jaworska, Anna Roman, Helena Szłapka, 
Józef Kubień, Ludwik Marianek, Jan Wantulok, Gustaw Żmija, 
Jerzy Maciejiczek, w drugim rzędzie: Maria Ferfecka, Halina 
Ferfecka, Henryka Marianek, Maria Bijok, Aniela Chraścina, 
Kazimierz Nowak, Stanisław Mojeścik, Stanisław Wantulok, 
Franciszek Madzia, Jan Pasterny, Karol Cholewa, Jan Stekla, 
w trzecim rzędzie: Elżbieta Tyrna – wychowawca, Józef Balcar 
–kierownik szkoły. 

             Fotografię udostępniła i opisała Henryka Chrapek. 



Gazeta Ustrońska   8 18 września 2008 r.	
	

Z UStRONia DO WiSły 
Na MatKi BOSKiEJ 

ZiELNEJ
W „Zielniku świętowań polskich” Anny Zadrożyńskiej 	

i Krzysztofa Brauna wydanym przez „Twój Styl” Wydawnictwo 
Książkowe w Warszawie 2003 r., możemy przeczytać: Święto Matki 
Boskiej Zielnej – obchodzi się 15 sierpnia. W chrześcijańskim ka-
lendarzu liturgicznym jest uczczeniem Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, uroczystością kościelną tak w obrządku wschodnim 
jak i zachodnim. Bywało różnie nazywane na różnych obszarach  
i w różnych okresach: Wzięcie, Przejście, Zaśnięcie, Odpocznienie, 
a nawet Wniebowstąpienie Marii Panny. Ma odległą tradycję, 
sięgającą pierwszych wieków chrześcijaństwa, gdy cesarz bizan-
tyjski Maurycjusz (VI wiek), chcąc oddać cześć Matce Zbawiciela, 
właśnie 15 sierpnia ustanowił w cesarstwie wschodnim dzień 
jej kultu. Natomiast sto lat później pod koniec VII wieku, święty 
Sergiusz, ówczesny biskup Rzymu, postanawia uświetnić to święto 
procesją. Nic jednak na to nie wskazuje, że treścią tego kultu jest 
wniebowzięcie Najświętszej Panny, aczkolwiek wiele legend, także 
w Polsce, wyraźnie opowiada, że Boża Matka z duszą i ciałem, na 
skrzydłach aniołów zabrana została do nieba. I podobną wersję 
odejścia z tego świata Matki Boskiej formułuje dogmat o jej Wnie-
bowzięciu, ogłoszony w 1950 roku przez Piusa XII, po wielu wiekach 
papieskich ustaleń i zastanowień. W wielu tradycjach ludowych 
chrześcijańskiej Europy święto Wniebowzięcia otrzymało bliższą 
rolnikom nazwę - zwą je świętem Matki Boskiej Korzennej albo 
Zielnej, tak jak w Polsce. 

Dawniej Matkę Boską Zielną czczono w obrębie wsi, co naj-
wyżej parafii. Wyjątkiem były sierpniowe odpusty w sanktuariach 
maryjnych, gdzie schodziło się wielu pielgrzymów i to czasami  
z bardzo daleka, mimo, że sanktuaria te na co dzień miały zna-
czenie przede wszystkim dla diecezji, niekiedy tylko dla regionu.  
A maryjnych miejsc kultu na obszarze dawnej Rzeczpospolitej było 
niemało. Nie wszędzie jednak odbywały się Zielne odpusty sierp-
niowe. Natomiast do takich od wieków należał klasztor Jasnogórski  
w Częstochowie, a także opactwo kanoników w Czerwińsku nad 
Wisłą, warmiński Gierzwałd, mazurska Święta Lipka, śląskie Bar-
do, Racibórz, dobrzyńskie Obory, Skępe. Tam zmierzały pątnicze 
kompanie, całe rodziny i samotni pielgrzymi, aby u stóp Miłosiernej 
Pani złożyć przydźwigane w sercach ciężary. Źródła opisują ich 
jako bosych utrudzonych wędrowców, niosących węzełki z prowian-
tem, świąteczne ubrania i buty zawieszone na kijach, dzierżących  
w rękach zawinięte w płótno chorągwie  swych parafii.

Jak pisze Jan Szymik w „Dorocznych zwyczajach i obrzędach 
na Śląsku Cieszyńskim”, wydanej w 2001 roku książce w Cze-
skim Cieszynie, w rozdziale „Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 
Panny (15.VIII): „Dzień ten przez lud nazwany Matki Boskiej 
Zielnej obchodzony jest u nas od niepamiętnych czasów jako 
święto, choć dopiero w roku 1950 papież Pius XII ogłosił dogmat 
o Wniebowzięciu NMP. Są u nas kościoły, i to stare, pod Jej we-
zwaniem, a lud zawsze w tym dniu święcił przede wszystkim różne 
dziko rosnące zioła lecznicze, przez co, jak wierzono, otrzymywały 
one większą moc i były skuteczne w walce z duchami nieczystymi 
zwłaszcza czarownicami. Do bukietu polnych ziół, najlepiej zbie-
ranych w samo południe podczas słonecznej pogody, dodawano 
po parze kłosów ze  wszystkich czterech głównych zbóż (pszenicy, 
żyta, jęczmienia i owsa) oraz parę dorodnych makówek, a nieraz 
nawet gałązkę jabłoni z owocami. Poświęcone w tym dniu zioła 
skrzętnie przechowywano obok palm wielkanocnych i wianuszków 
poświęcanych podczas nieszporów w Boże Ciało, a to najczęściej 
na domowych ołtarzykach, czy w świętym kącie, wetkniętych za 
świętymi obrazami.

W związku z tą uroczystością koniecznie trzeba jeszcze wspo-
mnieć o tym, że na odpust i uroczystość Matki Bożej Zielnej  
zawsze udawała się ze Śląska Cieszyńskiego wielka pielgrzymka 
do Kalwarii Zebrzydowskiej. Wiele panien i młodzieńców z tej 
pielgrzymki każdorazowo brało udział w pobożnych misteriach 
tzw. Pogrzebu Matki Bożej (13.VIII) i Triumfu Matki Bożej 
(15.VIII) jako asysta. W tych procesjach kalwaryjskich Asyście 
Cieszyńskiej od 1740 roku przysługuje przywilej pierwszeństwa. 	
O ten zaszczyt w 1754 roku zaczęły rywalizować  asysty z Kra-
kowa, Kęt i Andrychowa. Spór definitywnie rozstrzygnął ojciec 
gwardian Jan Kapistran Połaniecki na korzyść Asysty Cieszyńskiej 
jako najstarszej. Ten chlubny zaszczyt Śląsk Cieszyński posiada 
do dziś, czyli już ponad 250 lat.

Postanowiłem udać się z pielgrzymką do najbliższego nam ko-
ścioła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
do Wisły.

Z Rynku ulicami Daszyńskiego, Hutniczą i Parkową udałem się 
na Aleję Legionów i nią doszedłem do Brzegów, a następnie wałem 
nad Wisłą kontynuowałem pielgrzymkę do Polany. Ulicą Polańską 
doszedłem do kościoła pw. Dobrego Pasterza. Stąd poszedłem trasą 
pielgrzymkową wiernych Polany, którzy przed wybudowaniem 
tego kościoła należeli do parafii w Wiśle. Poszedłem więc przez 
Dobkę, Tokarnię do Wisły. Doszedłem na nieszpory odpustowe 	
i wieczorną mszę św. Po drodze nazbierałem sporych rozmiarów 
bukiet ziół, które zostały poświęcone po mszy.

Trasę liczącą  12 km pokonałem w 2 godziny 30 minut.
W przewodniku „Ziemia Cieszyńska 2007. Informator Rajdo-

wy” – pod redakcją Stanisława Kawęckiego, wydanym w 2007 
roku przez Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK 	
w Cieszynie, znalazłem bardzo krótką notkę o kościele katolickim 
w Wiśle. Oto ona: Na przeciwko dworca autobusowego stoi kościół 
katolicki pw. Wniebowzięcia NMP. Został wzniesiony w latach 
1850 – 1856 na miejscu starszej świątyni drewnianej  (prawdo-
podobnie z 1644 r.). Obok kościoła znajduje się cmentarz kato-
licki na którym spoczywają, m.in. Czesław Kuryatto (1903–1951) 
malarz oraz Stanisław Kopczyński (1873 –1933) zasłużony lekarz  
i propagator higieny.

W przewodniku Jana Kroppa i Władysława Sosny – „Wisła. 
Miasto u stóp Baraniej Góry”, wydanym przez Towarzystwo Mi-
łośników Wisły w 1990 roku, znajduje się już więcej informacji na 
temat tego kościoła:  Tuż koło dworca PKS znajduje się neogotycki 
kościół rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP. Zbudowano go 
w 1865 r. w miejsce drewnianego kościoła ewangelickiego istnie-
jącego już od 1644 r., a zamkniętego w okresie kontrreformacji. 
W 1980 r. ukończono przebudowę prezbiterium, które wprawdzie 
zniekształciło pierwotną neogotycką bryłę kościoła, ale dzięki 
dużym przeszkleniom zostało rozświetlone wnętrze i uwydatnione 
miejsce sprawowania ofiary. Kościół otacza cmentarz, na którym 
chowano pierwszych osadników Wisły. Wśród mogił znajdujemy 
groby następujących zmarłych: Czesław Kossobudzki (1873-1935), 
działacz Polskiej Partii Socjalistycznej,(....),  Zygmunt Wasilewski 
(1865 –1948), publicysta i krytyk literacki, działacz narodowej 
Demokracji,(....),  ks. Andrzej Lehocki (1751 – 1794)pasto zboru 
wiślańskiego w latach 1788 – 1794), (....), Zofia Degen – Ślo-
sarska (1885 – 1954), pedagog o wszechstronnych zaintereso-
waniach,(....), dr Stanisław Kopczyński (1873 – 1933), lekarz, 

Już niebawem, bo 28 wrze-
śnia o godzinie 19.00 na scenie 
MDK „Prażakówka” w Ustro-
niu, będziemy gościć świa-
towej sławy muzyka, twórcę 
i odtwórcę najpiękniejszych 
standardów - Edwarda Simo-
ni. Utwory wykonywane na 
Fletni Pana działają kojąco 	
i relaksująco. Artysta zgodził 
się dla Stowarzyszenia za-
grać za darmo, a cały dochód 	
z biletów zostanie przekazany 
na rzecz dzieci ze Stowarzysze-
nia Pomocy Dzieciom i Rodzi-
nie „Można Inaczej”. Bilety w 
cenie 15 zł do nabycia w Ośrod-
ku Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Można Inaczej” (Ustroń, ul. Rynek 
4) oraz w MDK „Prażakówka” (Ustroń, ul. Daszyńskiego 28).

dobroczyNNy	
koNcert
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licy używali przy nabożeństwach książek polskich drukowanych 
czcionką łacińską.

Okresem, kiedy społeczność katolicka mocniej zaznaczała swoje 
istnienie był sierpień, kiedy na święto Wniebowzięcia NMP (15 
sierpnia) szła z Ustronia wielka procesja z proboszczem do Wisły,  
a z Galicji i z sąsiednich gmin, jak Ustroń, Istebna, Brenna  
i Jabłonków, ciągnęły procesje pątników. Odpusty z udziałem piel-
grzymki z Ustronia i Istebnej  
z chorągwiami, orkiestrą  
i strzelaniem z moździerzy, opi-
sali m. in. Maria Dubiecki oraz 
Maria Wysłouchowa, którą 
urzekły barwne stroje ludowe 
przybyłych.

Z powrotem do Ustronia 
wróciłem trasą wałami nad 
Wisłą, przez Obłaziec i Po-
lanę, liczącą ok. 11 km, któ-
rą pokonałem w 2 godziny.	
																						andrzej Georg

działacz oświaty, pionie w zakresie nowoczesnej higieny szkolnej, 
(....), Alojzy Staniowski (1901 – 1987), działacz Polskiego Towa-
rzystwa Turystycznego „Beskid Śląski” na Zaolziu, (....),  Czesław 
Kuryatto (1902 – 1951), absolwent ASP w Warszawie, znakomity 
portrecista i pejzażysta, mistrz światło –cienia, pozostawił ok. 
2000 obrazów, (....), inż. Ksewery Goryanowicz (1890 – 1957), 
absolwent Instytutu Elektrotechnicznego Paryż – Bruksela, kie-
rownik Biura Inżynierskiego zajmującego się budową torowisk  
i mostów kolejowych. Jego firma wybudowała odcinek kolei 
Ustroń Polana – Wisła Głębce oraz dwa wiadukty na tej linii.  
W latach 1945 – 56 na zesłaniu w ZSRR.

I wreszcie w „Monografii Wisły” pod redakcją Janusza Spyry 
w tomie 2 „Wisła. Dzieje beskidzkiej wsi do 1918 roku” Wisła 
2007, wydanej nakładem Galerii „Na Gojach”, na stronach 
222 –223, wyczytałem: Pod względem kościelnym wiślańscy 
katolicy, dysponujący własnym kościołem oraz cmentarzem , 
należeli do parafii w Ustroniu. Na co dzień opiekę duszpaster-
ską w języku polskim sprawował ustroński wikary, nabożeństwa  
w kościółku odbywały się co trzy, czasem co dwie niedziele. Jedynie 
na uroczyste nabożeństwa przybywał ustroński proboszcz. Kato-
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Podczas III Mistrzostw w Podawaniu 
Baraniny miałam okazję porozmawiać 	
z carlosem Gonzalez – tejerą, zna-
nym programów telewizyjnych oraz 
licznych pokazów i konkursów goto-
wania krytykiem kulinarnym. Pocho-
dzi z Madrytu, przyjechał do Polski 
w 1975 r. Był producentem progra-
mów „Między nami smakoszami”	
i „Warszawa od kuchni”, zajmował 
się konsultingiem w branży gastro-
nomicznej i reklamie. obecnie jest 
doradcą kulinarnym i Pr menagerem 	
w firmie Stalgast, która była jednym 
ze sponsorów tegorocznej Bara-
niny. Publikował artykuły i felieto-
ny o tematyce kultury kulinarnej. 
jest członkiem ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Szefów Kuchni 	
i cukierni, towarzystwa Polska 
– ameryka łacińska, Stowarzyszenia 
tłumaczy Polskich, założycielem 
Polskiej akademii Gastronomicznej, 
wielkim znawcą i miłośnikiem kuchni 
z całego świata. o Mistrzostwach, 
baraninie, kulturze pasterskiej	
i ustroniu mówił tak: 
- Z początku za bardzo nie wierzyłem 	
w ten konkurs, przede wszystkim dlatego, 
że nazywa się on „Mistrzostwa Polski 	
w podawaniu baraniny”. Co ma ozna-
czać podawanie baraniny? Wyczuwam 
tu zwiększony nacisk na efekt końcowy, 
jakim jest podanie smakołyku, a nie na akt 
jego tworzenia. Polacy mają uprzedzenie 
do baraniny, nie zależy im na hodowli 
owiec, wolą świnki i łaciate krasule. 

A przecież wiadomo, że całe Karpaty 
to ziemie „owcze”. Niestety teraz jest tak, 
że żadnego bacy nie ma i nie ma baranów, 
bo to się nie opłaca. Opłaca się turystyka, 
turystów jest bardzo dużo i będzie ich 
jeszcze więcej, więc nowocześni juhasi 
wolą rozbijać się drogimi brykami i nie 
w głowie im redyki z tą swoistą otoczką 
naturalnego uroku przepędzania stad, jak 
kiedyś od Podhala do Bieszczadów. Owiec 

na to za mało. Dzięki Bogu, Unia wymy-
śliła, i będą na to środki, żeby wrócić do 
takiej liczebności, jaka była za komuny, 
bo za komuny było 3,5 mln baranów.	
W Nowym Targu były kożuszki własnego 
wyrobu, z polskich skór, a teraz importuje 
się je nie wiadomo, skąd.

Tego typu rolnictwo i hodowla zawsze 
były ekologiczne, związane z przyrodą. Dla 
turystyki to jest idealne. Tutaj na Mistrzo-
stwach znalazł się właściciel gospodarstwa 
agroturystycznego, który postawił zagrodę, 
a w niej jedną owcę i trzy baranki. A lu-
dzie stoją tam i głaszczą te barany, bo być 
może nigdy w życiu barana nie widzieli. 	
I to jest wstyd i hańba górskich ziem, żeby 
nie było baranów. A ta baranina, do goto-
wania na Mistrzostwach, pochodzi z firmy 
mięsnej, skądinąd bardzo fajnej, ale nikt nie 
zagwarantuje, że to są polskie barany. Dla-
tego, jak trzeba wybierać spośród naszych 
200 tys. baranów, to nie wykroi się takiej 

za  Mało  oWIec 	
W rozmowie ze starostą.                                  Fot. W. Suchta           

ilości, która by służyła do gastronomii. 
Jeżeli próbuje się zrobić z takiego małego 
stada hodowlę na mięso, to wtedy sprzedaje 
się owce, kiedy już są stare i one się nie 
nadają, bo są już poprzerastane tłuszczem, 
ścięgnami i tak dalej. I póki nie przywróci 
się w Polsce odpowiedniej liczebności 
stada, czyli minimum 3 mln sztuk, trudno 
będzie wybierać dobrą baraninę. 

Dobrze, że chociaż lokalnie niektóre 
gospodarstwa agroturystyczne trzymają 
owce, aczkolwiek jak mają dla siebie, 
to raczej nie biją na sprzedaż.Z punktu 
widzenia gastronomicznego to jest dla 
mnie smutne, to jest dla mnie wręcz tra-
giczne, że ja w Polsce zawsze trzymam 
w lodówce parę paczek baraniny, udźca 
jagnięcego, ale z Nowej Zelandii.

Dlaczego byłem tak źle nastawiony do 
tego konkursu dotychczas? Bo bardzo 
dużo znam takich kucharzy, który jak 
robią baraninę, to przyrządzają ją tak, 
żeby smakowała jak cielęcina, a nie jak 
baranina, bo wielu nie lubi, żeby było 
czuć ten smak. Jak to? Jak ja zamawiam 
baraninę czy jagnięcinę, to ma smako-
wać jak baranina czy jagnięcina! Czy po 
tym, co kiedyś było istotną cechą całego 
regionu Polski, który idzie od Bieszczad, 
mamy się wstydzić tego, jak baranina 
smakuje? W Hiszpanii, w mojej kulturze 
kulinarnej, jak by postawić na podeście 
olimpijskim różne mięsa, na pierwszym 
miejscu zawsze jest baranina. Na dru-
gim wieprzowina, na trzecim wołowina. 	
A baraninę trzeba zrobić tak, żeby ona 
smakowała jak baranina.

Teraz uważam, że ten konkurs powi-
nien zostać poparty przez władze miasta i 
powinien się rozwijać. Czy mogę chwalić 
Ustroń? Jeśli tak, to ja muszę powiedzieć, 
że Ustroń jest takim czystym, ładnym, 
uporządkowanym miastem, tu nad Wisłą, 
z takimi alejami spacerowymi i to jest 
naprawdę bardzo ładne. Nie wiem, czy tu 
górale będą się zajmowali baraniną, bo na 
razie zajmują się turystami - to jest bardziej 
wydajne. Jednak powinni się tym zaintere-
sować. Czym są w końcu góry bez owiec 
i bez baranów?                    Maria Kulis 

W oczekiwaniu na rozmowę z naszą dziennikarką.                                   Fot. W. Suchta           
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POCZĄtEK ROKU 
SZKOLNEGO W G 2

W poniedziałek 1 września sala widowi-
skowa MDK „Prażakówka” zaroiła się od 
ubranej w biało- czarne stroje młodzieży. 
Nic dziwnego – podobnie jak tysiące in-
nych szkół Gimnazjum nr 2 w Ustroniu	
rozpoczynało nowy rok szkolny. Pierwsze 
rzędy tradycyjnie zajęli pierwszoklasiści. 
Jeszcze trochę zagubieni, właśnie tutaj 
zobaczyli swoich nowych wychowaw-
ców, których znali jedynie z nazwiska. 
Tu też usłyszeli z ust dyrektor Iwony 
Werpachowskiej pierwsze informacje 
dotyczące nowego roku szkolnego. Starsi 
koledzy, pod kierunkiem niżej podpi-
sanej, zadbali o bezstresowe  przejście 	
z beztroskiego czasu wakacji do  codzien-
ności szkolnej przedstawiając w krótkim 
programie artystycznym niestandardowe 
zastosowanie wiedzy z poszczególnych 
przedmiotów w czasie wakacji.

Po tym występie I. Werpachowska  powi-
tała serdecznie  zarówno nowych uczniów, 
jak i nowych nauczycieli podejmujących 
pracę w szkole. Poinformowała też o utrzy-
manym obowiązku noszenia mundurków 
i remontach, które odbyły się w czasie 
wakacji w budynku szkolnym.

 Z nadzieją mówiła o wyzwaniach na-
ukowych stojących przed uczniami i ich 
nauczycielami.

W bieżącym roku szkolnym szkoła 
wprowadza innowację pedagogiczną, 	
z której zyski czerpać będą głównie klasy 
pierwsze. Ma ona na celu, w czasie 13 
godzin zajęć pozalekcyjnych, połączyć 
wiedzę językową uczniów z ich wszech-
stronnym rozwojem kulturalnym. Zaintere-
sowani uczniowie klas pierwszych, uczący 
się języka angielskiego i klasy frankofoń-
skiej, z wiodącym językiem francuskim, 
mogą w ramach tych zajęć przygotowywać 
się do międzynarodowych egzaminów FCE 	
(j. angielski) i DELF (j. francuski). W celu 
poprawienia poziomu komunikacyjnego 
uczniów zajęcia językowe będą prowadzo-
ne również przez obcokrajowców. Dodat-
kowo uczniowie zdobywać będą wiedzę 
o kulturze i sztuce krajów angielsko– 	
i francuskojęzycznych nie tylko w teorii, 
ale również metodą warsztatową w ramach 
zajęć plastycznych, teatralnych i muzycz-
nych. Twórczym sprawdzianem zdobytej 
wiedzy i umiejętności będą wewnątrz-
szkolne testy językowe, plener malarsko 
– wokalny oraz możliwość prezentacji 
umiejętności teatralnych i muzycznych 
w ramach licznych konkursów i uroczy-
stości szkolnych (m.in. otwartego Dnia 
Frankofonii). Ciekawym urozmaiceniem 
nauki będzie również możliwość udziału w 
wycieczkach zagranicznych. Po ubiegło-
rocznej, niezwykle udanej wycieczce do 
Paryża, w bieżącym roku szkolnym chętni 
uczniowie wybiorą się do Londynu.

Jak widać nowy rok szkolny w Gim-
nazjum nr 2 zapowiada się bardzo cieka-
wie. Wspólna praca dyrekcji, nauczycieli 	
i uczniów zapewne przyniesie oczekiwane 
efekty, o których nie zapomnimy poinfor-
mować na łamach Gazety Ustrońskiej.

	Monika Rzeszótko

Wakacje już za nami ale miłe wspomnie-
nia pozostają w nas na zawsze…

W tym roku od 19 lipca do 1 sierp-
nia czterdzieści dzieci z Ośrodka Pracy 	
z Dziećmi i Młodzieżą  „Można Inaczej”, 
spędziło swój wakacyjny czas w pięknym 
Ustroniu Morskim w Ośrodku Kolonijno- 
Wczasowym „Węgielek”, położonym 30 
m od morza. Wychowankowie mogli się 
cieszyć wspaniałą pogodą i przeróżnymi 
atrakcjami, do których można zaliczyć 
m.in. wycieczkę do Kołobrzegu. Celem 
tej wycieczki był przede wszystkim udział 
w zabawie „Piracka przygoda”, jak i zwie-
dzanie miasta, w tym kołobrzeskiego mola 
oraz pałacu zaślubin z morzem. Równie 
atrakcyjna okazała się wycieczka do Latarni 
Morskiej w miejscowości Gąski, trasa zo-
stała pokonana specjalną kolejką „Pacyfik”. 
Trwała dość długo, ale koloniści mogli 
oglądać po drodze wiele wspaniałych wi-
doków oraz elektrownię wiatrakową wraz 	
z ogromnymi wiatrakami. Kolejną przygo-
dą, tym razem pieszą, była 8 km wyprawa 
do Parku Podworskiego, gdzie dzieci mogły 
obejrzeć jedne z najstarszych dębów w Pol-
sce - dąb „Bolesław” 800 – letni i 640 – letni 
„Warcisław”. Prócz wycieczek i ciekawych 
przygód odbywały się również kolonijne 

lIczNe  KoNKurSy
dyskoteki oraz liczne konkursy. Jednym 
z najbardziej udanych konkursów były 
wybory Miss i Mistera kolonii,  w których 
zwycięzcami zostali Ania Szpak i Dawid 
Sobik. Konkurs na najlepszą kolonistkę 
wygrały: Żaneta Najmuła i Magdalena Kę-
pińska natomiast najlepszymi kolonistami 
zostali okrzyknięci Maciek Rybak i Jan 
Kulis. Najwszechstronniejszą kolonistką 
została Ania Mojeścik, a kolonistą Łukasz 
Schirmeissen. W przedostatni dzień ko-
lonii odbył się chrzest morski wszystkich 
uczestników w tym również wychowaw-
ców. Zabawa była przednia, wszyscy byli 
uśmiechnięci i zadowoleni. 
- Tegoroczną kolonię socjoterapeutyczną 
uważam za wyjątkowo udaną. Pogoda do-
pisała. Wyjazd obfitował w liczne atrakcje 
- mówi kierownik Ośrodka Joanna Ryłko.
- Od września Ośrodek Pracy z Dziećmi 
i Młodzieżą „Można Inaczej” wrócił do 
swoich stałych zadań. Dzieci i młodzież 
uczęszczają na zajęcia socjoterapeutyczne, 
instruktorskie, sportowe, nie brakuje godzin 
nauki szkolnej. Już w październiku rozpo-
czynają swą działalność oddziały Ośrod-
ka w ustrońskich szkołach: SP-1, SP-2,	
SP-3, SP-5, SP-6 oraz Pogotowie Naukowe 	
w Gimnazjum 1 i Gimnazjum 2.

W wakacyjnej ofercie rozrywkowej Live 
Music Club „Angels”, 25 lipca zapropo-
nowano znakomity koncert grupy „Puste 
Biuro” wraz z solistką – niepowtarzalną 
Karoliną Kidoń oraz chórkiem jej towarzy-
szącym w składzie: Kasia Zaręba, Justyna 
Cieślik i Monika Czaja. Przypomnijmy, że 
„Puste Biuro” to czterej świetni muzycy: 
Karol Pyka – instrumenty klawiszowe, 
Eryk Urbaniec – perkusja, Łukasz Wicher 
– gitara i Mateusz Jachym – bass.

Zespół zaprezentował swój repertuar po 
zwycięstwie na Międzynarodowym Festi-
walu Bluesowym w Olsztynie (gratulujemy 
!!!), a przed występem na Przystanku Wo-

ProMocyjNa Płyta
odstock. Poprzeczka idzie w górę, Grupa 
jest już dawno na dobrym, profesjonalnym 
poziomie, umie pokazać co potrafi. Dlatego 
też coraz częściej jest zapraszana na zna-
czące imprezy ogólnopolskie.

W ponadgodzinnym koncercie wyko-
nała utwory, które znaajdują się na płyt-
ce CD. Płytę w promocyjnej cenie 15 zł 
można nabyć u liderki zespołu – Karoli-
ny Kidoń. Długo fani, na czele ze mną, 
musieli czekać na edycję płytki, ale naj-
ważniejsze, że udało się. Ustrońska wo-
kalistka jazzowa i jej przyjaciele na stałe 
mogą już zagościć w Państwa domach.	
																																									Elżbieta Sikora

Koloniści na plaży.           
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Nordic walking coraz popularniejszy.      Fot. W. Suchta 	
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uWrażlIWIaNIe
Prezentacja na scenie.                       Fot. W. Suchta           

To nie wygląda tak jak na wystawie 
psów rasowych, gdzie zwierzęta obezna-
ne z pokazami, dostojnie kroczą w ringu 
obok swych właścicieli. Tu często pieska 
trzeba siłą wciągać na scenę, by mógł się 
zaprezentować podczas dorocznej, piątej 
już imprezy w amfiteatrze „Każdy As jest 
nasz”. Imprezę poprzedziło malowanie 
w ustrońskich szkołach, a mianowicie 	
w szkołach podstawowych nr 1, 2, i 3 oraz 
Gimnazjum nr 2. Wszystkie prace nagro-
dzono, a było ich w sumie 60.
- Naszym celem jest przede wszystkim edu-
kacja młodych ludzi, zachęcanie uczniów 
do współpracy z naszym Stowarzyszeniem 
poprzez malowanie obrazów przedsta-
wiających zwierzęta - mówi wiceprezes 
Stowarzyszenia AS Barbara Kaczorowska. 
- Jest to uczenie wrażliwości, ale także na-
szym celem jest, by młodzi ludzie pomagali 
schronisku poprzez wszelkiego rodzaju 
zbiórki np. karmy. Drugi cel tej imprezy 
to znalezienie nowych domów dla psów ze 
schroniska. Konkurs na najmilszego pie-
ska przyprowadzonego do amfiteatru jest 
rodzajem zabawy, by zachęcić do uczest-
nictwa w tej imprezie. Dlatego wszyscy 
otrzymują nagrody. Jest to więc edukacja, 
rozrywka, uwrażliwienie nie tylko młodych 
ludzi, ale także ich rodziców. Wszystkie 
datki są przeznaczane na pomoc dla zwie-
rząt czy dla schroniska w Cieszynie.

W tym roku pieski zawitały do amfiteatru 
w niedzielę 14 września. Do konkursu 
zgłoszono 9 psów rasowych, 16 było kun-
delków. Wszystkie prezentowały się na 
scenie, gdzie oceniał je znany hodowca Mi-
chał Jurczok. Głosowali widzowie. Wśród 
psów rasowych zwyciężył Wiki należący 
do Sandry Czyż - zdobył 154 głosy, najład-
niejszym kundlem została Nuka należąca 
do Katarzyny Kowalik - 171 głosów.

Konkurs nie rozpoczynał imprezy. Uczy-
nił to zespół Sunrise z pianistą Tomkiem 
Palą, który gra z takimi sławami jak Irek 

Dudek czy grupa Pod Budą. Później pre-
zentowano cztery pieski ze schroniska 	
w Cieszynie. Jeden znalazł nowego wła-
ściciela, a raczej właścicielkę Lucynę 
Jakubek. Do amfiteatru zawitały też dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Cieszynie z 
Oddziałem Integracyjnym oraz ze Szkoły 
Podstawowej z Goleszowa i Gimnazjum z 
Goleszowa wyróżnione za pomoc schroni-
sku dla zwierząt w Cieszynie. Uhonorowa-
no nauczycielki z Cieszyna Darię Grygie-
lek i Małgorzatę Gomulicką. Za wieloletnią 
współpracę ze Stowarzyszeniem AS uho-
norowano Annę Szczepańską i Dariusza 
Gierdala - nauczycieli z SP-1, Aleksandrę 
Szczurek i Ewę Sztwiertnię - nauczyciel-
ki z SP-2 Edytę Knopek - nauczycielkę 	
z G-2, Aleksandra Dordę - znanego autora 
artykułów w naszej gazecie, sympatyka 

znalazł nową rodzinę.                        Fot. h. cieślar

Stowarzyszenia AS, Michała Jurczoka 
- członka Stowarzyszenia AS, Ryszarda 
Szymkiewicza - pracownika MDK Praża-
kówka. Wyróżniono za współpracę, pomoc 
w organizowaniu imprezy, przeprowadze-
nie konkursu plastycznego, następujące 
ustrońskie szkoły: SP-1, SP-2, G-2.

Podczas imprezy można było zakupić 
ciasta, które upiekły Urszula Kania i Re-
nata Surowiec
- Uważam ze każda nasza impreza, a jest 
to już piąta edycja, jest udana - twier-
dzi prezes Stowarzyszenia AS Marzena 
Szczotka. - Zawsze możemy liczyć na 
współpracę szkół, zaangażowanie dzieci. 
Przede wszystkim chcemy pokazać, że 
oddanie choćby jednego psa w dobre ręce, 
żeby pies znalazł dom, ciepło, miłość, to 
bardzo wiele. Osiągnęliśmy ten cel. Piesek 
poszedł w dobre ręce, bo od razu było wi-
dać, ze dziecko zakochało się w psie, a pies 
w dziecku. Piąta impreza, więc skłaniała 
do podsumowań. Dlatego staraliśmy się 
honorować ludzi pomagającym nam przez 
te lata. Myślę, że jest to pokazanie drogi, 
po której mogą iść nasi następcy. O losie 
zwierząt trzeba mówić. Nie tylko o psach, 
kotach, ale też o koniach i wszystkich 
innych zwierzętach. Cały czas liczymy na 
to, że w naszym Stowarzyszeniu zaczną 
działać osoby młode. Trzeba bowiem sobie 
zdawać sprawę z tego, że praca w Sto-
warzyszeniu to wyrzeczenia. Nie mówię 	
o stronie finansowej, ale o czasie prywat-
nym, którego nam wszystkim coraz bardziej 
brakuje. Chciałabym serdecznie podzięko-
wać moim koleżankom ze Stowarzyszenia 
za zaangażowanie i pracę na tej imprezie.

Imprezy w minionych latach i w tym 
roku w największym stopniu sponsoro-
wali: państwo Byrscy (sklep zoologiczny, 
państwo Jasińscy (sklep Szafa), Zbigniew 
Blimke (przychodnia weterynaryjna), Zbi-
gniew Szczotka (hurtownia Beskid Fruitt 
2), Anna Bałdys (sklep Proinbud) i Urząd 
Miasta. Imprezę pomogli przeprowadzić 
pracownicy MDK Prażakówka. Wszelkie 
darowizny przeznaczone zostaną na pomoc 
zwierzętom.                   Wojsław Suchta
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Zespół Szkół Policealnych w Ustroniu Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Katowicach rozpoczął z dniem 1 września 2008 
r. szesnasty rok swojej działalności. 

Szkoła powstała niejako na zamówienie społeczne dla zaspo-
kojenia potrzeb regionu turystyczno – uzdrowiskowego na wy-
kwalifikowaną kadrę. Kiedy wyczerpały się możliwości absorpcji 
przez rynek pracy kształconych – na kierunku podstawy prawne 
i finansowe funkcjonowania firmy – specjalistów organizacji 	
i zarządzania w handlu, starano się dostosować profil kształcenia 
do potrzeb rynku lokalnego. Oprócz kierunku technik obsługi 
turystycznej uruchomiono również kierunek technik informatyk, 
technik fizjoterapii, masażysta i dietetyk.

Aktualnie w skład Zespołu Szkół wchodzą: Szkoła Policealna o 
kierunkach: technik obsługi turystycznej i technik informatyk oraz 
Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe o kierunku Technik 
masażysta i dietetyk. Studium to w latach 1998-2007 kształciło 
słuchaczy również w zawodzie technik fizjoterapii. 

Szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej. Posiadają 
również certyfikat jakości kształcenia w systemie szkolnym ISO 
według wymagań normy ISO 9001:2000.

Dotychczas mury szkoły opuściło na kierunkach: turystycz-
nym, informatycznym i medycznym 848 absolwentów; w tym 
248 techników obsługi turystycznej (forma dzienna) i 225 
techników obsługi turystycznej (forma zaoczna), 111 techni-
ków informatyków (forma zaoczna), 185 techników fizjoterapii 
(lata 1998 – 2007), 48 dietetyków i 31 techników masaży-
stów. Szkoła łączy ponad osiemdziesięcioletnią tradycję ZDZ 	
w Katowicach z nowoczesnością. Funkcjonuje w za-
bytkowym budynku przy ulicy Stawowej wybudowanym 	
w 1870 roku, stanowiącym wówczas siedzibę prywatnej szkoły 
ewangelickiej, gdzie w odróżnieniu od innych szkół uczono dzieci 
w języku polskim.

Zajęcia szkolne wspomagane są szeroko technologią informa-
cyjną. Wykorzystuje się między innymi 2 rzutniki multimedialne, 
tablice interaktywne w dwóch pracowniach komputerowych z 27 
stanowiskami roboczymi i centrum multimedialne z 4 kompute-
rami z urządzeniami peryferyjnymi i dostępem do internetu.

W 2008 r. szkoła w ramach projektu finansowanego przez unij-
ny Europejski Fundusz Społeczny, otrzymała 15-stanowiskową 
pracownię komputerową.

W nowym roku szkolnym 2008/2009 wychodząc naprzeciwko 
zapotrzebowaniu społecznemu uruchomiono  wraz z Ochotniczym 
Hufcem Pracy w Wiśle Gimnazjum dla dorosłych, w którym uczą 
się osoby, które ukończyły 15 lat.

Szkoła nasza zapewnia kształcenie ogólne zgodnie z programem 
nauki w gimnazjum, a OHP – zajęcia praktyczne przyuczające 
do zawodu.

Szkoła Policealna jako jedyna w powiecie cieszyńskim umoż-
liwia ukończenie gimnazjum osobom, które z różnych powodów 
nie ukończyły tego typu szkoły w terminie. Aktualnie w 3 klasach 
uczy się 86 gimnazjalistów.

W roku szkolnym 2008/2009 tradycyjnie prowadzone są takie 
kierunki nauczania jak: (w nawiasie liczba słuchaczy) technik 
obsługi turystycznej (40), technik informatyk (33), technik ma-
sażysta (20) i dietetyk ( tylko II rok-3).

Łącznie w tym roku szkolnym w szkole pobierają naukę 182 oso-
by. W czerwcu 2008 r. zewnętrzny egzamin potwierdzający uzyska-
nie kwalifikacji zawodowych zaliczyło: 90% na kierunku technik 
informatyk, 67% na kierunku technik masażysta, 60% na kierunku 
dietetyk i 43% na kierunku technik obsługi turystycznej. Należy 
podkreślić, że uzyskane wyniki są znacznie wyższe od średnich 	
w województwie śląskim dla tego typu kierunków kształcenia 	
w szkołach policealnych.

Należy wspomnieć, że wszyscy słuchacze odbywający praktyki 
zawodowe w przedsiębiorstwach branżowych Ustronia i powiatu 
cieszyńskiego. W 2008 r. w ramach zajęć praktycznych słuchacze 
kierunku turystycznego odbyli 10-dniowy wyjazd studyjny do Chor-
wacji i Bośni i Hercegowiny. Podczas pobytu słuchacze zwiedzili 	
i zapoznali się z warunkami hotelowymi, gastronomicznymi 	

KSztałceNIe PolIcealNe	
dla turyStyKI I uzdroWISKa

i turystycznymi Plitwickich Jezior Trogiru, Splitu, Szybernika 
(Šibienika), Mostaru, Medjugorie – ośrodka kultu maryjnego, 
Omisza, Makarskiej i Dubrownika . 

Za dotychczasowe osiągnięcia i wysoki poziom kształcenia 
kadr dla turystyki Szkoła Policealna otrzymała wyróżnienie od 
Beskidzkiej Izby Turystyki w Bielsku-Białej.

Od 1.09.2008 r. szkoła pracuje pod kierownictwem nowej 
dyrektor Barbary Nawrat, z wykształcenia ekonomisty, długo-
letniego nauczyciela dyplomowanego. Zastąpiła na tym stano-
wisku dotychczasowego dyrektora Ewę Leftwich, która po 15 
latach pracy w ZDZ i 4 jako dyrektora szkoły, przeszła do pracy	
w branży finansowo-podatkowej.

Prawie 15-letnia działalność Zespołu Szkół Policealnych 
ZDZ wskazuje na fakt, że jej uruchomienie było ze wszech miar 
potrzebne i nadal nie zmniejsza się jej przydatność w naszym 
mieście.                                        Paweł Broda i Henryk Słaby

W rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, 1 sierpnia, 
tysiące ludzi odwiedza cmentarz wojskowy na Powiązkach, 
powstańcze mogiły zdobią świeżo złożone kwiaty. Środki 
masowego przekazu zamieszczają obszerne relacje 	
z uroczystności i wspomnienia uczestników walk. W tym - 2008 
roku - uroczystościom nadano wspaniałą oprawę, uhonorowano 
uczestników walki zbrojnej, a prasa, radio i telewizja nie 
szczędziły szpald i czasu antenowego, by utrwalić w pamięci 
narodowej etos powstania i heronizm powstańców.

   Z dużym zaangażowaniem emocjonalnym obchodzono także 
organizowane rocznice znaczących bitew, w których udział 
brali polscy żołnierze: Narwik, Tobruk, Monte Cassino, Bolo-
nia, Arnhem. Natomiast prawie niepostrzeżenie, bez rozgłosu, 
bez szerokiego udziału społeczeństwa, mijały kolejne rocznice 
najazdu na Polskę hitlerowskiej III Rzeszy i stalinowskiego 
Związku Radzieckiego. 1 września na cmentarzu wojskowym	
w Bielsku - Białej nie ma tłumów, a prasa zdawkowo odnotowała 
tą rocznicę. Trudno nie zadać sobie pytania o przyczynę tak 
wielkiej, wręcz ostentacyjnej, różnicy w traktowaniu rocznic 
tych historycznych wydarzeń. Jaka jest więc przyczyna tak mar-
ginalnego traktowania narodowej pamięci o tym, doniosłym 
w skali dziejowej, wydarzeniu, które do historii przeszło pod 
nazwą kampanii wrześniowej. Czy przyczyną tego jest poczucie 
zażenowania rozmiarem narodowej klęski? Bezpośrednio po 
kampanii wrześniowej surowo osądzono polityczne kierowni- 
ctwo państwa i dowódców wojskowych. Emigracyjny rząd 
generała Władysława Sikorskiego podjął odpowiednie środki 
represyjne wobec sprawców narodowej katastrofy. Przyczyna 
małego zainteresowania rocznicą 1 września 1939 roku może 
wynikać także z niedostatku rzetelnej wiedzy historycznej - 
wśród szerokich rzesz społeczeństwa - o roli jaką odegrała Polska 	
w czasie poprzedzającym wybuch II wojny światowej i podczas 
kampanii 1939 roku. Warto więc przypomnieć, że Polska pier-
wsza przeciwstawiła się hitlerowskiemu szantażowi, obłąkanej 
ideologii wyższej rasy, że obudziła świat, by podjął ogrom zła 
i zmobilizował siły do walki z uzbrojonym po zęby agresorem. 
Trzeba uświadomić tym, którzy tego nie wiedzą, że celem 
najazdu dwóch największych potęg militarnych ówczesnego 
świata było wykreślenie Polski z politycznej mapy Europy 	
i eksterminacja Narodu Polskiego, którą najeźdźcy realizowali 
ze zbrodniczą konsekwencją. Może warto zwrócić większą 
uwagę na to, że narzuconą walkę Państwo polskie podjęło z woli 
całego - zjednoczonego jak nigdy w tysiącletniej historii - narodu 
i że naród ten wykazał w toku wojennych zmagań niebywałą 
ofiarność, solidarność i psychiczną odporność, ani przez chwilę 
nie dopuszczając myśli o kapitulacji. Dlatego - i nade wszystko 
- o polskim wrześniu trzeba mowić więcej i głośniej, żeby jego 
historyczne znaczenie ugruntować w pamięci narodowej.

  1 września 1939 roku podpalono Europę i świat. Ten dzień stał 
się początkiem największego dramatu w historii współczesniej 
Europy. Za rok przypadnie jego 70. rocznica. Jest to właściwa 
okazja do zademonstrowania wspólnego europejskiego poglądu 
na bilans II wojny światowej i oddania hołdu jej ofiarom.

Ludwik Gembarzewski 																																												

PaMIęć o WrześNIu



18 września 2008 r.	 	 	 Gazeta Ustrońska   ��

�0 września członkowie Komisji architektury, inwestycji, 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej odbyli wizję lokalną, 
w różnych miejscach naszego miasta. O tym nietypowym po-
siedzeniu mówi przewodniczący tej komisji Piotr Markuzel:
- Mamy w zwyczaju, że nasza komisja raz w roku odbywa 
spotkanie objazdowe. Uczestniczą w nim członkowie komisji 
i inni radni zainteresowani zobaczeniem w terenie tych miejsc, 
które wcześniej zgłaszane są jako konieczne do podjęcia różnych 
robót. Jest to bardzo pomocne przy podejmowaniu decyzji inwe-
stycyjnych. Równocześnie przymierzamy się do konstruowania 
budżetu na 2009 r. i dlatego chcieliśmy się bardziej dokładnie 
skupić się nad konkretnymi pozycjami, często postulowanymi 
już wcześniej przez mieszkańców, które jednak nie znalazły się 
w dotychczasowych budżetach z różnych przyczyn. Najlepiej 
słuszność takich postulatów sprawdzać na miejscu.

Trzeba sobie szczerze powiedzieć, że z każdej dzielnicy napły-
wają wnioski, a my jako radni, musimy pamiętać o ograniczeniach 
budżetowych. Chcemy więc podejmować decyzje mając co do 
nich jak największą wiedzę, przekonanie o słuszności.

Nasz przegląd dotyczył głównie dróg i chodników, jednakże 
trzeba tutaj brać pod uwagę całą infrastrukturę, jak np. instalację 
odwodnieniową. Chodzi o to, by wszystko robić razem, by to 
było logiczne. Trudno kłaść nakładkę, gdy prowadzone są prace 
projektowe nad wodociągiem, czy kanalizacją na tym odcinku 
jezdni. Kolejność robót musi być zachowana.

W porozumieniu z Wydziałem Inwestycji UM wybraliśmy 
tematy możliwe do realizacji w przyszłym roku. Oczywiście nie 
podejmowaliśmy ostatecznych decyzji, bo to stanie się na do-
datkowym posiedzeniu Komisji w październiku, gdzie wybrane 
zostaną pozycje do budżetu na przyszły rok. Dodatkowo jeszcze 
zbierają się zarządy osiedli, które na pewno skierują do Rady 
Miasta własne wnioski. Tak więc na posiedzeniu w październiku 
będziemy mieli cały aktualny stan potrzeb. Trzeba też wiedzieć, 
że inne komisje Rady Miasta, również zgłaszają swoje wnioski 
i później wszystko jest uzgadniane w porozumieniu z Komisją 
Budżetu. My możemy mieć wiele wniosków, ale ograniczają 
nas środki. Co zostanie zrealizowane, będziemy wiedzieć po 
uchwaleniu budżetu.

Według mojej oceny, prócz odcinków ulic: części 3 Maja, Da-
szyńskiego, Partyzantów, stan dróg w centrum miasta jest zado-
walający. W innych częściach miasta pozostawia czasami wiele do 
życzenia. Jednakże mamy tego świadomość i w miarę możliwości 
finansowych będziemy chcieli, aby większość mieszkańców była 
zadowolona ze stanu dróg w naszym mieście. Temu też służyło 
objazdowe posiedzenie komisji.                           Notował: (ws) 

Przed  BudżeteM

We wrześniu w „Gwarku” w Jaszowcu, odbyło się szkolenie 
przewodniczących komisji egzaminacyjnych w zawodzie komi-
niarz przy izbach rzemieślniczych w całym kraju. Uczestniczyli 
przewodniczący wszystkich 19 izb.
- Kominiarze są związani z cechami i izbami rzemieślniczymi – 
mówi organizator szkolenia, ustroniak Józef Waszek, który jedno-
cześnie jest przewodniczącym Komisji Szkolenia przy Zarządzie 
Głównym Korporacji Kominiarzy Polskich. - W każdej komisji 
musi zasiadać mistrz kominiarski, a zaczynają obowiązywać nowe 
przepisy. Wszystko trzeba było przedstawić, przedyskutować. 
Obecnie, aby zostać członkiem komisji egzaminacyjnej, trzeba 
mieć wyższe wykształcenie lub dziesięcioletni staż w zawodzie. 
Byli to przewodniczący z całego kraju i zorientowałem się, że 
często mają własne zakłady kominiarskie, są pracownikami takich 
zakładów lub pracują w spółdzielniach kominiarskich. Okazało 
się też, że część przewodniczących komisji egzaminacyjnych izb 
rzemieślniczych nie należy do Korporacji Kominiarzy Polskich. 
Bardzo pożyteczne było więc spotkanie z nimi. Doszliśmy do 

WSPólNe  PytaNIa

W 2009r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu 
zamierza rozpocząć  realizację projektu systemowego „Nowe 
możliwości dla twojej  przyszłości.” Projekt ten będzie współ-
finansowany ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.    

 Zakładamy, że w przyszłym roku w projekcie będzie brało 
udział kilkanaście osób spełniających kryteria określone w wy-
tycznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
Wśród nich mogą znaleźć się osoby korzystające z pomocy 
społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej,  bezrobotne, 
poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu. Obecnie 
wśród naszych podopiecznych przeprowadzamy ankiety, dzięki 
którym chcemy poznać rzeczywiste potrzeby naszych podopiecz-
nych. W zależności od wyników sondażu organizować będziemy 
kurs, który będzie cieszył się największym zainteresowaniem. 
Prawdopodobnie zajęcia odbywać się będą w  formie wykładów 
i warsztatów. Kurs zostanie zakończony uzyskaniem zaświad-
czenia potwierdzającego nabyte umiejętności. Dla uczestników 
projektu przewidujemy szereg zajęć z zakresu autoprezentacji 	
i efektywnego poszukiwania pracy. 

Celem projektu jest zwiększenie szans na znalezienie  zatrudnie-
nia przez osoby, które mają największe trudności na rynku pracy, 
a tym samym wymagają wsparcia w podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych i podejmowaniu zatrudnienia.

W kolejnych latach odbiorcami projektów mogą być różne 
grupy społeczne w zależności od zdiagnozowanych potrzeb, moż-
liwości organizacyjnych realizatorów projektu oraz przyznanych 
środków finansowych.                  Kierownik MOPS w Ustroniu

Zdzisław Dziendziel

NoWe MożlIWoścI 

wniosku, że konieczne jest opracowanie wspólnych pytań, tak 
by były jednolite w całym kraju. Tak jak dawniej pozostaje po-
dział na część teoretyczną i praktyczną egzaminu. Staraliśmy się 
też, by komisje egzaminacyjne miały więcej kompletów pytań 
i aby komisje się między sobą porozumiewały, tak by egzamin 
w całej Polsce był na tym samym poziomie. Korporacji Komi-
niarzy Polskich nadal nie ma w Gdańsku, Bydgoszczy, Lublinie 	
i z tymi regionami nawiązano kontakty. To też było celem mojego 
działania.

Powołano czteroosobową komisję do opracowania pytań, a jej 
koordynatorem został J. Waszek. Poza szkoleniem dla uczestni-
ków zorganizowano zwiedzanie naszego regionu. Odwiedzono 
kościół pw. Chrystusa Króla Wszechświata na Zawodziu, gdzie co 
roku odbywają się obchody święta kominiarskiego, udano się do 
obchodzącego jubileusz stulecia cechu w Cieszynie, przy okazji 
zwiedzono Cieszyn. W Ustroniu uczestnicy byli na Równicy.
- Wszystkim bardzo się spodobała ziemia cieszyńska. Można 
stwierdzić, że na tym szkoleniu nikt nie miał czasu się nudzić. 
Czas był wypełniony od rana do wieczora. Wszyscy też byli 
zadowoleni z obsługi w Gwarku. Zresztą niektórzy byli tu nie 
pierwszy raz – mówi J. Waszek. – Dla mnie jest wiele wygodniej 
szkolenie zorganizować w Ustroniu, a poza tym jest to promocja 
Ustronia i regionu. Dodam, że w przyszłym roku ogólnopolskie 
święto kominiarskie odbędzie się w Ustroniu.

Szkolenie zorganizowano wspólnie ze Związkiem Rzemiosła 
Polskiego, a prowadził je dyrektor Maciej Prószyński.        (ws)

Na wycieczce w cieszynie.   
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To  kolejne wyjazdowe spotkanie Klubu 
Propozycji (28 sierpnia).  Odwiedziliśmy 
istebniański   przysiółek „Bucznik” -  sie-
dzibę artystycznego rodu Konarzewskich,  
nazwany tak od licznie rosnących tu buków.   
Wnuczka słynnego malarza i rzeźbiarza  
Ludwika Konarzewskiego - seniora (1885-
1954), a córka Ludwika Konarzewskiego 
- juniora (1919-1989) Iwona, oprowadziła 
nas po rodzinnej posiadłości i przybliżyła 
twórczość artystyczną swoich przodków. 
Rodzina ta ma wielopokoleniową tradycję 
malarską, muzyczną i rzeźbiarską.  Senior 
był  absolwentem krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, uczniem F. Ruszczyca, 	
J. Stanisławskiego, J. Mehoffera i L. Laszcz-
ki.  Tam też  spotkał  i zaprzyjaźnił się 	
z istebniańskim malarzem i drzeworytni-
kiem Janem Wałachem. W późniejszym 
okresie doszło nawet do małżeństwa Lu-
dwika z siostrą Wałacha – Jadwigą w 1914 
roku. Kiedyś „Bucznik” tętnił życiem. 	
W latach 20-tych L. Konarzewski – senior  
zbudował na Andziołówce dom, pracownię, 
pensjonat, kapliczkę, założył tu też obiekt 
muzealny i szkółkę plastyczną dla utalen-
towanej młodzieży góralskiej. Niestety,	
w czasie wojny większość została zniszczo-
na. Ze starego drewnianego budownictwa 
pozostała zaledwie urocza kapliczka oraz   
dom - dawna pracownia Konarzewskich 
, który obecnie zamieszkuje  młodszy 
brat Iwony, Łukasz. W kapliczce naszą 
uwagę skupiły piękne rzeźby ołtarzowe 
z drewna, wykonane przez seniora rodu 
oraz ciekawa jej historia. W nowym domo-
stwie Konarzewskich zobaczyliśmy  wiele 
portretów rodzinnych z różnych okresów,  
alegoryczne obrazy seniora m.in.: „Polska 
w kajdanach”, „Polska zrywająca pęta 
niewoli”, także prace juniora oraz wystawę 
współczesnego malarstwa Iwony Kona-
rzewskiej. Ciekawe były też prace Kona-
rzewskiego seniora z okresu zsyłki w głąb 
Rosji. Szczególne  zainteresowanie wzbu-
dził  ceramiczny kominek wykonany przez 
jego syna. We wgłębieniach wyrzeźbiono 

twarze zmarłych z rodu Konarzewskich. 
W czasie świąt Wszystkich Zmarłych do 
wnęk wlewa się spirytus i podpala. Płomień 
oświetla twarze, co  sprawia  wrażenie, że 
są jak żywe. Konarzewski junior, także ab-
solwent krakowskiej ASP wypowiadał się 
twórczo tak w malarstwie, jak i w rzeźbie. 
Był  autorem kilku zrealizowanych po-
mników. Ku naszemu miłemu zaskoczeniu	
w pracowni I. Konarzewskiej zobaczyliśmy 
serię portretów ustrońskich proboszczów  z 
parafii św. Klemensa.  

 Konarzewscy mają też swój epizod 
ustroński.  Na krótko od 1920 r., tuż po 
powrocie z zsyłki w głąb Rosji artysta 
wraz z żoną Jadwigą  i synem Ludwikiem  
juniorem zamieszkał  w Ustroniu, w bu-
dynku przylegającym do Czytelni Katolic-
kiej. Tamże  Konarzewski  senior założył 	
i prowadził Szkołę Artystyczno-Przemy-
słową, w której uczył technik malarstwa	
i rzeźby  miejscową młodzież robotniczą, 	
a żona Jadwiga uczyła dziewczęta haftu.  
Około roku 1924  przy   Czytelni Katolickiej 
działał teatr i dla niego L.K. senior stworzył 

buczNik,	kurNa	cHata		
i	koroNki

„Kurtynę”, która była reakcją malarza na 
podział Śląska Cieszyńskiego 28 lipca 1920 
roku. Zaś w  Muzeum Ustrońskim znalazło 
swoje miejsce pokaźnych rozmiarów płótno 
„Góralskie Wesele”. Ciekawostką jest fakt, 
że w latach 1924-1927 senior był właści-
cielem naszego ustrońskiego „Zameczku” 
na Zawodziu.

W „Kurnej Chacie u Kawuloka” w Isteb-
nej spotkaliśmy młodego górala Janka, 
który w humorystyczny sposób zapoznał 
nas ze starym budownictwem drewnianym. 
W tzw. „czarnej izbie” zamieszkiwała ongiś 
cała rodzina, od niemowlęcia do dziadków. 
Tu obejrzeliśmy oryginalne  starodawne 
sprzęty użytku codziennego. Miło było 
posłuchać tradycyjnych instrumentów mu-
zycznych, a było ich wiele, m.in. gajdy, 
trombity, okaryny, rogi pasterskie i pisz-
czałki melodyczne.  

W  popularnym „Muzeum Koronki 	
u Gwarkowej” w Koniakowie ogląda-
liśmy bogatą i imponującą ekspozycję 
koniakowskich koronek. Ludowe artystki 
z Koniakowa potrafią na szydełku „wyhe-
klować” nawet polskiego orła.  Po drodze 
zajrzeliśmy  do  galerii Tadeusza Ruckie-
go, który słynie z gawęd regionalnych 	
i wyrobu ludowych instrumentów takich 
jak trombity, rogi pasterskie i inne. Artysta 
sam świetnie na nich gra, a przy okazji po-
zwolił nam spróbować własnych sił. Była 
okazja do zakupu ludowych pamiątek, m.in.  
koronkowych kolczyków, ceramicznych 
talerzy, figurek i dzwonków. W pobliskim 
sklepiku zakupiliśmy smakowite owcze 
sery. Tą, jakże ciekawą regionalną trasą po-
prowadziła nas Anna Hussar - przewodnik 
górski, dzięki której poznaliśmy z detalami 
historię Ustronia,  Wisły i Trójwsi. 

To plenerowe spotkanie  zrealizowa-
no w projekcie  pn. „Klub Propozycji 	
w Ustroniu - klubem tysiąca inicjatyw”, 
w ramach programu „Działaj Lokalnie 
VI”, współfinansowanego przez Polsko-
Amerykańską Fundację Wolności przy 
współpracy  z Akademią Rozwoju Fi-
lantropii w Polsce i „Stowarzyszeniem 
Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej”. Na-
stępne  spotkanie wyjazdowe (21 września) 	
to „Cieszyńskie Niebo” -  rewelacyjny spek-
takl Sceny Polskiej.											Tekst i zdjęcia: 

irena Maliborska & Małgorzata Stec

Gwarkowa.      

Pracownia u Konarzewskich.       
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StajeMy  Na  rzęSach
efektowny skok.                       Fot.  M. Niechwiadowicz

Nocna rywalizacja.       Fot.  M. Niechwiadowicz

Po Rajdzie Karkonoskim ustroński kie-
rowca Kajetan Kajetanowicz, jeżdżący 	
z pilotem Maciejem Wisławskim, umocnił 
się na drugiej pozycji Rajdowych Samo-
chodowych Mistrzostw Polski. Prowadzi 
Francuz Bryan Bouffier mający po 7 eli-
minacjach RSMP 52 pkt, K. Kajetanowicz 
zdobył 39 pkt, a trzeci Michał Bębenek 
ma 34 pkt. 
- Nie jest to bezpieczna przewaga punkto-
wa. Były dwa punkty przewagi, jest pięć, 
czyli lepiej. Cały czas trzeba być mocno 
skoncentrowanym – twierdzi K. Kajeta-
nowicz. - Wiele razy powtarzałem, ze kie-
rowca Bryan Bouffier jest zawodowcem, 
jeździ w fabrycznym teamie peugeota. 
Ma profesjonalny zespół, z tego żyje, 	
a i tak udaje nam się od czasu do czasu 
nawiązywać walkę. Zdajemy sobie jednak 
sprawę z wszelkich uwarunkowań.

W najbliższy weekend 20-21 września 
odbędzie się Rajd Orlenu, a tegoroczną 
edycje RSMP zakończy Rajd Dolnośląski 
10-11 października.
- Rajd Orlenu rozgrywany jest w okolicach 
Warszawy na drogach szutrowych – mówi 
K. Kajetanowicz. - Mnie to bardzo odpo-
wiada, bo lubię jeździć po szutrach, ale 
niestety nie mam zbyt wielu do tego okazji. 
Aby jeździć po drogach przypominających 
charakterystyką te na Rajdzie Orlenu, 
trzeba udać się na północ od Warszawy. 
Strona północna Polski to właśnie szutry. 	
U nas drogi są twarde, kamieniste, przewa-
ża glina. Więc musielibyśmy tam jeździć 
na testy. W sumie jechałem mało rajdów po 
szutrach i są zawodnicy jeżdżący szybciej 
na takich drogach. Moim celem jest dojść 
do nich i ścigać się na równym poziomie. 
Nie mamy jeszcze optymalnie ustawio-
nego zawieszenia, a to bardzo istotne. To 
było widać na ostatnim rajdzie po czasach 
Tomka Kuchara, który drugiego dnia jechał 
bardzo szybko, bo ustawił sobie właściwie 
zawieszenie.

To już końcówka sezonu i jak już wcze-
śniej podkreślał rajdowiec z Ustronia bę-
dzie liczyła się taktyka. Przede wszystkim 
spokój i opanowianie. Niech ryzykują inni, 
ci którzy chcą coś jeszcze w tym sezonie 

wygrać. Tak już było podczas Rajdu Kar-
konoskiego.
- Pomimo, że jest to czas myślenia 	
o miejscu w klasyfikacji generalnej, jecha-
liśmy najszybciej jak potrafiliśmy – mówi 
K. Kajetanowicz. - Jednak zwracaliśmy 
uwagę na to, że nie można za dużo ryzy-
kować. Są momenty, że jeszcze coś można 
wykrzesać z siebie i samochodu, ale wtedy 
ryzyko bardzo wzrasta. My tego ryzyka nie 
podjęliśmy, tym bardziej, że nie jechaliśmy 
tego rajdu wcześniej. Wiedzieliśmy też, po 
zapoznaniu się z trasą, że będzie to bardzo 
trudny rajd. Nie było momentów zasko-
czenia, nic się nie zepsuło, nie cofaliśmy 
się, nie złapaliśmy kapcia. To dobrze. Dla 
mnie ten rajd nie był nudny, ale dla dzien-
nikarzy, w naszym wykonaniu, chyba tak. 
Jechaliśmy swoje, bardzo szybko i plan 
zrealizowaliśmy w stu procentach. Było 
jednak kilka miejsc, gdzie jechaliśmy na 
odklejonej oponie. 

Na pytanie, co to takiego ta „odklejona 
opona”, otrzymuję wyjaśnienie:
- Generalnie szybka jazda samochodem na 
czas polega na tym, by jechać na granicy 
przyczepności. Tę granicę bardzo łatwo 
można przekroczyć. Czasami dzieje się to 
niechcący. Gdy ktoś chce wpaść w poślizg, 

to nie jest to problem, ale traci się szybkość. 
Chodzi o to, żeby jechać na granicy przy-
czepności, gdy się jedzie trochę szybciej, 
opona puszcza i wtedy jest to tzw. jazda na 
odklejonej oponie. 

K. Kajetanowicz musi rywalizować 	
z samochodami z wyższej półki klasy 	
S 2000. O różnicy mówi:
- Są odcinki sprzyjające jeździe samocho-
dem S 2000, czyli bardzo dużo hamowań 
z dużych prędkości, z blisko 200 km/h 
prawie do zera w ciasnym nawrocie. Sa-
mochód S 2000 waży ponad 200 kg mniej, 
więc można nim hamować o wiele później. 
Stąd biorą się te sekundy. S 2000 to grube 
pieniądze. W samochodzie, którym obecnie 
startujemy, budżet na jeden sezon zamyka 
się w kwocie niecałego miliona złotych. 
Przy S 2000 to dużo więcej. Będziemy 
szukać różnych rozwiązań, mamy kartę 
przetargową, czyli wyniki. Jednak spon-
sorzy raczej sami nie przychodzą,. Jestem 
dobrej myśli, a ważne jest, by obrać dobra 
drogę, żeby nie wpakować się w samochód 
przerastający nas kosztami. Wtedy to nie 
jest profesjonalizm. Może samochód jest 
szybszy, ale niedoinwestowany będzie 
się psuł.

Czy łatwo będzie jednak rywalizować 	
w przyszłym roku z wozami wyższej 
klasy?
- Wszyscy idą do przodu, a my już staje-
my na rzęsach – mówi K. Kajetanowicz. 
- Czasami się jednak udaje Może jeszcze 
jakiś zapas mam, jeśli chodzi o umiejętno-
ści, bo cały czas się uczę. Zresztą zawsze 
jakiś czas można poprawić, tak jak zawsze 
można coś zrobić lepiej. To tak jak z re-
kordami świata, które są stale poprawiane. 
Nie chodzi tu tylko o sprzęt. Ważny tez jest 
trening, podejście do tego sportu.

Chyba nie zobaczymy K. Kajetanowicza 
na naszych regionalnych rajdach. Sam 
twierdzi, że bardzo by chciał wystartować 
w Rajdzie Cieszyńskiej Barbórki, ale chyba 
nie będzie to możliwe. Jak zwykle chodzi 
o pieniądze, o czym mówi:
- To koszty, których nie mamy w budżecie. 
Nasz budżet już i tak jest nadwyrężony 
startem na Mistrzostwach Polski. Są rzeczy 
bardzo ważne i ważne. Bardzo ważne jest 
porządne przygotowanie do Mistrzostw 
Polski. Postawiliśmy sobie cel i musimy go 
realizować.																						Wojsaw Suchta
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MiejSka BiBLiOTeka PUBLicZna  im. j. Wantu³y 
Rynek 4, tel. 854-23-40. 

cZyTeLnia OgóLna ORaZ WyPOŻycZaLnia dLa dZieci i MłOdZieŻy
Czytelnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 12.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00.
Wypożyczalnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 8.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00; so.: 8.00 - 12.00
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 - 15,  we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 15 

  w soboty,  niedziele 9.30 – 13. 
OddZiał MUZeUM „ZBiORy MaRii SkaLickiej”
ul. 3 Maja 68, tel. 854-29-96. www.muzeumustronskie.republika.pl
ekspozycja stała :
-     ze zbiorów  Marii Skalickiej: drzeworyty sztorcowe Pawła Stellera, cenny zbiór książek tzw. „Cieszy-    
niana”, starodruki, druki  bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
-     ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny żeński 
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
-   oraz - „Walka o niepodległość w czasie II wojny światowej (1939-1945)”.  (AK, PSZ na Zachodzie, 
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich 

.
galeria „Pod jodłą”:
-	„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.

BiURO PROMOcji i WySTaW aRTySTycZnycH
Rynek 3a, tel. 854-54-58, e-mail: bpiwa @ poczta.onet.pl
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.

cHRZeœcijañSka FUndacja „¯ycie i MiSja”
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy 
dla dzieci i m³odzie¿y „Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo „Koinonia”,  czasopismo „Nasze Inspiracje”.

WySTaWa MOTOcykLi ZaByTkOWycH - RdZaWe diaMenTy

Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.

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

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

TOWaRZySTWO kSZTałcenia aRTySTycZnegO - Ognisko Muzyczne   Mdk „Pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach : fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, 
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kszta³cenia Artystycznego.

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

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

policja, stra¿ miejska

FUndacja œW. anTOniegO
ul. koœcielna 21, tel. 854 17 72

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

MiejSki OœROdek POMOcy SPO£ecZnej
ul. M. konopnickiej 40  - od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
Telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63. 

STOWaRZySZenia i ZWiĄZki:
Zw. kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych - poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17

 Polskich Si³ Zbrojnych na  Zachodzie I i III wtorek miesi¹ca - 10.00-
12.00 sala nr 2
Zwi¹zek inwalidów Wojennych RP i Zwi¹zek By³ych WiêŸniów Politycznych Hitlerowskich 
Wiêzieñ i Obozów koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2

 Ko³o nr 2 w Ustroniu  - œroda 10.00-12.00 
sala nr 2
œwiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy ak - pi¹tek 10.00-12.00
estrada Ludowa czantoria i Ma³a czantoria - wtorek 17.30-20.00
Zespó³ Wokalny „Ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.

STOWaRZySZenie POMOcy dZieciOM i ROdZinie”MOŻna inacZej”W USTROniU 
- Oœrodek Pracy z dzieæmi i M³odzie¿¹ „Mo¿na inaczej”, ul. Rynek 4,
 od poniedzia³ku do pi¹tku 10.00-18.00
-  biura Stowarzyszenia:  poniedzia³ek 17.00-18.00
- centrum Wolontariatu: poniedzia³ek 14.00-18.00, środa 9.00- 13.00
- Psychoterapeuta: poniedzia³ek 14.00-16.00 i 18.00-20.00
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.

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.

rodzinnie na szlaku.                            Fot. W. Suchta           
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KrzyżóWKa   KrzyżóWKa   KrzyżóWKa
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

Witejcie

POZiOMO: �) dłuższa od kilometra, 4) materac judoki, 	
�) uderzenie piłki nogą, 8) element omasztowania, 9) trafia 
na kamień, �0) w Koranie, ��) samiec i samiczka, �2) pol-
ski browar, ��) gatunek wódki, �4) w rodzinie, ��) prawa 
rządzące gospodarką, ��) przystań statków, ��) wybieranie 
ryb ze stawu, �8) uderzenie batogiem, �9) dawniej uraza, 
20) ostra krawędź.
PiONOWO: �) bardzo dokładny przyrząd pomiarowy, 	
2) ponoć zawsze puka dwa razy, �) bajkowy skarbiec, 4) bal 
w maskach, �) świadectwo techniczne, �) gatunek trawy, 	
�) w jadłospisie, ��) łódź indiańska, ��) szata regionalna, 
�4) termin komputerowy.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 26 września.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 36
PORa  Na  GRZyBy

Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: anna Bonczek, 
Ustroń, ul. Źródlana 83. Zapraszamy do redakcji.  

Zdało mi sie, że tyn wrzesiyń je podarzóny. Pore dni było jeszcze 
cieplutko, słóneczko fajnie przigrzywało, aż tu nogle sie łodzimni-
ło, tóż bez mantla ani rusz. Łoto żech szła doś szwarny kónsek aż 
pod Jelynice do szwagierki na śliwki wyngierki. Latoś ni miałach 
żodnych śliwek, nó choćby mi sie zachciało, ani na skosztowani. 
Tóż kupiłach pore kilo na torgu, coby se zawarzić na kołocze,  
a tydziyń tymu szwagierka mi skozała, że se móm przijś na śliwki. 
Tóż wziyłach se taki mały amperek, łoto na dwa kilo. Zdało mi 
sie, że to uniesym. A jak żech tam prziszła, to śliwki już na mnie 
czakały w wielkim wiadrze. Tóż kapke my pofulały, a potym już na 
śćmiywku szwagrówka mie łodwiózła maluchym ku chałupie. Na 
drugi dziyń musiałach przikupić litrowych słoji, bo już mi chybiło, 
choć latoś moc łowoców żech nie zawarzowała. 

Mie sie zdo, że tyn rok nie był urodzajny. Jak sie podziwóm 
na moji chuderlawe marekwie, co jich ani nie werci łobiyrać do 
zupy, bo wiyncyj je tej roboty niż profitu. Abo łoto baji kapusta. 
Posadziłach se latoś brukselke, bo sie mi zdało, że całóm jesiyń aż 
do zimy bydym miała witaminy do zupy. Ale każ tam! Nejprzód mi 
ślimoki liści szrótowały przez całóm wiosne, ale jednakowoż cosik 
mało niewiela sie łobstoło i przez lato kapke porosło. Toż teraz 
na jesiyń chyciły sie tego gónsiynice łod bielinka kapustnika i zaś 
je tych gónsiynic tako plaga jako ślimoków. Móm już tej marnej 
dómowej gospodarki naprowde doś. A jak żech jeszcze podziwa-
ła sie na jabłónie, a tam na drzewie dosłownie pore jabluszek,  
a wiynkszość z tego jeszcze na drzewie zgniła, tó żech machła na 
to rynkóm i myślym se smolym te robote. Pujdym se do sklepu, 
abo na torg kupić co mi trzeja. 

Nale łoto zaś żech se w telewizji łoglónfdła takóm audycje kaj 
to ukazowali jako mlyko, syry, jogurty sóm w tych wielucnych 
fabrykach robióne i ganc mi sie jeś łodniechciało. Tóż isto zaś 
na wiosne jak dożyjym bydym sioła i psioczyła na tóm procnóm 
robote. A póki co jym moji niepodarzóne jablka, co majóm pełno 
czornych fleków i siedzym na słóneczku, a je mi na jesiyń zocne, 
dyć go już bydzie coroz miyni.                                             Hela

U W a G a!
Urząd Miasta Ustroń przypomina o wynikającym  

z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi, obowiązku uiszczenia trzeciej raty 
za sprzedaż napojów alkoholowych. termin płatności 
trzeciej raty upływa �0 września 2008r.Płatności należy 
dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń (pokój nr 8) 
lub przelewem na konto bankowe: iNG BaNK śLĄSKi 
O/Bielsko-Biała �0 �0�0�0�0 �000 000� 0�02 �2�� 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie 
„Można inaczej” w Ustroniu, składa podzięko-
wanie F.H. „Dia” Bolik & Domagała z Ustro-
nia, za przekazane dary.
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Obserwowanie ptaków i poznawanie ich zwyczajów daje wiele 
przyjemności i wciąga niczym nałóg, o czym doskonale wie każdy 
ptakolub. To miłe hobby jest tym bardziej fascynujące, że pociąga 
za sobą konieczność ciągłego samokształcenia się, zdobywania 
nowej wiedzy. Oczywiste jest bowiem chyba dla każdego, że 
niewiele wynika z podglądania ptaków, jeśli nie wiemy kogo pod-
glądamy, czyli nie potrafimy prawidłowo określić przynależności 
gatunkowej danej ptaszyny. Wprawny amator ornitologicznej wie-
dzy bez większych problemów potrafi rozpoznać zdecydowaną 
większość gatunków uważanych za lęgowe na terenie naszego 
kraju, a jest ich ponad 440. Gatunki ptaków różnią się od siebie 
wielkości, sylwetką, barwą piór czy głosem wreszcie, są więc 
możliwości identyfikacji poszczególny ptaków obserwując je 
z oddali lub po prostu wsłuchując się w ich śpiew. Jest jednak 
całkiem spora grupka 
gatunków ptaków, któ-
re różnią się między 
sobą tak niewielkimi 
szczegółami, wręcz 
niuansami choćby w 
upierzeniu, że ostatecz-
ny werdykt o przyna-
leżności gatunkowej 
danego ptaka, można 
wydać trzymając go w 
ręce i dokonując bardzo 
dokładnych oględzin, 
czasem nawet pomia-
rów np. długości lotek, 
czyli piór w skrzydłach. 
Zawsze byłem pod 
wrażeniem umiejętno-
ści wielu osób, które 
rozpoznają gatunki pta-
ków z daleka, bo jakoś 
sam tego daru nie po-
siadam i co poniektóre 
ptaki muszą dosłownie 
wpaść mi w ręce, abym 
mógł orzec z jakim to 
gatunkiem mam aku-
rat do czynienia. Nie 
inaczej było z kaptur-
ką, zwaną dawniej po-
krzewką czarnołbistą 
lub pokrzewką czarno-
głową, której lot pew-
nego dnia gwałtownie 
zakończył się na szybie 
mojego okna. 

Kapturka jest naj-
liczniejszą z naszych 
pokrzewek, a które to 
ptaki – zgodnie z nazwą 
– zamieszkują tereny 
porośnięte krzewami, 
lasy, czasem również 
parki, cmentarze i ogro-
dy. Trzymając „moją” nieszczęsną kapturkę w ręce mogłem 
potwierdzić podręcznikowe opisy, że jest to ptak mniej więcej 
wielkości wróbla, jednak mniej korpulentny, bardziej od niego 
smuklejszy (długość ciała wynosi ok. 12-15 cm, rozpiętość skrzy-
deł 20-23 cm, przy wadze ok. 16-22 gram). Pióra na grzbiecie 
kapturki są szarooliwkowe, na policzkach i potylicy szare, a na 
spodzie – jasnoszare. Najbardziej rzucającą się w oczy cechą jest 
czapeczka, którą to ptaki „noszą” na głowach – u samca ma ona 
kolor czarny, a u samicy – brązowy (na zdjęciu).  

Gatunek ten występuje w całej Europie – za wyjątkiem obsza-
rów położonych na dalekiej północy – oraz w północnej Afryce. 
Dla naszej awifauny jest to gatunek wędrowny, przylatujący 	
w kwietniu i w maju, a na położone we wschodniej Afryce zimo-
wiska odlatujący już z końcem sierpnia. Warto dodać, że kapturki 
należą raczej do nocnych wędrowców, a podczas dalekich wędró-
wek doskonale orientują się według położenia gwiazd.

Kapturka – mimo że jest gatunkiem w Polsce pospolitym – wca-

le nie jest łatwa do zobaczenia, gdyż uchodzi za ptaka ruchliwego 
i trzymającego się raczej miejsc z gęstym podszytem, czyli po-
rośniętych krzewami. Znacznie łatwiej usłyszeć samca kapturki, 
który o zajętym przez siebie terytorium ogłasza pięknym ponoć 
śpiewem. Mi niestety – jak to się mówi – słoń nadepnął na uchu, 
więc mogę tylko zacytować znawców tematu twierdzących, że 
śpiew ten zaczyna się cicho, lecz później staje się pełny i głośny, 
z długimi fiu-fiju-fii, utrzymanymi w melodii… kujawiaka. Jest to 
śpiew przypominający śpiew słowika, ale rozbrzmiewa znacznie 
dłużej niż słowiczy, bo aż do połowy lipca.

Pokarmu, którym są głównie owady i inne bezkręgowce, ptaki 
tego gatunku poszukują zarówno w gęstwinie krzewów, jak i na 
drzewach owocowych. Jesienią – a coraz większa ilość kapturek 
pozostaje w Polsce na zimę – menu uzupełniają różne owoce 	

i nasiona. Na bocznych 
gałązkach krzewów 	
i drzew, w miejscach za-
cienionych i położonych 
niezbyt wysoko, ok. 40-
120 cm nad powierzch-
nią gruntu, kapturki 
budują swoje gniazda. 
Są to budowle sprawia-
jące wrażenie konstruk-
cji bardzo delikatnych, 	
o wręcz prześwitujących 
ścianach, wykonanych 
z luźno posplatanych 
łodyżek i źdźbeł traw. 
I właśnie z budową 
gniazd wiąże się dość 
interesujące zachowa-
nie kapturek w okresie 
lęgowym. Mianowicie 
samiec rozpoczyna bu-
dowę gniazda samo-
dzielnie. I to nie tylko 
jednego, ale od razu 
kilku! Budowa każdego 
z gniazd kończy się po 
osiągnięciu  mniej wię-
cej 1/3 ostatecznych roz-
miarów, czyli odnosząc 
to do naszej, ludzkiej 
rzeczywistości – gło-
wa przyszłej rodziny 
buduje kilka domostw 
mniej więcej w stanie 
surowym. Takie nie-
ukończone i budowane 
tylko przez samce gniaz-
da,noszą nazwę gniazd 
godowych, samczych 
lub próbnych. Później 
zaczyna się coś, co moż-
na nazwać – w zależno-
ści od punktu widzenia 
– swego rodzaju kampa-

nią reklamową, próbą przekupstwa samicy lub surową oceną wa-
lorów i umiejętności samca, jako przyszłego obrońcy i żywiciela 
rodziny. Samce bowiem przedstawiają po kolei nieukończone 
budowle wybrance swego serca i od jej decyzji zależy miejsce, 	
w którym założą swe „rodzinne gniazdko”. Dalsza budowa gniaz-
da jest już realizowana zgodnie przez obu ptasich małżonków, 	
a jeśli samiczce nie spodoba się żadna z okazanych lokalizacji 
– cóż, samczyk rozpoczyna budowę kolejnych gniazd i tak aż 
do skutku. Warto dodać, że bardzo często właśnie kapturki wy-
siadują jaja, a następnie niańczą kukułcze podrzutki. Tak więc 
losy samca kapturki zdają się być ilustracją powiedzenia: Siła 
złego na jednego. Najpierw buduje kilka gniazdek, aż się któreś 
spodoba samiczce, a potem na dodatek musi wykarmić cudzego 
dzieciaka!

Wracając do kapturki, która „wylądowała” na moim oknie 
– ptaszek długo dochodził do siebie, ale w końcu poderwał się do 
lotu i… tyle go widziałem.      Tekst i zdjęcie: aleksander Dorda 

		KaPtURKa
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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. 509-
940-503.

Tłoczenie soku z dostarczonych 
jabłek z możliwością jego pastery-
zacji.Termin usługi do uzgodnienia. 
Sprzedaż soku. Tel. (033)854-
75-60. Kom. 600-875-086. Po 
godz.17.

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

Student poszukuje pokoju w Ustro-
niu. Kontakt:512-166-633.

Pokój do wynajęcia.(033)854-71-37.

Dr n.med.Andrzej Darmoliński 
specjalista neurochirurg-neurolog. 
Konsultacje i leczenie. RAF-ME-
DIC, czwartek 15:00. Tel.(033)854-
18-73. Kom.502-921-241.

Ustroń - 2 pokoje wynajmę, 601-
49-11-24.

Ustroń - M3 sprzedam, wynajmę. 
601-49-11-24.

Zatrudnię sprzedawczynię do 
sklepu z biżuterią. 691-375-
420.

Naprawa komputerów z moż- 	
liwością dojazdu do domu.Tel. 
513-297-286.

Sprzedam piec dwufunkcyjny typu 
junkers.Tel.606-169-648.

Szukam opiekunki do dzieci. 505-
921-647.

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

Do wynajęcia kawalerka.608-
365-316.

dziesięć  lat  temu

disco-polo solo ...                                                    Fot. W. Suchta

*    *    *

*    *    *

W poniedziałkowy ranek, 14 września, zainteresowanie miesz-
kańców naszego miasta wzbudził niecodzienny widok. Przed 
budynkiem Filii Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika 
stał wóz policyjny, straż pożarna i pogotowie gazowe otoczone 
chmarą licealistów. Jak sie okazało przyczyną całego zamieszania 
była przekazana telefonicznie kierowniczce szkoły informacja  
o podłożeniu ładunku wybuchowego. Zawiadomiona o tym fak-
cie policja podjęła rutynowe działania – ewakuowała młodzież  
z budynku, wezwała grupę pirotechniczną, straż pożarną i po-
gotowie gazowe.

Bomby jednak nie znaleziono i ku ogólnemu rozczarowaniu 
uczniów kontynuowano zajęcia.

W Ustroniu mamy 206 bezrobotnych, w tym 141 kobiet.

W sobotę, 5 września, na Równicy wyznaczyli sobie spotkanie 
kolarze górscy z dwóch najlepszych klubów kolarskich ziemi cie-
szyńskiej: Cremony KS Wisła i TRS Siły w Ustroniu. (...) Kolarze 
z Wisły wygrali pierwszy z meczów w stosunku 42 pkt, do 30 pkt.

W piątek, 18 września, odbyła się w Regionalnym Leśnym 
Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu Jaszowcu 
wielka feta artystów ze Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy”.  
W szerokim gronie członków, przyjaciół i sympatyków, świętowano 
jubileusz 5-lecia.

Kuźnia Ustroń – Wisła Strumień 3:1 (...) Trener Kuźni Ta-
deusz Cholewa: - Przed meczem założyliśmy, że będziemy się 
starać wykorzystać naszych szybkich napastników S. Pietrzyka  
i A. Sikorę. Dało to efekty.

W 1998 roku zakończony został, rozpoczęty w 1994 roku, istot-
ny etap realizowanych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” 
działań termomodernizacyjnych na osiedlu Manhatan.

*    *    *

 KULtURa
19.9  godz. 10.00  „W 80 dni dookoła świata” - spektakl 	
         muzyczny dla gimnazjów i pierwszych	
         klas ponadgimnazjalnych, MDK „Praża- 
         kówka”.
     SPORt
20.9          godz.10.00 iii Otwarte Mistrzostwa Ustronia w jeździe  
         indywidualnej na czas na Równicę, start  
         wiadukt na ul. Skalica.
   godz.13.30 Uroczyste zamknięcie zawodów i wręcze- 
         nie nagród - amfiteatr.
        KiNO 
12-18.9 godz. 18.15  Kochanice króla, historyczny, 15 lat,	
         USA. 
12-18.9 godz. 20.10  angielska robota, sensacyjny, oparty na  
         faktach, 15 lat, W. Brytania.
19-25.9 godz. 18.30  KaRMEL, obyczajowy, 15 lat, Liban.
19-25.9 godz. 20.00  Paranoid park, dramat, 15 lat, Francja.  

18 - 20.9 - Venus ul. Grażyńskiego 2   tel. 858-71-31
21 - 23.9 - Na zawodziu ul. Sanatoryjna 7  tel. 854-46-58
24 - 26.9 - elba ul. cieszyńska 2 tel. 854-21-02
				Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

*    *    *

*    *    *

... a klasyka w duecie.                                                   Fot. W. Suchta
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felieton
Starość

Udział w tegorocznych mistrzostwach  
świata weteranów w biegu górskim, gdzie 
spotkałem około tysiąca mężczyzn i ko-
biet, w wieku od 35 do 80 i więcej lat, 
uważających się za „wiecznie młodych 
i sprawnych”, sprawił, że postanowiłem 
napisać felieton o starości. Jak powiedzia-
łem to mojemu zmiennikowi dr Markowi 
Rembierzowi, ten zażartował: „A zdążysz?” 
Żart jak żart, może tymfa nie wart. Ale, 
jak to jest, czy 60 lat to już starość i trzeba 
myśleć o przyjęciu „siostry naszej śmierci 
cielesnej”, czy „udać się sam lub z żoną do 
pustelnui leśnej”, jak to czynią brami ni. 
W książce bpa Kazimierza Romaniuka „ 
Św. Paweł. Życie i dzieło”, czytam: „Przy-
puszczenie, że Paweł przyszedł na świat 	
w pierwszych latach naszej ery opiera 
się też na bardzo skromniutkich danych. 
Oto one. W Liście do Filemona, pisanym 
chyba w latach 61 – 63, Paweł nazywa się 
starcem. Tak zwykło się określać ludzi, 
którzy ukończyli co najmniej 50, rok ży-
cia.” Jeszcze na początku ubiegłego wieku 	
w 1904 roku Kurier Warszawski donosił, 
że: „ 51 letni mężczyzna wpadł pod tramwaj 
konny. Starca odwieziono do szpitala”.

Dziś  pięćdziesięciolatek to niemalże 
młodzieniec. Zdrowo się odżywia, cho-
dzi do salonów fitness, do spa i solarium. 	
W 2007 r. spodziewany przeciętny wiek Po-
lek i Polaków ogółem wyniósł 75,19 lat, przy 
czym przeciętny wiek kobiet zbliża się do 80 
lat. W ostatnich 20-tu latach zanotowano w 
Polsce znaczny wzrost przeciętnego wieku, 
zarówno mężczyzn, jak i kobiet.

Jak powiedział prof. Witold Zatoński 
stało się tak w wyniku reform Leszka 
Balcerowicza. Uwolniono rynek. A na 
rynku pokazało się wszystko, co zdrowe 	
w wyżywieniu. Od kilkudziesięciu rodza-
jów margaryny począwszy, a na cytrusach  
i chudej  szynce skończywszy.  A do tego 
możemy sobie kupić  kiełki, soję, corn 
-flake itp. Pamiętacie państwo, jak to było 
pół wieku temu -  słoninę się kupowało i 
topiło na smalec. No i kotlety schabowe, od 
święta, bo od święta, ale jakie .. z kością i 
tłuszczykiem wokoło. A kura, kupiona na 
targu, w rosole. Pamiętacie te pływające 
oka tłuszczu. Prawda, że pycha! Moja 
suczka Lola jak słucha tych opowieści, to 
nie może zrozumieć, dlaczego musi jeść 
suchą karmę, jeżeli kiedyś takie potrawy 
można było  ugotować. Tak, ale ona nie wie 
jeszcze nic o dobrym i złym choresterolu. 	
A jeżeli chodzi o cytrusy, to pół wieku 
temu, owszem były, raz do roku. Na Święta 
Bożego Narodzenia je sprowadzano.  

Ale, czy to tylko zdrowe odżywianie,  
fitness,  spa, solarium, spowodowało, że 
ciągle chcemy czuć się młodymi.

Ktoś napisał lub powiedział i przedruko-
wała to kobieca prasa, a niedawno czytała 
mi o tym moja żona Lusia, że mężczyzna 
starzeje się do trzeciego roku życia, a potem 
już tylko dziecinnieje. Coś jest w tym spo-
strzeżeniu. Jeżeli popatrzyć na dzisiejszych 
dorosłych mężczyzn to najważniejsze dla 
nich są samochodziki. Doszło do tego, że 
to, kto ma jaką „furę” czy „brykę”, to sta-
nowi o jego pozycji. A do tego jeszcze ci 
dorośli mężczyźni, zamiast wychowywać 
dzieci, to jeżdżą na wyścigi Formuły 1 lub 
rajdy samochodowe i oglądają te pędzące 
samochodziki. - Jak dzieci !!!, - Jak dzieci 
!!!. Podobnie kobiety, cały czas chcą być 

dziewczynkami z liceum. Chodzą do późnej 
starości w mini spódniczkach, dżinsach, 
kusych koszulkach  z pępkiem na wierzchu. 
Udają sarenki. Do tego noszą warkocze lub 
„końskie ogony”. A każda zmarszczka, to 
tragedia, więc zwalcza się je różnymi kre-
mami, maseczkami, a nawet operacjami, 
zwanymi face - liftingami. Są kobiety, które  
przypominają sobie o macierzyństwie, 
gdy są po trzydziestce, a nawet dobijają 
do czterdziestki. Takie gwiazdy estrady 	
i kina oświadczają wtedy z całą powagą, 
że zamierzają się ustatkować, „założyć 
rodzinę” i mieć wiele dzieci. W książce 
Rogera Kunballa „Długi marsz. Jak rewo-
lucja kulturalna z lat 60. zmieniła Amerykę” 	
w rozdziale zatytułowanym „Czym jest re-
wolucja kulturalna” i podrozdziale „Triumf 
zdziecinnienia” czytam: „Jak przyznał 
sam przywódca pippersów Jerry Rubin: 
„Jesteśmy wiecznymi nastolatkami”. Praw-
dziwym zwycięstwem „kultury młodych” 
z lat 60. nie było to, że jej żądania zostały 
spełnione, lecz to, że jej wartości i postawy 
przyjęły się w szerokiej kulturze. Skutkiem 
kultu młodości było nie tylko rozprzestrze-
nienie się młodzieńczych wartości i pasji, 
doprowadziło to także do przyćmienia 
dojrzałych zasad, takich jak ostrożność, 
odpowiedzialność i powściągliwość. Dalej 
autor cytuje francuskiego filozofa Alaina 
Finkielkrauta, który w książce „Porażka 
myślenia” pisząc o rewolucji kulturalnej 
nazwał to zjawisko „triumfem zdziecinnie-
nia nad rozumem”. I dalej napisał: „Dwie 
dekady wystarczyły, by dewiacja stała 
się normą (..) i by młodzieńczy styl życia 
ustanowił tempo dla całego społeczeństwa. 
Młodość jest w modzie.”

Zastanówmy się czy to dobrze.
                                      andrzej Georg

felieton
tak sobie myślę

Przede mną leży czysta kartka. Mam 
napisać kolejny felieton. Nie napisałem 
jednak jeszcze ani jednego słowa. Jesz-
cze nie wiem, o czym będę pisał. Przez 
głowę przelatują mi różne myśli, nasuwa 
się wiele tematów… Tylko o wielu z nich 
już pisałem. Z każdym numerem Gazety 
Ustrońskiej powiększa się liczba tema-
tów już przeze mnie poruszanych. A nie 
wypada wracać wciąż do tych samych 
spraw. W każdym razie jeszcze nie te-
raz… Może kiedyś, po latach, powrót do 
poruszanych tematów będzie już możliwy 
i uzasadniony.

Przy tym wybór tematów, które nadają 
się do lokalnej gazety, wcale nie jest łatwy. 
Co prawda jestem od lat mieszkańcem 
Ustronia, żyję w nim i jego sprawami, ale 
zakres zainteresowań i zaangażowanie 	
w sprawy, którymi żyją mieszkańcy mia-
sta, u każdego z nas jest różny. Bywa, 
że to, co jest istotne dla przykładu dla 
mieszkańców Lipowca jest zupełnie obo-
jętne i nieważne dla osób mieszkających 
na Poniwcu czy w Polanie. Ba, nawet 

poszczególne rodziny, nawet mieszkające 
w sąsiedztwie, mają odmienne problemy 
i zainteresowania. Może się więc okazać, 
że pisząc o sprawach ważnych i porusza-
jących jednych moich czytelników, mogą 
zanudzić innych…

I pewnie tak jest. I to mimo moich starań 
o to, aby zawsze pisać o rzeczach interesu-
jących, choć nie zawsze najważniejszych. 
Muszę więc liczyć na wyrozumiałość 
czytelników i na to, że jeśli w jednym 
felietonie ich nie zainteresuję, to może uda 
mi się to uczynić, w którymś z następnych 
felietonów…

Staram się pisać o sprawach, które poru-
szają mieszkańców naszego miasta, a także 
turystów i kuracjuszy odwiedzających 
Ustroń. Zapewne łatwiej mi było wynaj-
dować te sprawy wcześniej, kiedy razem 
z żoną byliśmy zaangażowani w różnych 
dziedzinach życia naszego miasta. Teraz 
pewnie z tym trudniej, bo po przejściu na 
emeryturę, staliśmy się bardziej obserwa-
torami niż uczestnikami tego, co dzieje 
się w mieście. To jest tak jak z graczami, 
którzy przestali uprawiać sport i z boiska 
przeszli na trybunę, aby kibicować tym, co 
zajęli ich miejsce i grają dalej…

Zapewne ta nowa dla nas rola; obser-
watorów i kibiców ma też dobre strony. 
Pozwala na spokojną i obiektywną oce-
nę tego, co się dzieje. Niesie ze sobą tę 
wygodę, że nie trzeba już decydować 	

w sprawach trudnych i niemal nierozwią-
zywalnych. Inna rzecz, że czasem dener-
wuje nieporadność tych, którzy kierują 
sprawami miasta, czy poszczególnych 
dziedzin jego życia. Trudno się pogodzić z 
tym, że nie zawsze istnieje chęć do korzy-
stania z doświadczeń poprzednich pokoleń. 
Czasem wydaje nam się, że dla tych czy 
innych spraw mamy lepsze i właściwsze 
rozwiązania… Rychło jednak przychodzi 
myśl, że to nie my mamy podejmować 
decyzje. A może ci nowi znaleźli lepsze 
rozwiązanie i to, co nam się nie udało, im 
się uda? Oby tak było! Życzymy im tego 
z całego serca.

Przypomniało mi to dawne lata, kie-
dy jako młody człowiek występowałem 
często z nowymi, przynajmniej w moim 
przekonaniu, pomysłami i rozwiązaniami 
trudnych spraw. Wtedy mój zwierzchnik 
przywoływał mnie do porządku twierdząc, 
że te „moje” pomysły on zgłaszał już wiele 
lat przede mną. Wtedy nie udało ich się 
zrealizować, a więc teraz też tego się nie 
da… A ja myślałem sobie, że może jest 
inaczej; jemu się nie udało, ale może mnie 
się uda. I naprawdę bywało tak, że mnie się 
udawało…. Może więc to, co nam się nie 
udało, uda się tym, którzy przychodzą po 
nas. Wszak każde pokolenie ma nie tylko 
zachować dorobek poprzednich pokoleń, 
ale także ten dorobek wzbogacić…

                                              Jerzy Bór 			

Z ławki kibica
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BraK  Strzelca
W niedzielę 14 września Kuźnia na 

własnym boisku podejmowała jedenastkę 
z Kaczyc w meczu o mistrzostwo ligi 
okręgowej. Choć w ubiegłym sezonie 
była to piąta liga, a w tym jest szósta, to 
Kuźnia obecnie jest chyba słabszą drużyną 
niż na wiosnę. 

W niedziele było pochmurno, zimno, 
a Kuźnia na dnie tabeli, więc tylko naj-
wierniejsi kibice przybyli na to spotkanie. 
Byli też kibice z Kaczyc. Od początku 
spotkania Kuźnia przeważa, akcje jednak 
są monotonne i kończą się na linii pola 
karnego. Nikt nie kwapi się do strzału	
z dystansu, a gdy już wypracowano do-
godną sytuację, to Dawid Szpak nie trafił	
z pięciu metrów do pustej bramki. W 42 
min. Kuźnia traci piłkę, rusza kontra Mor-
cinka, parę krzyżowych podań i nie ma 
naszej obrony. Kaczyce prowadzą. Jeszcze 
w tej połowie D. Szpak mógł wyrównać, 
ale tym razem nie trafił w piłkę.

Kuźnia wychodzi na drugą połowę 	
i śpi. Wykorzystują to Kaczyce i strze-
lają druga bramkę. Nadzieję przywraca 
bramka dla Kuźni Damiana Madzi w 57 
min. To jednak Kaczyce mają więcej z gry 	
i nie wykorzystują sytuacji sam na sam 
z naszym bramkarzem. Wynik meczu 
zostaje ustalony w 75 min. gdy to napast-
nik Morcinka przechodzi dwóch naszych 
obrońców i mocno strzela z ostrego kąta. 
Kuźnia próbowała coś grać, ale nic z tego 
nie wychodziło.

Trzeba jednak przyznać, że nasi zawod-
nicy walczyli na boisku, nie odstawiali 
nóg, ale czegoś jeszcze w tej drużynie 
brakuje. Może zgrania?

Po meczu powiedzieli:
Trener Morcinka Krzysztof Wiernik: 

- Mamy problemy z ustawieniem drużyny, 
staramy się tez poprawić grę obronną, aby 
tracić mniej bramek. Myślę, że z meczu na 
mecz będzie coraz lepiej. Brakowało nam 
też przekazywania krycia, co pozwoli tra-
cić mniej bramek. Z drugiej strony należy 
poprawić skuteczność. W dzisiejszym 
spotkaniu Kuźnia w pierwszej połowie 
miała sytuację, po błędzie w kryciu. Gdy 
wygrywaliśmy dwoma bramkami, pozo-
stawiliśmy zawodnika bez opieki i padła 
bramka. Kuźnia miała przewagę w polu, 
ale nie stwarzała sytuacji. Z czasem to 

my mieliśmy więcej okazji, ale brakło 
skuteczności. Dzisiejszy mecz stał na dość 
słabym poziomie. Nie było specjalnie gry 
w piłkę, poza kilkoma akcjami jednej 	
i drugiej drużyny.

Trener Kuźni Krzysztof Sornat: - Cóż 
można powiedzieć. Gdy się nie strzela 
bramek, to niestety się je traci. Nasza gra 
nie wyglądała źle, mieliśmy od początku 
zdecydowaną przewagę, ale dostaliśmy 
bramkę do szatni po ewidentnym błędzie. 
W przerwie maksymalnie się mobilizuje-
my, zaczyna się druga połowa i pada druga 
bramka. Ciężko było się podnieść, acz-
kolwiek strzeliliśmy bramkę kontaktową. 
Niestety nie mamy strzelca, byśmy mogli 
bardziej swobodnie pograć. Jesteśmy 
podłamani, bo mecz był przynajmniej do 
zremisowania. Indywidualne błędy zdecy-
dowały o przegranej. Z każdym meczem 
zaczyna brakować cierpliwości, człowiek 
też ma swoje ambicje. Musimy się zmobi-
lizować i podjąć walkę. Cóż więcej można 
powiedzieć.                   Wojsław Suchta

1 TS Czarni-Góral Żywiec 18 19:2
2 TS Podbeskidzie II BB 16 15:5
3 LKS Błyskawica Drogomyśl 16 22:14
4 KS Wisła Ustronianka 15 14:6
5 MRKS Czechowice-Dziedzice 14 13:7
6 LKS Radziechowy 12 13:14
7 GKS Morcinek Kaczyce 11 13:11
8 TS Mieszko-Piast Cieszyn 10 16:18
9 LKS Drzewiarz Jasienica 8 12:9
10 LKS Zapora Wapienica 8 15:16
11 LKS Pasjonat Dankowice 7 10:14
12 RKS Cukrownik Chybie 7 5:16
13 KS Spójnia Landek 5 8:14
14 LKS Świt Cięcina 4 6:14
15 LKS Sokół Zabrzeg 4 7:17
16 kS kuźnia Ustroń 4 8:19

dawid Szpak ponownie w Kuźni.                       Fot.  W. Suchta

Kuźnia Ustroń - Morcinek Kaczyce �:� (�:0) 

1 LKS Orzeł Zabłocie 19 27:5
2 kS nierodzim 15 24:9
3 LKS Wisła Strumień 14 15:7
4 LKS Victoria Hażlach 13 26:10
5 LKS Tempo Puńców 12 26:9
6 KKS Spójnia Zebrzydowice 12 15:14
7 LKS Lutnia Zamarski 10 13:12
8 LKS Rudnik 9 8:10
9 LKS Błyskawica Kończyce W. 8 7:9
10 LKS Kończyce Małe 7 13:26
11 LKS 99 Pruchna 6 12:16
12 LKS Beskid Brenna 5 3:11
13 LKS Ochaby 96 3 7:18
14 LKS Spójnia Górki Wielkie 1 5:45

NiepokoNaNi
Victoria Hażlach - Nierodzim 2:2 (�:�) 

Przed meczem Victoria sąsiadowała	
w tabeli z Nierodzimiem. Ale to Nierodzim, 
grając na wyjeździe, dyktował warunki	
w pierwszej połowie. W 15 min. Janusz 
Ihas nie wykorzystuje karnego i to się mści. 
Victoria w 40 min. zdobywa z kontry bram-
kę. Jednak po dwóch minutach z wolnego 
strzela Mateusz Bralewski, bramkarz odbi-
ja, do piłki dochodzi Dawid Kocot i pewnie 
strzela. W 50 min. Nierodzim obejmuje 
prowadzenie po podaniu Wojciecha Kawu-
loka i strzale M. Bralewskiego. Niestety na 
dziesięć minut przed końcem nasz bram-
karz zaspał i puścił strzał z 30 metrów. Tyl-
ko dwie drużyny w „A-klasie” nie doznały 
jeszcze porażki w tej rundzie – Zabłocie	
i Nierodzim.                                          (ws) 


