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70 rocznica
Burmistrz Miasta Ustroń oraz Rada Miasta Ustroń zapraszają na uroczystość patriotyczną, organizowaną w 70.
rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Fot. W. Suchta

Czesław (za)Śpiewa charytatywnie
dla „Można Inaczej”
Twórca „Maszynki do świerkania” zagra w Ustroniu 14 września. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w siedzibie Stowarzyszenia (budynek biblioteki, I piętro), tel 033 854 33 99 (rs)

1 września

godz. 10.30 uroczystości kościelne
		
- Msza św. w kościele rzymskokatolickim pw. św.
		
Klemensa w Ustroniu
- Nabożeństwo w kościele ewangelicko-au			 gsburskim Ap. Jakuba Starszego w Ustro			 niu.
godz. 11.40 - Przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych,
			 uczestników uroczystości od kościoła ewan			 gelicko-augsburskiego Ap. Jakuba Starszego
			 w Ustroniu pod Pomnik Pamięci Narodowej.
godz. 12.00 - Uroczystość słowno - muzyczna i złożenie
			 kwiatów przy Pomniku Pamięci Narodowej.
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jest fatalnie

20 sierpnia ogólnopolskie media poinformowały o tym, że
w Szczyrku, Ustroniu i Wiśle Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrole w lokalach gastronomicznych stwierdzając szereg
uchybień. Rzecznik prasowy Inspekcji Handlowej w Katowicach
Katarzyna Kielar przesłała nam nastepujacą informację:
Skontrolowano 6 placówek na terenie Wisły, Ustronia oraz
Szczyrku, stwierdzając szereg nieprawidłowości tj.:
- niewłaściwą jakość drinków, gdzie na 100 ml deklarowanej
wódki brakowało 11, 14, 18, a nawet 25 ml alkoholu, (na 50 ml
wódki brakowało 10 ml), 200 ml deklarowanego soku w drinku
brakowało 82 ml,
- niewłaściwą jakość oferowanych potraw,
- przeterminowane towary – w jednej placówce na 16 sprawdzonych partii mięsa aż 15 było przeterminowanych nawet o rok
- wartość przeterminowanego mięsa to ponad 1600 zł. W kolejnej
placówce na 22 sprawdzone partie towarów 13 było przeterminowanych od 3 dni do 2 lat 5 miesięcy i 26 dni.
W kontrolowanych placówkach nie przestrzegano deklarowanych gramatur lub w ogóle ich nie określano, np.: podano 90 g
pieczywa zamiast deklarowanych 200g stwierdzono niedowagi
2 porcji piersi z kurczaka w ilości 16 i 25 g do deklarowanych
150 g, 3 porcji frytek w ilości 48, 46 i 38 g do 150 g deklarowanych, zestawu surówek w ilości 24 g do 150 g, 1 porcji pstrąga
w ilości 54 g do deklarowanych 200 g.
Oferowane w karcie menu soki okazały się w rzeczywistości
nektarami. Ponadto stwierdzono niewłaściwą segregację towarów
w urządzeniach chłodniczych. Przykładowo: lody przechowywano z mięsem hamburgerowym i mrożonymi pierogami, kurczak

z mrożoną rybą, kaszankę z grzybami wraz z ciastem francuskim
i mrożonymi warzywami,
- niewłaściwe przechowywanie towarów – 2 partie kaszanki przechowywano w stanie zamrożonym zamiast w temp. od 2 do 10
st. C (zalecenie producenta). Inne stwierdzone nieprawidłowości
polegały na:
- wydawaniu niewłaściwych paragonów fiskalnych, gdzie zamiast
wyszczególnienia nazw konkretnych potraw podano tylko ogólnikowo „dania barowe”,
- posługiwaniu się wagami z wygasłymi cechami legalizacji,
- braku orzeczeń lekarskich do celów sanitarno – epidemiologicznych.
W dwóch przypadkach pobrano należność zawyżoną o 2 i 10 zł.
W jednym lokalu stwierdzono używanie nazwy wprowadzającej
w błąd konsumentów.
„Pstrąg z potoku” okazał się wypatroszonym i zamrożonym
pstrągiem hodowlanym.
Za stwierdzone nieprawidłowości inspektorzy nałożyli 4 mandaty o łącznej wartości 1600 zł, skierowali łącznie 4 wnioski do
sądu o ukaranie.
Dotychczasowe wyniki są bardzo złe i gorsze od zeszłorocznych.
Po ukazaniu się podobnych informacji wielu restauratorów było
oburzonych. Mieszkańcy również zwracali uwagę, że przez kilku
flejtuchów całe miasto ma złą opinię. Domagano się wręcz, by
podać nazwy lokali, w których stwierdzono nieprawidłowości.
Jak informuje rzecznik K. Kielar, po zakończeniu kontroli do
publicznej wiadomości podane zostaną nazwy lokali. Zresztą
z doświadczeń innych kontroli wynika, że rzadko się zdarza, by
w lokalu gastronomicznym nie stwierdzono uchybień.
-Wszedzie gdzie wchodzimy jest fatalnie - mówi K. Kielar. (ws)

Burmistrz XI Dzielnicy Budapesztu.

Gości w Ustrońskim Muzeum na wystawie fotograficznej
„Impresje z XI Dzielnicy Budapesztu”, powitała dyrektor muzeum Lidia Szkaradnik. Nasze miasto reprezentowali: Marzena
Szczotka - wiceprzewodnicząca Rady Miasta, oraz Ireneusz Staniek – sekretarz miasta. Gośćmi byli Węgrzy – burmistrzowie XI
Dzielnicy Budapesztu i Hajdunanas z osobami towarzyszącymi.
O komunikację międzynarodową dbał tłumacz. Po pani dyrektor,
głos zabrał przewodniczący Towarzystwa Kontaktów Zagranicznych - Andrzej Piechocki. Mówił on, m.in. o genezie wystawy.
- W listopadzie, gdy byliśmy na 15-leciu naszych kontaktów z XI
Dzielnicą Budapesztu, od burmistrza dzielnicy wyszła propozycja,
by zorganizować plener fotograficzny, żeby pokazać XI Dzielnicę
oczami ustroniaków i odwrotnie: Ustroń oczami Węgrów.
Burmistrz Hajduananas wyraził żal, że nie on pierwszy wpadł
na ten pomysł.
Z nieznanych powodów wernisaż wystawy odbyła się, nie tak
jak zapowiadano, w sobotę o godz. 18, lecz w piątek o godz.
15.30. Autorami zdjęć są: Jacek Piechocki i Marcin Hombek.
				
(kk)

wernisaż

Fot. K. Kaczmarzyk

wożono sól w głąb Europy.
Przy Solnej znajdowały się
magazyny z tym słonym towarem.

*

W regionie cieszyńskim popularne jest nazwisko Pilch.
Do najbardziej znanych należą
pisarz Jerzy Pilch z Wisły i bibliofil z Gojów, nieżyjący już,
Józef Pilch.

*

*

*

Ulica Solna w Cieszynie to pamiątka przypominająca czasy,
kiedy nadolziański gród leżał
na szlaku, którym z Wieliczki

Gazeta Ustrońska 	

*

*

Ulica Przykopa, zwana cieszyńską Wenecją, należy do
najbardziej malowniczych zakątków nadolziańskiego grodu. Kiedyś była to dzielnica
tkaczy, sukienników, kowali
i białoskórników. Obecnie wymaga renowacji.

*

*

*

Zameczek na Zadnim Groniu
w Wiśle Czarnem, wybudowany na początku lat 30 ubiegłego wieku dla prezydenta
Ignacego Mościckiego, znowu

pełni reprezentacyjną funkcję.
Za prezydentury Aleksandra
Kwaśniewskiego zabytkowy
obiekt odzyskał dawną świetność. Latem i jesienią ubiegłego roku po raz pierwszy przybywał w rezydencji prezydent
Lech Kaczyński.

*

*

*

*

*

*

W Zebrzydowicach przy ul.
Chabrowej stoją świetnie zachowane cztery słupy graniczne dawnego zaboru pruskiego.
Pochodzą z 1870 roku.
Ponad 30 lat temu odprawiona
została pierwsza msza święta
w katolickim kościele w Marklowicach Górnych. Od dzie-

sięciu lat istnieje we wsi samodzielna parafia, która obejmuje
również część Zebrzydowic.
		*
* *
Po wydobywaniu wapienia
pozostały kamieniołomy. Największe znajdują się na Jasieniowej Górze, Buczynie, Chełmie oraz w Lesznej Górnej.
				
* * *
Gimnazjum Polskie w Czeskim Cieszynie działa od 1949
roku. Przed obchodami „złotego jubileuszu” szkoła wzbogaciła się o nowe funkcjonalne
skrzydło. Uwagę zwraca jego
nowoczesny wygląd. Tej jesieni szkoła obchodzić będzie
(nik)
swoje 60-lecie.
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Na ślubnym kobiercu stanęli:
Justyna Bałon z Ustronia i Karol Bury z Istebnej,
Joanna Sztyper z Ustronia i Bartłomiej Wysocki z Bielska-Białej,
Paulina Gogółka z Ustronia i Grzegorz Grendowicz z Ustronia.

*

*

*

lalki świata
28 sierpnia o godz. 17, w ramach Klubu Propozycji,
w Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”, odbędzie się spotkanie
z kolekcjonerm, na którym o swojej kolekcji lalek w strojach
narodowych, regionalnych i historycznych, opowiedzą Ewa
* * *
& Jagoda Liszka.
OSP w polanie zaprasza
5 września o godzinie 14 przed remizą Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ustroniu Polanie, odbędzie się festyn oraz uroczyste
przekazanie samochodu bojowego Star 266, a także pokaz tresury
psów policyjnych.
* * *
zaproszenie do muzeum
Muzeum Ustrońskie i Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy” zapraszają na wernisaż wystawy malarstwa Rudolfa Demela oraz
Zygfrydy i Wincentego Bąkoszów ze zbiorów Wandy Misiorz
i zaprzyjaźnionych artystów. Wernisaż odbędzie się w sobotę
5 września o godz. 15. *
* *
Pasieka w muzeum
Muzeum Ustrońskie zaprasza na wystawę „Pasieka w muzeum”,
zorganizowaną z okazji 80-lecia działalności Koła Pszczelarzy
w Ustroniu, na której zgromadzono wszystkie urządzenia i narzędzia potrzebne w pszczelarstwie. Doświadczony pszczelarz
udziela informacji na temat hodowli pszczół oraz leczniczych
właściwości miodu i innych produktów. Wystawa czynna w
dniach otwarcia Muzeum.*
* *
filigranowe cacka
Od 1 do 20 września w Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”,
można będzie oglądać jubilerskie dzieła ustrońskiego artysty
Kazimierza Wawrzyka. *
* *

20.08.2009 r.
O godz. 16.30 na ul. Grażyńskiego
kierujący fiatem bravia podczas
cofania na parkingu przy ul.
Grażyńskiego uderzył w hyundai
lantra. Nie zatrzymując się oddalił
się z miejsca zdarzenia.
18-22.08.2009 r.
Ze stacji paliw przy ul. Katowickiej skradziono 7 butli gazowych.

22.08.2009 r.
W godzinach 10.30-14 poprzez
wybicie szyby, włamano się do samochodu fiat ducato, parkującego
przu ul. Zdrojowej, z którego skradziono saszetkę z dokumentami
i nawigację satelitarną.
22.08.2009 r.
O godz. 10.50 na ul. Katowickiej
kierująca fiatem tipo mieszkanka
Sosnowca, najechała na tył vw
passata kierowanego przez mieszkańca Raciborza.

17.08.2009 r.
Znaleziona została sarna potrącona
przy ul. Katowickiej. Odwieziono
ją do utylizacji.
17.08.2009 r.
Właścicielowi starego samochodu, stojącego na poboczu drogi,
nakazano odwiezienie pojazdu
na złom.
18.08.2009 r.
Kontrola stanu technicznego
znaków drogowych. Wszelkie
usterki zostały przekazane do
wiadomości osobom odpowiedzialnym.

20.08.2009 r.
Wspólnie z pracownikiem Wydziału Ochrony Środwiska dokonano
kontroli rzeki Wisły na odcinku
od Polany do Brzegów. Szukano
przyczyny zgłoszonego wcześniej,
czarnego wycieku. Jego źródła nie
udało się jednak zlokalizować.
20.08.2009 r.
Znaleziona została sarna, potrącona przy ul. Katowickiej. Odwieziono ją do utylizacji.
21.08 – 23.08.2009 r.
Zabezpieczenia pod względem porządkowym imprez kulturalnych
i sportowych, odbywających się
na terenie miasta z okazji Dni
Ustronia.
(mk)

MALARSTWO GARWOLA W BELWEDERZE
Od 1 września do 5 października w Hotelu Belweder można
oglądać wystawę malarstwa Pawła Garwola. Jego sztuka to wyraz refleksji nad otaczającym światem i próba podjęcia dialogu
z potencjalnym odbiorcą. Każda z prac opowiada inną historię,
niezmiennie jednak w centrum uwagi znajduje się człowiek.
W warstwie formalnej artysta interesuje się zderzeniem różnych,
pozornie wykluczających się stylów i technik. Wernisaż 4 września o godzinie 18.
(rs)
Prażakówka
zaprasza
MDK „Prazakówka” zaprasza dzieci i młodzież do udziału
w zajęciach kół i zespołów zainteresowań. Spotkania zaczynamy od 7 września, a szczegółową ofertę przedstawimy
w następnym wydaniu GU. Od
3 września zapraszamy też na
aerobik i jogę. Informacje pod
nr telefonu 033 854 29 06 (bnż)

Serdeczne
podziękowania

Dożynkowa wystawa drobnego inwentarza.

Fot. W. Suchta

dla mieszkańców
Ustronia, którzy
przyłączyli się do akcji
„Podziel się pluszakiem”
organizowanym przez bar
„Rynek 110”.
Misie zebrane po tym
dniu, trafią do dzieci przy
najbliższej okazji.
Andrzej Słotwiński

20.30
co piątek muzyka na żywo

28.8 - Letnie Jam
Session

Wszyscy nasi, muzyczni przyjaciele
spotkają się w jednym miejscu! Dołącz
do nas, zagraj, zaśpiewaj, zatańcz albo
po prostu posłuchaj :)!
godz. 20.00

29.8 - Sobotnie Duety

Kasia Zaręba & Łukasz Piechota
"Kobieta" Wstęp wolny!

4.9 -

Przemek Strączek
& Karol White

Ci, którzy od nas odeszli:
Anna Holeksa		
Franciszek Staniek
Emilia Bałowska
Stefania Szafarz

lat 65
lat 66
lat 79
lat 88
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ul. Lipowska 95
ul. Katowicka 118
ul. Łączna 16
ul. Krzywaniec 30
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Równica w korowodzie.

Fot. W. Suchta

dożynki 2009

Kolejne święto końca żniw już za nami.
W niedzielę zakończyły się tym samym
trwające od piątku Dni Ustronia. Po porannych uroczystościach religijnych, wraz
z przejazdem Korowodu Dożynkowego
przyszła pora na huczną zabawę. Jak co
roku było kolorowo, radośnie i folklorystycznie.
Pogoda tego dnia dopisała, w związku
z czym tłumy ustroniaków i turystów
zajmowały jak najlepsze miejsca na trasie
przejazdu korowodu już na długo przed
godziną 14. Wtedy też kilkadziesiąt przyozdobionych traktorów i innych rolniczych
maszyn wyruszało z ulicy Daszyńskiego,
aby ulicą 3 Maja dotrzeć pod Muzeum
Ustrońskie. Tam przybyłych witali Anna
i Janusz Pinkasowie, tegoroczni gazdowie
oraz byłe i obecne władze miasta. Prezentacji rolników i ich maszyn dokonywał Ta-

Chleb dla gazdów.
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deusz Michalak. Oczywiście po góralsku,
okraszając swoje wypowiedzi niezliczoną
ilością anegdot i nierzadko dwuznacznymi
żartami.
Przez miasto przejechała i przemaszerowała cała plejada rozmaitych rolniczych
sprzętów, ludowych strojów, a nawet
inwentarza. Przyczepa do sianokiszonki,
kultywator z wałkiem aktywnym, czy
oczywiście legendarny wóz drabiniasty
– to tylko nieliczne sprzęty, które można
było podziwiać. Niezła lekcja dla miastowych oraz dla młodych, którym rolnictwo
kojarzy się dziś pewnie jedynie ze zmechanizowanymi zakładami i unijnymi dopłatami. 19-letnia Ola Wrońska z Lipowca
tak komentowała korowód: - Myślę, że
to świetna tradycja, a jej kultywowanie
z pewnością ma sens. Jest wesoło, a przy
tym bardzo tradycyjnie i nawet odrobinę

Fot. W. Suchta

edukacyjnie. W końcu żyjemy w rolniczej
okolicy, a więc wydaje mi się, że wypada
wiedzieć, jak wygląda codzienna praca
rolników oraz narzędzia, którymi się posługują. A nawet jeśli nikomu do niczego
się ta wiedza nie przyda, to i tak na chwilę
warto przystanąć i popatrzeć. W dobie Internetu, Gadu-Gadu i innych wynalazków
nowoczesności, odrobina folkloru i tradycji na pewno nikomu nie zaszkodzi.
Jednak korowód to nie tylko pokaz rolniczych sprzętów i pojazdów. Jak zawsze nie
zabrakło też scenek z życia rolników, oblewania zebranych (także tych honorowych)
wodą z wozów strażackich oraz diabła,
kłującego publiczność widłami (w tym
wypadku loży honorowej się upiekło!).
Specjalnie na Dni Ustronia przybyły także
reprezentacje naszych miast partnerskich,
które w niedzielę również przemaszerowały ulicami Ustronia.
Po godzinie korowód przeszedł przez
miasto, a publiczność przeniosła się do
amfiteatru, aby tam uczestniczyć najpierw w obrzędzie, a następnie w koncercie dożynkowym. Przybyłych przywitał
burmistrz Ustronia, Ireneusz Szarzec.
Dziękował rolnikom ustrońskim, bo jak
mówił: - To dzięki ich pracy święto dożynek możemy obchodzić tak hucznie
i wspaniale. Pragnę również podziękować wszystkim tym, którzy wzięli udział
w przygotowaniach dzisiejszej uroczystości. Tym, którzy przyczynili się do
tego, jak wyglądał tegoroczny korowód
dożynkowy, jak i część artystyczna, którą
możemy oglądać w amfiteatrze.
Po odczytaniu fragmentów listów od
wojewody i wicewojewody, w których gratulowali oni rolnikom dobrze wykonanej
pracy, przyszła pora na część obrzędową,
poprowadzoną tradycyjnie przez Estradę
Ludową Czantoria, z udziałem Chóru
Katolickiego AVE oraz Chóru Ewangelickiego. Religijną części obrzędu prowadzili: proboszcz parafii katolickiej, ksiądz
kanonik Antoni Sapota oraz proboszcz
parafii ewangelicko-augsburskiej, ksiądz
Piotr Wowry.
Po godzinie 16 przyszła pora koncert
dożynkowy w wykonaniu Dziecięcej Estrady Regionalnej „Równica”. Zanim
jednak to nastąpiło, gazdowie podzielili się
z tłumnie zebraną publicznością chlebem,
upieczonym z tegorocznych zbóż oraz
symbolicznym kieliszkiem tradycyjnej
„mioduli”. Państwo Pinkasowie znaleźli
też chwilę, żeby porozmawiać z Gazetą
Ustrońską. Zapytani o to, jak pełni się
funkcję gospodarzy święta końca żniw, tak
odpowiadali: - To zarówno przyjemność,
jak i obowiązki. Przyjemność, bo to przecież spore wyróżnienie i zaszczyt. Jednak
z drugiej strony to właśnie pewne obowiązki, a także stres. W końcu nie na co dzień
człowiek staje na scenie w amfiteatrze,
odbiera chleb, wieniec, a także uroczyste
podziękowania od burmistrza.
Jednak mimo stresu, tegoroczni gazdowie sprawdzili się w swojej funkcji bardzo
dobrze. Po skończonych uroczystościach
w amfiteatrze, wszyscy zgromadzeni przenieśli się do parku na festyn dożynkowy,
by tam biesiadować i bawić się jeszcze
przez długie godziny. Robert Siemiński
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Zdaniem
Burmistrza

O 1 września mówi burmistrz Ireneusz
Szarzec.

*

Na targu panie z KGW sprzedawały kołocze.

Fot. W. Suchta

Torg  i  jarmark

Dni Ustronia, rozpoczęte zostały w piątek o 7, jak co roku, Torgiem Ustrońskim.
Kupić można było kołacze, regionalne jedzenie i pieczywo. Ustawiono również stoły, przy których można było usiąść, zjeść
i posłuchać przygrywającej kapeli góralskiej „Torka”. Na targu obecne były władze
miasta z burmistrzem Ireneuszem Szarcem,
jak i członkowie Stowarzyszenia Ustrońskie Dożynki – na czele z Janem Szwarcem
Z okazji Dni Ustronia, w sobotę, odbył się
Jarmark Ustroński na rynku. Rozpoczął go
Zdzisław Brachaczek:
Jarmark Ustroński otworzył prezes
Stowarzyszenia Ustrońskie Dożynki Jan
Szwarc. Zaprosił wszystkich zgromadzonych na Dożynki, podając harmonogram
owej imprezy. Koncert rozpoczął się o 14,
jednak już wcześniej rynek był pełen ludzi.
Przeważali ludzie starsi i całe rodziny.
Większość siedziała na ławkach, inni spacerowali pomiędzy ogromną ilością stoisk
z jedzeniem oraz wszelakimi przedmiota-

mi. Można było kupić kiełbaski, baloniki,
hamburgery, hot-dogi, zapiekanki, pamiątki, grochówkę, zabawki, sery, ubrania,
miody, lody, etc. Na rynku wystąpiło pięć
zespołów: wspomniana już Orkiestra Dęta
pod batutą Andrzeja Troszoka, Povoja
z Pieszczan na Słowacji, zespół folklorystyczny z XI Dzielnicy Budapesztu,
zespół artystyczny z Hajdunanas na Węgrzech oraz zespół taneczny z Frensztatu
w Czechach. Oprócz tego wystąpiły trzy
solistki Natalia Bukowska z Goleszowa
oraz Klaudia Fober i Barbara Kaczmarzyk
- obie z Ustronia.
Obok straganów, po prawej stronie sceny swe samochody prezentowali rajdowcy
z Ustronia. Jeden z czołowych zawodników Rajdowego Samochodowego Pucharu
Polski Kajetan Kajetanowicz oraz Marcin
i Jarosław Szejowie, aktualnie prowadzący
w Pucharze Polski. Chętnie obok samochodów robiono sobie zdjęcia, znawcy zaglądali do środka aut.
(kk)

Handlowano wędlinami domowymi bez konserwantów. Chetnie kupowano kiełbasy w cenie 70-110 zł za kilogram.
Fot. W. Suchta
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Mijają wakacje i uczniowie oraz pracownicy oświaty, przygotowują się do
rozpoczęcia nowego roku szkolnego 20092010. Wakacje to nie tylko wypoczynek,
ale również czas poświecony na przygotowanie i odnowienie obiektów oświatowych, by w jak najlepszych warunkach
rozpocząć nowy rok szkolny.
Prace remontowe o różnej skali prowadzone były praktycznie we wszystkich
ustrońskich placówkach oświatowych.
Największy zakres robót był prowadzony
w Szkole Podstawowej nr 3 w Polanie,
gdzie wymieniono całą konstrukcję dachu
wraz z dociepleniem. Rozpoczęła się budowa długo oczekiwanej sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej nr 1. Przeprowadzono kolejny etap modernizacji Przedszkola w Hermanicach. W pozostałych
placówkach malowano sale, pomieszczenia gospodarcze, odnawiano podłogi,
remontowano instalacje wewnętrzne.
Wszystkie te działania mają na celu
podnoszenie stanu technicznego, estetyki
szkół i przedszkoli. Trzeba też spełnić
wymagania przewidziane dla obiektów
oświatowych tak, by można w nich prowadzić zajęcia. Odpowiednie służby, takie jak
np. sanepid, prowadzą dokładne kontrole
obiektów oświatowych ze szczególnym
uwzględnieniem instalacji sanitarnych
i kuchennych. Prace remontowe i modernizacyjne w ustrońskich szkołach i przedszkolach trwają od kilkunastu lat i udało
się osiągnąć taki ich poziom, że spokojnie
możemy przystąpić do kolejnego roku
nauczania.
Placówki oświatowe dysponują swoimi
budżetami i mogą na bieżąco doposażać
się w pomoce naukowe i dydaktyczne na
poziomie pozwalającym sprawnie i skutecznie realizować proces nauczania.
Od nowego roku szkolnego oferowana
będzie szeroka gama zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań, zespołów artystycznych w MDK „Prażakówka”. Każdy
uczeń będzie mógł znaleźć dla siebie coś
ciekawego i po lekcjach poszerzać swoje
zainteresowania.
W tym roku 1 września obchodzimy
70. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Tę rocznicę chcielibyśmy uczcić
razem z młodzieżą szkolną, środowiskami
kombatanckimi i parafiami. Uroczystość
patriotyczna odbędzie się przy Pomniku
Pamięci Narodowej przy ratuszu. Chcemy,
by młodzi ludzie pamiętali o tym, że 70
lat temu miało miejsce najtragiczniejsze
wydarzenie w nowoczesnej historii Europy – rozpoczęcie II wojny światowej.
Tragiczne wydarzenia związane z tą wojną
dotknęły także wielu ustroniaków i pamięć
o nich powinna przetrwać. Wszystkich na
tę uroczystość zapraszam. Notował: (ws)
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ZJADĄ Z CZANTORII

Ponad 200 śmiałków z zawrotną prędkością będzie zjeżdżać rowerami z Czantorii. W najbliższą niedzielę (30 sierpnia)
w Ustroniu odbędą się Mistrzostwa Polski
w kolarstwie zjazdowym, czyli w popularnym w ostatnich latach „downhillu”. Będzie to już czwarta edycja Diverse Downhill Contest, największej tego typu imprezy
w Polsce. Organizatorzy zapewniają wiele
ekstremalnych wrażeń i emocji.
Zasady „downhillu” są proste. Chodzi
o to, żeby przy jak największej prędkości,
w jak najkrótszym czasie, dojechać (cało)
do mety. Brzmi łatwo, jednak łatwe wcale
nie jest. Zawodnicy rywalizują bowiem na
stromych i krętych trasach, wytyczonych
pomiędzy drzewami. Ze szczytu góry.
na sam dół. Jest więc ciekawie, szybko,
ale również niebezpiecznie. Jednak jak
zapewnia Adam Ozaist, organizator mistrzostw, w Ustroniu wszystko będzie pod
kontrolą i w granicach zdrowego rozsądku.
- Ze względu na wysoki stopień ryzyka,
na bezpieczeństwo imprezy kładziemy
szczególny nacisk. Cała trasa będzie odpowiednio zabezpieczona, a drzewa na
zakrętach owinięte miękkimi materacami.
Przed konkursem zawodnicy odbędą pieszy trening, w trakcie którego zapoznają się
z przebiegiem trasy. Z kolei do rywalizacji
dopuszczeni zostaną wyłącznie zawodnicy
w „pełnej zbroi”, a więc z kompletnym
zestawem ochraniaczy i w kaskach. Oczywiście, zawsze trzeba być przygotowanym

na najgorsze, na to, że komuś jednak może
się coś przytrafić. Dlatego też na imprezie będą dwie karetki, ekipy ratownicze
i straż pożarna. Także publiczność będzie
mogła przebywać jedynie w wyznaczonych
strefach.
Ten ostatni fakt będzie miał kluczowe
znaczenie, bowiem Ozaist szacuje, że na
imprezę może przybyć nawet dziesięć
tysięcy kibiców, którzy będą obserwować
zmagania rowerzystów. Niewątpliwie pokazuje to, jak bardzo w ostatnich latach
sport ten stał się w naszym kraju popularny.
Stąd też zapewne spore zainteresowanie
mediów (m.in. TVP3, TVN Turbo), które
w niedzielę zjawią się na Czantorii. Także
organizatorzy mają filmować ustrońską
imprezę, będącą jednocześnie ostatnią
z cyklu czterech konkursów, odbywających
się w ramach mistrzostw. Film wkrótce
będzie można oglądać w Multikinach
w największych miastach Polski. Tym
samym promocję Ustroń ma zapewnioną.
O ile oczywiście podczas imprezy nie
wydarzy się nic złego.
Prezes Kolei Linowej Czantoria Czesław Matuszyński ma nadzieję, że impreza odbędzie się bez żadnych przykrych
zdarzeń. Tym bardziej, że organizatorzy
z firmy Sport Event zapewniają, że wszystkie środki bezpieczeństwa będą zachowane, a trasa zawodów nie będzie kolidowała
z przebiegiem górskich szlaków. Dla prezesa Matuszyńskiego był to najważniejszy

jak z dziećmi

Z okazji Dożynek, jak co roku, na boisku za Muzeum Ustrońskim,
odbyła się Wystawa Drobnego Inwentarza – innymi słowy – rasowych ptaków hodowlanych. W tym roku można było zobaczyć
ok. 250 gołębi, parę kaczek i kur. Mimo tego, że wystawa miała
się zacząć o godz.10, to większość stoisk była gotowa dopiero
20 min. po wyznaczonej godzinie. Ptaki nie przyciągnęły wielu
osób, raczej przychodzące jedna po drugiej, małe grupki. Poniżej
rozmowa z hodowcą z Bielska-Białej – Januszem Pinczerem.
Ile gołębi na wystawie należy do pana?
Moich jest około 50. Jeszcze kaczki mam. A wszystkiego nie
da się zabrać, to tylko na pokaz. W domu mam jeszcze strusie,
bażanty – nie brałem ich, bo się płoszą.
Gołębiom nie przeszkadza, że tu ludzie chodzą?
Nie, one są przyjazne, nie są płochliwe.
Od ilu lat zajmuje się pan hodowlą?
Od dzieciństwa. Z pokolenia na pokolenie hodujemy – dziadek
hodował, potem ojciec. Starsze pokolenia też.
To jest pana główne zajęcie?
Nie, oprócz tego pracuję, jestem rolnikiem.
I hodowla nie koliduje z pracą?
Nie, tylko jak są siewy trzeba zamykać gołębie, bo robią szkody
– zjadają młode buraki.
Czym pan karmi gołębie?
Pszenica, kukurydza, bo to nie są gołębie lotowe, które mają
inną karmę. Takie muszą mieć więcej siły, bo latają na długie
dystanse. Kiedyś się tym zajmowałem, ale teraz już nie mam na
to czasu. Sportowe gołębie bardzo dużo kosztują, o wiele więcej
niż gołębie rasowe.
Gdzie się kupuje takie gołębie?
Na targach, giełdach. W Pszczynie jest na przykład, w pierwszą
i trzecią niedzielę każdego miesiąca.
Ile kosztował najdroższy gołąb?
To był gołąb pocztowy, takiego hodowcy, który był na mistrzo-

Gazeta Ustrońska 

warunek. - Odpowiednie przygotowanie
i ustalenie przebiegu trasy było dla nas
sprawą kluczową. Bo wiadomo przecież,
że będą to zawody spektakularne, a zawodnicy rozwijać będą zawrotne prędkości. Nie mogliśmy dopuścić do tego,
żeby rowerzyści stwarzali jakiekolwiek
zagrożenie dla innych ludzi, zarówno dla
publiczności, jak i dla tych, którzy będą
chcieli w tym dniu pochodzić po górach.
W ramach możliwości będzie więc jak
najbezpieczniej, a emocji i tak z pewnością
nie zabraknie.
Kibicować będzie można od godz. 11.30,
kiedy to rowerzyści wezmą udział w eliminacjach. Finał imprezy przewidziano na
godzinę 13.30. A już od piątku zawodnicy
zaczynają na Czantorii treningi.
Robert Siemiński

Zaginęła

czarna, młoda kotka. Znak
szczególny: biała łatka na szyi i
brzuszku.
Prosimy o kontakt: 698-090-813,
(033) 854-50-85

stwach Europy. Słyszałem, że dawali za niego nawet 50 000
euro. I nie sprzedał go. To był najlepszy gołąb w Europie, o ile
nie na świecie.
Gołębie wymagają specjalnego traktowania?
Każdy gołąb wymaga opieki, ale jak ktoś nie przywiązuje do
tego wagi, to się też mogą w stodole, przy kurach wykarmić.
Ale hodowca, który pokazuje swoje gołębie na wystawach, musi
gołębie przygotować, muszą być dobre gołębniki, zapewnione
odpowiednie warunki, bo gołąb rasowy jest delikatniejszy niż
inne gołębie.
To chyba strasznie dużo pracy. Ile godzin dziennie poświęca
pan gołębiom?
Czasem nawet 4-5 godzin dziennie.
To pan chyba nie może wyjeżdżać?
Jak wyjeżdżam, zastępuje mnie córka.
Pana dzieci też będą się zajmować hodowlą?
Raczej nie, mam same córki. Ale tą najmłodszą od dzieciństwa
interesuje hodowla. Zawsze ze mną chodziła karmić.
Są jakieś gołębie choroby, których hodowca powinien się
wystrzegać?
Oczywiście. Kiedyś, w latach 60-tych gołębie w ogóle nie chorowały. Nie było tej chemii. Nawet jak gołąb wypił gnojówkę
z obornika, to był zdrowy. A od 20 lat chorują nagminnie. Trzeba
szczepić, podawać różne lekarstwa, do weterynarza chodzić.
Chodzi pan z każdym gołębiem osobno do weterynarza?
Nie, nie. Jak się już ma lata praktyki, to wystarczy popatrzeć na
gołębia i już się wie czy jest do wyleczenia, czy nie. A czasem
wartość lekarstw przewyższa wartość gołębia.
Pan traktuje gołębie podmiotowo, czy z uczuciem?
Jak ktoś nie podchodzi do zwierząt z sercem, to nie jest hodowcą.
Ma pan jakiegoś ptaka, którego pan najbardziej ceni, darzy
sentymentem?
To jest jak z dziećmi. Nie można żadnego wyróżniać, bo gdy
zacznie się to robić, braknie czasu na pozostałe.
Rozmawiał: Kacper Kaczmarzyk
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Na placu budowy.

Fot. W. Suchta

Hala jak z bajki

Przez najbliższy rok dzieci i młodzież, a także nauczyciele
wychowania fizycznego i ich uczniowie, nie będą mogli korzystać z boisk znajdujących się obok Szkoły Podstawowej nr 1. To
niedogodność łatwa do zniesienia w oczekiwaniu na nową halę
sportową, która powstaje w tym miejscu. Roboty rozpoczęły się

kilka tygodni temu, zgodnie z terminem. Sala sportowa swoimi
wymiarami będzie mieściła dwa boiska do gry w siatkówkę.
- Oprócz tego mogą zostać urządzone wszelkiego rodzaju boiska
do gier zespołowych, jak koszykówka, piłka ręczna – to są gabaryty, które pozwolą na rozgrywanie takich zawodów – mówi
Andrzej Siemiński, naczelnik Wydział Inwestycji, Architektury
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta. – Sala będzie wyposażona
w elementy służące do treningów grup lekkoatletycznych, mam tu
na myśli głównie sekcję skoku o tyczce. W Ustroniu są bowiem
dosyć bogate tradycje związane z tą dyscypliną sportu.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 5,5 mln złotych i jest
finansowany z funduszy unijnych. Sala sportowa będzie miała
powierzchnię o szerokości 23,5 m i długości 36,7 m, natomiast
jej wysokość będzie wynosiła około 10 m. To pozwoli na rozgrywanie w tym miejscu zawodów i turniejów międzyszkolnych
oraz innych - nawet rangi krajowej, bo z takim założeniem jest
budowana hala. Na co dzień dysponować będą nią gospodarze,
czyli dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 1.
Hala będzie połączona ze starym budynkiem szkoły podstawowej
specjalnym przejściem.
- Młodzież i dzieci będą miały możliwość bezpośrednio ze szkoły
przejść poprzez zaplecze sanitarno-szatniowe i wejść na salę,
tak że jest przewidziany cały taki ciąg – mówi A. Siemiński.
- Sam obiekt zajmie, ze względu na rozmiary, znaczny obszar
starych boisk. Natomiast z tyłu od strony parku będzie jeszcze
odpowiednia rezerwa terenu, która pozwoli na urządzenie boisk
otwartych. Czy to będzie piłka nożna, czy koszykówka, to się
jeszcze okaże. Natomiast między salą gimnastyczną a budynkami
jest przewidziana bieżnia.
Zakończenie budowy przewidziane jest na sierpień 2010 roku.
W momencie oddania do użytku hala stanie się największym
obiektem sportowym w mieście.
(mk)
Na fotografii z lat 60. utrwalono pracowników Kuźni, a zarazem
muzykantów, którzy przybyli pod dom rodzinny Jana Jakubca
i zrobili wczesnym świtem o godzinie trzeciej koncert – „wygrowki na Jana”. Siedzą od lewej: Jan Wantulok, Andrzej Gomola, Jan
Wilk, Andrzej Rumon, Jan Kozieł.
Fotografię wykonał, udostępnił i opisał: Jan Jakubiec
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Startowano rodzinnie.

Witkowscy z Tychów, w wieku 2 i 6 lat,
a najstarszą Helena Kędzior z Cisownicy
i Edward Wróbel ze Skoczowa, w sumie
150 lat. Najstarszym zawodnikiem był
Tadeusz Krywult z Bielska Białej, liczący
84 lata.
Pierwsi na metę przybiegli Dominika
Wiśniewska i Rafał Ulik z Zabrza:
- Przyjechaliśmy w zasadzie po to, żeby się
dobrze bawić, ale przy okazji udało się wygrać – powiedzieli po biegu. - Trenujemy
lekkoatletykę, biegi szczególnie. Warunki
nie były sprzyjające, ale jest bardzo miła
atmosfera, tak, że nie przeszkadzały nam.
Na takim biegu jesteśmy pierwszy raz.
Znajomi startowali we wcześniejszych
latach, a szczegółów dowiedzieliśmy się
ze strony internetowej.
Inni startowali całymi rodzinami, tak jak
państwo Jóźwiakowie z Katowic. O ich
starcie wypowiadała się głowa rodziny.
- Ja trochę biegam, natomiast namówiłem

żonę i dzieci, które bardzo lubią biegać.
Razem pobiegliśmy, tworząc w ten sposób
dwie pary. Córka z synem jako jedna para
i oni oczywiście z nami wygrali. To był
całkowicie rekreacyjny bieg. Są jeszcze
wakacje, a chodzi też o to, żeby te dzieciaki
kiedyś, w przyszłości zamiast objadać się
fast foodami, też trochę ruchu zażywały.
Braliśmy udział pierwszy raz, dzięki koledze, który już tutaj z żoną biegał.
Biegacze po przekroczeniu mety kierowani byli do pobliskiej Karczmy Góralskiej, gdzie czekały na nich dwa ogniska,
kiełbaski, chleb i Kapela Góralska „Bacówka”, grupa młodziutkich, a znakomitych
grajków, którzy przyjechali do Ustronia
z Żywca. Było losowanie upominków
i wręczanie trofeów sportowych dla najlepszych par. Pary, które w swojej grupie
wiekowej zajęły miejsce ostatnie otrzymały duże piernikowe serca.
A w poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
Kategoria do lat 20: Marcelina i Wojciech Wojtyła z Pogórza (00:13:47), do
lat 30: Sonia Lichach i Sebastian Urbanek z Jastrzębia (00:12:14), do lat 50:
Dominika Wiśniewska, i Rafał Ulik
z Zabrza (00:11:17), do lat 70: Ewa i Mateusz Fliegert z Rybnika (00:11:35), do lat
100: Barbara Gruca i Zbigniew Słowiński
z Krakowa (00:11:21), do lat 130: Bogdana Ciepłak i Henryk Grzonka z Rybnika
(00:14:38), powyżej 130 lat: Emilia i Roman Szczotka z Kisielowa (00:24:41).
Startowało tylko sześć par z Ustronia:
Daniel i Jolanta Pietrzyk, Anna Kamińska
i Zbigniew Grzybek, Ewelina Staniszewska
i Tomasz Stec, Irena i Stanisław Dudka,
Elżbieta Mojeścik i Andrzej Georg oraz
Anna i Adolf Garncarz.
A mógł ich zniechęcić deszcz, kałuże,
szare chmury i zimno. Nie udało się: pobiegli i jeszcze w większości byli z siebie bardzo zadowoleni. Jak zapewniają niektórzy,
„deszcz był tylko dodatkową przygodą”. Za
rok dwudziesta, jubileuszowa edycja imprezy. Jedno jest pewne: biegacze nie zawiodą!
Maria Kulis

Najmłodszych obdarowano Ustroniaczkami.

Fot. W. Suchta

Fot. W. Suchta

W parze raźniej

Deszcz nie popsuł humorów uczestnikom 19. Biegu Romantycznego Parami.
Pojawiały się różne pomysły na bieganie
z parasolem czy w wielkiej pelerynie przeciwdeszczowej. W końcu zrezygnowano
nawet z nich. Liczyła się dobra zabawa!
Sygnał do startu dał tradycyjny wystrzał
z szampana, którego dokonał sekretarz
miasta, Ireneusz Staniek. Trasa biegła przez
Bulwary nad Wisłą i ul. Nadrzeczną, wynosiła w sumie 3 160 m. Odległość idealna,
ponieważ mogły przebiec ją zarówno małe
dzieci, jak i starsze pary.
- Taki dystans są w stanie przebiec i małe
dzieci, i tak, jak co roku, biega kilka par powyżej 130 lat, które mieszczą się w limicie
30 minut – mówił tuż po dotarciu na metę
Andrzej Łukasiak z Cieszyna, nauczyciel w-f w Technikum Gastronomicznym
w tym mieście. - Jest to na pewno bardzo
przyjemny, towarzyski trening, ale są też
emocje pomiędzy tymi parami, szczególnie
tymi, które chcą być przede wszystkim
pierwsze i traktują sport jeszcze jako swoją
drogę rozwojową. Ja to robię na razie tylko
i wyłącznie dla przyjemności, dla pasji,
żeby móc wyjść ze swoimi podopiecznymi
na trening.
W imprezie wzięły udział 103 pary, czyli
206 uczestników. Dla wielu z nich ten bieg
to swojego rodzaju tradycja: przyjeżdżają
co roku i jeszcze namawiają znajomych,
żeby też wzięli sobie kogoś i pobiegli. Niektórzy przyjeżdżają sami, z różnych powodów: partnerka zachorowała albo partner
zapomniał. Tacy pary szukają sobie dopiero
na miejscu, i najczęściej znajdują - bo to
świetny sposób, żeby się poznać. Biegacze
często wpadają do Ustronia tylko po to,
aby pobiec, dla niektórych bieg jest jedną
z atrakcji podczas wczasów w naszym mieście. W tym roku zawodnicy przyjechali
m.in. z Rudy Śląskiej, Katowic, Książa
Wielkiego, Rybnika, Porąbki, Mysłowic,
a nawet z Niemiec. Wszyscy zawodnicy
byli podzieleni na 7 kategorii wiekowych,
licząc według rocznikowej sumy lat obu
połówek. Najmłodszą parą byli Iga i Antek
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produkt  roku

Utrzymuje się tendencja wzrostowa eksportu herbat pod marką
,,Mokate’’. Jego wartość po siedmiu miesiącach br. wzrosła
blisko dwukrotnie (o 180%) w stosunku do analogicznego okresu
roku ubiegłego. Zwracają uwagę rewelacyjne wręcz wyniki
uzyskane przez Mokate w niektórych krajach. I tak sprzedaż do
Białorusi wzrosła o 370%, m.in. dzięki rosnącej na tamtejszym
rynku popularności ,,Minutki’’, serii herbatek owocowych
,,Babci Jagody’’ oraz herbatki ,,Afrodyta”’ (suplementu diety
wyszczuplającej).
Według najnowszych wieści docierających z Mińska –
,,Minutka’’ uzyskała nominację do ,,Produktu Roku’’. Trzeba
to uznać za wielki sukces służb eksportu Mokate. O 185%
wzrósł eksport herbat na Litwę. I tu dominującym produktem
jest najpopularniejsza herbata z Ustronia - w tym przypadku
pod nazwą ,,Just a minute’’. Terytorialne poszerzenie eksportu
Mokate charakteryzują nowe zamówienia z Irlandii i Stanów
Zjednoczonych.

Podpis pod zdjęcie 1

szerszy zarząd
W uznaniu dla wieloletniej efektywnej pracy na rzecz
firmy oraz głębokiego zaangażowania w rozwój Mokate
na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych – Rada
Nadzorcza postanowiła z dniem 27 lipca 2009 roku wprowadzić w skład Zarządu: - panią Sylwię Mokrysz – jako
Członka Zarządu Mokate S.A. w Ustroniu, - pana Adama
Mokrysza – jako Członka Zarządu Mokate Spółka z o. o.
w Żorach.

na włoskim rynku

Od czerwca Mokate zdecydowanie wzmocniło swoją obecność na rynku włoskim. Stało się tak dzięki realizacji kontraktu
na dostawy zabielaczy i spieniaczy, czyli podstawowych komponentów każdego cappuccino. Ten duży kontrakt pozwala
Mokate stać się znaczącym uczestnikiem rynku cappuccino
w kraju, który powszechnie uznawany jest za ojczyznę tego
popularnego napoju. ,,Wejście na tak niezwykle wymagający
rynek potwierdza wysoką jakość naszej oferty i jest jednym
z większych sukcesów Mokate’’ – mówi Adam Mokrysz,
kierujący zespołem Mokate Ingredients.
Zespół osiągnął największą dynamikę eksportu w firmie,
od kilku lat wysyłając zabielacze, spieniacze, produkty vendingowe, mieszanki mleczne oraz toppingi i śmietanki typu
śnieżka - do ponad 50 krajów świata. Sukces był możliwy
dzięki wysokim zawodowym kwalifikacjom i ambicji młodych pracowników, tworzących Mokate Ingredients Unit.

HISTORIA MOKATE

PRZEPISY MOKATE

Rok 2002

Herbata z lodami

Porcja dla 2 osób.
Składniki:
250 ml słodkiej herbaty Loyd
Tea (np. Earl Grey, 120 ml lodów( najlepiej waniliowych lub
zabajone), bita śmietana, 50 ml
whisky (niekoniecznie).
Sposób przyrządzenia:
Herbatę zmiksować z lodami(można użyć shakera).

Ostrożnie przelać do wysokiej
szklanki, ozdobić bitą śmietaną, podawać ze słomką. Napój
dobrze smakuje z dodatkiem
50 ml whisky.

*

*

*

Przepis pochodzi z przewodnika „Herbata z sukcesem”,
wydanego staraniem wydawnictwa Pascal i firmy Mokate.
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Grupa Firm MOKATE umacnia swą pozycję dostawcy półproduktów. Na rynek kawy przebojem wchodzi nowy produkt
- MOKATE CAFE instant, efekt
długich przygotowań laboratoryjnych i marketingowych analiz. Pojawiają się nowe odmiany
kakao Biały Miś i czekolady
na gorąco. W październiku firma dokonuje przejęcia Consumera, jednego z największych

w kraju producentów herbaty. Pod koniec roku MOKATE posiada już 18% polskiego rynku herbaty. Łączna
wartość sprzedaży przekracza pułap 80 mln euro. Zatrudnienie wzrasta do blisko 1.000 osób. A ponadto
- mija 10 lat wprowadzenia
na polski rynek MOKATE
Cappuccino. Wielka satysfakcja. I święto wszystkich
ludzi MOKATE.
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Galeria Ustrońskiej to prezentacja przede wszystkim fotograﬁi, wykonanych przez naszych czytelników i współpracowników. Galerię będziemy chcieli publikować raz na miesiąc. Oczywiście w dzisiejszym świecie trudno ograniczyć
się tylko do fotograﬁi, więc będą też prezentowane prace
plastyczne, a być może ciekawa graﬁka komputerowa.
Dziś, gdy prawie wszyscy robią zdjęcia, atrakcyjność tej
strony jest chyba murowana, bowiem dobrych zdjęć wszyscy mamy aż nadto. Dlatego od razu musimy się zastrzec,
że zapewne będziemy musieli wybierać poszczególnych
autorów spośród kilku ofert.
Osoby zainteresowane publikacją w Galerii Ustrońskiej
prosimy o wcześniejszy kontakt z naszą redakcją.

krzysztof Marciniuk - dziennikarz Głosu Ziemi Cieszyńskiej.
- Kraków, miasto o wyjątkowym klimacie, dość często jest
celem moich wypadów. Kiedy tylko czas pozwala, śmigam
do „grodu Kraka”. Odwiedzam po raz „n-ty” znane mi
miejsca i zazwyczaj odkrywam w nich coś nowego. Prezentowane tu fotografie zrobiłem tego lata. Fotografuję już
ponad 30 lat, łącząc tę pasję z zawodem dziennikarza. Jedno
i drugie fajnie idzie w parze - mówi autor zdjęć.
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W korowodzie najwięcej było traktorów.

Fot. W. Suchta

KOROWÓD DOŻYNKOWY

Jak zawsze główną atrakcją dożynek
był korowód. Kolejność uczestników
i sprzętów rolniczych wynikała z kolejności prac wykonywanych w gospodarstwie
w ciągu roku.
W tegorocznym korowodzie dożynkowym udział wzięli:
Żeńcy – Kinga Bohucka, Kamila Chrapek, Szymon Greń. Snop – Marek Jaworski, Joanna i Katarzyna Heczko. Orkiestra – KWK Pniówek pod batutą Józefa
Klimurczyka. Kucyk – Paweł Gałuszka.
Banderia – na koniach: Jan Cieślar oraz
konie z hodowli Stanisława Polaczka.
Gazdowie dożynek Anna i Janusz Pinkas z dziećmi, powoził Andrzej Balcar
– Anna i Janusz Pinkas rolnicy z Ustronia
Lipowca. Prowadzą gospodarstwo rolne
o powierzchni 22 ha, z tego część pola
jest dzierżawiona. Hodują bydło opasowe
i mleczne. Mleko wykorzystują do skarmiania oraz na potrzeby własne. Uprawiają zboża i ziemniaki, a część powierzchni
rolnej stanowią łąki i pastwiska. Kobiety
z chlebem, wieniec dożynkowy – Estrada
Ludowa „Czantoria”. Maskotki Miasta
Ustroń. Dziecięca Estrada Regionalna
„Równica”. Estrada Ludowa „Czantoria”. Chór ewangelicki. Chór AVE.
Chóry miast partnerskich Ustronia.
Wiosna – przedszkole Lipowiec – opiekun
Bernadeta Zając, powoził Andrzej Maciejczek. Ekspozycja sokolnicza ptaków
drapieżnych – przygotowana przez Paw-

ła Machnowskiego pod kierownictwem
sokolnika Michała Pszczółki. Drzewa
i krzewy ozdobne – Barbara Nowak.
Pług dwuskibowy – Zdzisław Kozieł.
Brona – Jerzy Szwarc. Kultywator – Janusz Gajdacz. Kultywator z wałkiem
aktywnym – Marek Moskwik. Siewcy
– Karol Tomiczek, Szymon Łukasik, Michał Kubień. Siewnik – Stanisław Kozieł.
Siewnik punktowy do kukurydzy – Ludwik Zielina. Najstarszy sprzęt rolniczy
– Stanisław Brzezina. Samochód strażacki – OSP Ustroń Lipowiec. Opryskiwacz
ciągnikowy termit – Paweł Kocyan.
Beczka na gnojówkę – Tadeusz Wapienik.
Przyczepa asenizacyjna – Jan Stasiuk.
Roztrząsacz obornika – Ludwik Pniok.
Rozsiewacz do nawozów – Karol Czyż.
Agregat uprawowy – Grzegorz Frączek.
Glebogryzarka – Jan Kłoda. Sadzarka do
ziemniaków „własnej produkcji” – Jan
Pawlitko. Sadzarka do ziemniaków – Jan
Stec. Wielorak – Robert Rymorz. Rzemieślnicy – Spółka spod Żoru Władysław
Cieślar. Kominiarze – scenka przygotowana przez Józefa Waszka. Listonosze
– Stanisław Stec, Radosław Cieślar. Samochód strażacki – OSP Ustroń Centrum.
Łunochod – Józef Cieślar. Łunochod
– Adrian Szczotka. Łunochod i kosiarka
konna – Ludwik Brańczyk. Łunochod
i beczka na gnojgaz – Karol Pinkas. Kosiarka ciągnikowa listwowa – Agnieszka
Krzysica. Kosiarka dyskowa – Karol

Krysta. Kosiarka samobieżna „Stiga”
– Andrzej Rusz. Kosiarka rotacyjna
czołowa – Jan Szarzec. Przewracarka
grzebieniowa – Mirosław Heczko. Przetrząsacz karuzelowy – Janusz Gajdzica. Przetrząsaczo-zgrabiarka „Pająk”
– Adam Cieślar. Przetrząsaczo-zgrabiarka taśmowa – Zdzisława i Władysław
Zielińscy. Zgrabiarka konna – Władysław Mrózek. Zgrabiarka karuzelowa
– Leszek Glajc. Zespół do sianokiszonki
– Jerzy Janik. Zabytkowy Ursus z balotem – Czesław Miech. Przyczepa do sianokiszonki – Janusz Cieślar. Pszczelarze
– Koło Pszczelarzy Ustroń, prezes Leon
Śliwka. Wóz drabiniasty – Katarzyna
i Henryk Greń. Burdak – Andrzej Gojniczek. Kombajn – Jan Tomiczek. Ferma
królików rasowych „Belg Olbrzym”
– Jan Małyjurek. Zbieranie kłosów – zespół z SP 5 pod kierownictwem Jolanty
Szafraniec. Gospodarstwo agroturystyczne – Helena i Tadeusz Zubek. Pług
do podorywki – Karol Sztwiertnia. Brona
talerzowa – Władysław Hławiczka. Prasa
do prasowania słomy i siana – Jan Cichy.
Motopompa SZNEKÓWKA produkcji
szwajcarskiej – Czesław Sajan i Józef
Sajan. Samochód strażacki – OSP Ustroń
Nierodzim. Sieczkarnia jednorzędowa
do kukurydzy – Marcin Drozd. Wybierak
do kiszonki – Sławomir Pasterny. Wóz
paszowy – Władysław Madzia. Trakacz
– Florian Lis. Wózek drewniany – Tadeusz Tokarski. Kozy i koźlęta – z hodowli
Jana Śliwki seniora, powoził Jan Śliwka
junior. Owce – z hodowli Wandy Chmiel,
powoził Tomasz Chodura. Baca z psem
pasterskim – Franciszek Żyła. Krowa
– Klemens Handzel. Fura z ziemniakami
– Wanda i Franciszek Burawa oraz Anna
i Marek Łukasik. Ładowacz cyklop –
Adam Pinkas. Robotnicy leśni – Michał
Sikora, Tomasz Łukosz, Damian Żebrowski, Marek Oliwka. Mechaniczna wyciągarka do drewna – Bronisław Stekla.
Prace leśne – Tomasz Sztwiertnia i SKR
Goleszów. Ciągnik z rębakiem – Bogdan
Chodurski. Samochód strażacki – OSP
Ustroń Polana. Myśliwi – Koło Łowieckie
„Jelenica” w Ustroniu, prezes Henryk Chowaniok, powoził Jerzy Śliwka. Mikołaje
– zespół z osiedla Leśnik, powoził Władysław Cieślar. MULI pojazd wielozadaniowy dla rolnictwa i gospodarki komunalnej – Jerzy Nieborak. Zamiatarka
– zamiatanie drogi po przejściu korowodu,
czyli mechaniczne sprzątanie – Piotr Greń.
				
(rs)

Serdeczne podziękowania za udział w dożynkach
rolnikom i mieszkańcom Ustronia,
a w szczególności Gazdom i wszystkim osobom,
które przyczyniły się do zorganizowania
i przeprowadzenia tak wspaniałej uroczystości
składają
Burmistrz Ustronia
Ireneusz Szarzec

Przewodniczący Stowarzyszenia
Ustrońskie Dożynki
Jan Szwarc
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G. Łobaszewska.

Fot. A. Krajewska-Leda

ŁOBASZEWSKA I „AJAGORE”

14 sierpnia wystąpiła w Live Music Club
„Angel’s”, wybitna polska wokalistka
Grażyna Łobaszewska. Zapowiadająca
koncert Karolina Kidoń na wstępie stwierdziła, że jest to jedno z najważniejszych
muzycznych wydarzeń tego roku nie tylko
w „Angel’s”, ale i w naszym regionie.
Takiej gwiazdy estrady Klub jeszcze do
tej pory nie gościł.

Publiczność, wypełniająca ściśle lokal,
od 20.30 oczekiwała na pojawienie się
gościa wieczoru. Z kilkunastominutowym
opóźnieniem weszła na scenę Grażyna
Łobaszewska w towarzystwie znakomitego
zespołu „Ajagore” w składzie: Sławomir
Kornas – gitara basowa i wokal, Maciej
Kortas – gitara, Zdzisław Kalinowski – piano oraz Michał Szczeblewski – perkusja.

W STEGNIE GDAŃSKIEJ

Dwa tygodnie wspaniałej zabawy, wspólnie przeżyte miłe chwile, liczne atrakcje…
czas ten pozostanie w sercach 40 dzieci,
które mogły wyjechać na kolonię letnią
do Ośrodka Wczasowego „Polar” od 5 do
18 lipca do Stegny Gdańskiej. Dzieci na
co dzień uczęszczają do Ośrodka „Można
Inaczej”, gdzie odbywają się dla nich zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne,
instruktorskie, otrzymują również pomoc
w nauce. W nagrodę za cały rok pracy
wyjeżdżają na kolonię organizowaną przez
usrtoński ośrodek.
Fundusze na wyjazd dzieci zdobywane
są przez cały rok. Ośrodek organizuje
kwesty charytatywne w sklepach na terenie
Ustronia (Carrefour, Tesco, Spar), a także
liczne koncerty i imprezy, z których całkowity dochód przeznaczany jest na kolonię
(Piknik Rodzinny, Ustroniaczek, Siła Serca). Dużą pomocą stał się również dochód
z 1% podatku. Dzięki hojności i dobremu
sercu wielu osób – dzieci zachowały piękne
wspomnienia, które na zawsze pozostaną
w ich pamięci.
Atrakcje w jakich mogli uczestniczyć
wychowankowie Ośrodka, przyniosły im
wiele radości, ale też poszerzyły wiedzę.
Piękny zamek w Malborku, historia życia
Krzyżaków, wzbudziły wielkie zainteresowanie zwiedzających, którzy przez moment
mogli wyobraźnią cofnąć się w czasie
i poznać lepiej historię swojego kraju.
Z kolei zwiedzanie obozu koncentracyjnego
w Stuthof wzmocniło w dzieciach wartość
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życia ludzkiego oraz docenienie czasu,
w którym żyją. Wycieczka do Jantaru, gdzie
odbywały się zawody w poławianiu bursztynów oraz koncert na plaży, dały dzieciom
wiele zabawy i radości. Zwiedzanie Trójmiasta było wielkim przeżyciem dla wielu
uczestników. Wszyscy z zainteresowaniem
zwiedzali Oceanarium Gdyńskie. Również
rejs statkiem po Morzu Bałtyckim był zachwycający. Na co dzień wszyscy chętnie
wychodzili na plażę. By móc zanurzyć się
w morzu, posłuchać szumu fal, odpocząć,
pomarzyć, zapomnieć o tym co złe…
Jak co roku miały miejsce liczne konkursy, które mobilizowały dzieci do współpracy. W konkursie czystości zwyciężyły:
Sara Sędrowska, Dagmara Źlik, Marlena
Henc, Roksana Źlik, Angela Dominik.
Superkolonistką została Kinga Ratka.

Koncert okazał się prawdziwą ucztą duchową, a piosenkarka osobowością o jak
zwykle oryginalnym, doskonałym głosie.
Widzowie usłyszeli nie tylko mniej znane
utwory, takie jak: „Boli mnie życie”, „Ludzie z duszą”, „List do ciebie”, „Prowincja
jest piękna”, „Zakład dla normalnych”,
„Działam”, lecz również te, które z nazwiskiem wokalistki się kojarzą: „Brzydcy”
(z udziałem Sławomira Kornasa), „Byłaś
serca biciem”, „Czas nas uczy pogody”.
W trakcie wręczania kwiatów, zapytałam p. Grażynę, czy pamięta swój udział
w Festiwalu Piosenki Czeskiej i Słowackiej
około 20 lat temu. Po krótkim namyśle odpowiedziała, cyt. „Ach tak, to było w amfiteatrze”. Niestety nie udało mi się namówić
gwiazdy na zaśpiewanie dawnego, najbardziej znanego przeboju w jej wykonaniu
pt. „Alain Delon”. Na bis zaśpiewała utwór
„Pieją kury, pieją”, na więcej nie wyraziła
ochoty. W przerwie koncertu można było
nabyć płyty CD z autografami.
Koncert Grażyny Łobaszewskiej rzeczywiście był wydarzeniem muzycznym dużej
klasy. Być może w przyszłości organizatorom uda się zaprosić Ewę Bem, Krystynę
Prońko, Danutę Błażejczyk czy Hannę Banaszak. Zupełnie niezrozumiałym jest, że
nie często, wręcz rzadko można oglądać te
dobre, znane i lubiane piosenkarki na małym ekranie. Czyżby muzyka komercyjna
tak zawładnęła show-biznesem, że stało
się to powszechnością telewizyjną? Aż
strach pomyśleć.
Elżbieta Sikora
Superkolonistą został Igor Podżorski. Miss
kolonii w grupie starszej ogłoszono Patrycję Sadlik. Masterem został Kamil Hubczyk, w młodszej kategorii koronę Miss
zdobyła Angela Dominik, misterem został
Andrzej Adamski. Superwolontariuszką
została jednoznacznie Karolina Łabiak.
Superwolontariuszem został Mateusz Zawada. Wyróżnienie za najlepszą postawę
kolonijną otrzymał Maciej Rybak.
Dzieci nie skarżyły się na nudę i brak
atrakcji, tak jak i kierownik Joanna Ryłko
z wychowawcami: Moniką Zawada, Katarzyną Rychlik, Anną Gradką, Marceliną
Bigos, które włożyły wiele pracy, miłości
i zaangażowania, by umożliwić swoim
wychowankom, jak najlepszy pobyt na
wakacjach.
Piękne staje się tylko wtedy możliwe,
gdy wokół wszystkich rodzi się miłość
i przywiązanie… Piękne chwile to czas
kolonii „Można Inaczej” w 2009 roku!
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ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia,
policja, stra¿ miejska
Miejska BIBLIOTEKa PUBLIczna im. J. Wantu³y
Rynek 4, tel. 854-23-40.
Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-15.00, wtorek: 8.00-15.00, środa: 8.00-15.00, czwartek: nieczynne
piątek : 12.00-18.00
sobota - tylko wypożyczalnia dla dorosłych: 8.00-12.00.
Czytelnia ogólna oraz wypoŻyczalnia dla dzieci i młodzieŻy
Czytelnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 8.00 - 15.00; pi.: 12.00 - 18.00.
Wypożyczalnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 8.00 - 15.00; pi.: 12.00 - 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.
„Zbiory Marii Skalickiej” OddziaŁ Muzeum USTROŃSKIEGO
ul. 3 Maja 68, tel. 033 858-78-44,
e-mail: ustron@skalickamuzeum.pl, www.skalickamuzeum.pl
ekspozycja stała :
- ze zbiorów Marii Skalickiej: drzeworyty sztorcowe Pawła Stellera, cenny zbiór książek tzw. „Cieszyniana”, starodruki, druki bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
- ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny żeński
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
- oraz - „Walka o niepodległość w czasie II wojny światowej (1939-1945)”. (AK, PSZ na Zachodzie,
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich
.

Galeria „Pod Jodłą” w Muzeum Marii Skalickiej

Lalki ŚWIATA - w strojach narodowych, historycznych i regionalnych
Wystawa czynna: 1.07 - 30.09.
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 pn do pt 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
Zapraszamy na zajęcia od września.
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.
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.
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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 w prażakówce
Zw. Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych - poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17
Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie I i III wtorek miesi¹ca - 10.0012.00 sala nr 2.
Zwi¹zek Inwalidów Wojennych RP i Zwi¹zek By³ych WiêŸniów Politycznych Hitlerowskich
Wiêzieñ i Obozów Koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2.
Ko³o nr 2 w Ustroniu - œroda 10.00-12.00
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.
Miejska informacja turystyczna
Rynek 2, tel. 854-26-53, - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 17.00 - sobota 8.30 - 13.00
ul. Sanatoryjna 7, 854-20-25 - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00 - sobota 8.45 - 13.00.
ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.
StraŻ MiejskA USTROÑ
ul. Brody 16, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERY: darmowy 986.

zgłoszenia do Laurów Srebrnej
Cieszynianki

W związku z organizowaną co roku uroczystą sesją Rad Gmin
Ziemi Cieszyńskiej z okazji 11 Listopada, połączonej z wręczeniem Laurów Srebrnej Cieszynianki, przypomina się o możliwości
zgłoszenia jednego kandydata przez stowarzyszenia, organizacje,
instytucje działające na terenie Ustronia. Kandydatem może być
każdy mieszkaniec gminy. Zgłoszenie musi być dokonane na piśmie
i zawierać oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na wyróżnienie i ujawnienie danych osobowych. Zgłoszenia przyjmuje się
w Urzędzie Miasta w terminie do 15 września br. Kartę zgłoszenia kandydata oraz wszelkie informacje można uzyskać
w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki UM, pok. nr
16, tel. 8579-328.
Wyboru laureata dokona Rada Miasta podczas wrześniowej
sesji. Przy wyborze Rada weźmie pod uwagę przede wszystkim
szczególne zasługi dla społeczności, w której działają kandydaci,
a zwłaszcza wniesienie przez nich i propagowanie nowych, pozytywnych wartości, będących godnymi naśladowania i stanowiące
wzór dla innych.

Joanna i Daniel Schiller
wraz z rodzicami
składają serdeczne podziękowania
pracownikom Urzędu Miasta w Ustroniu
oraz Miejskiego Domu Spokojnej Starości
w Ustroniu za kwiaty i życzenia z okazji ślubu.
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ustroniu
ZDZ Katowice
zaprasza na kursy:

prawa jazdy kat. A, B (zniżka dla uczniów)

(rozpoczęcie kursu w każdy poniedziałek i środę o godz. 16)
oraz
podstawy obsługi komputera,
kurs florysty,
księgowość wspomagana komputerem,
palacz kotłów,
kursy SEP,
kursy BHP,
kurs manicure, pedicure, przedłużanie i stylizacja
paznokci.
Informacje i zapisy pod numerem tel. 033/8543300 lub
osobiście w biurze przy ul. Stawowej 3 w Ustroniu.
27 sierpnia 2009 r.

Jako sie mocie

Korowód fotografują zawodowcy.

Fot. W. Suchta

Lato hónym przeleciało, nó i wrzesiyń przed nami i jesiyń
sie zbliżo. Siedzym se łoto na moji ławeczce i spoczywóm po
łobiedzie. Ale już musiałach łoblyc fusekle, bo mie łoziómbie w szłapy. Stare klepeta, tóż nie dziwota, że jak przijdzie
chłódniejszy czas, to sie aji rewma łodzywo. Dostałach łod
przocielki dwa kłębka łowczej wełny, to sie isto chycym
sztrykowanio kopytek. Ale móm nadzieje, że jeszcze bydóm
ciepłe dni, bo chciałabych se poszpacyrować i nacieszyć
łoczy tymi kolorami jesiyni.
A póki co je zielóno, dyć dziepro kóniec ferii się zbliżo.
Dziecka już rychtujóm całe wyposażyni do szkoły. A trzeja
tego mieć z roku na rok wiyncyj, nie dziwota, że banki kuszóm pożyczkami. A gor jak sóm dwa, trzi dziecka w rodzinie, to isto muszóm też liczyć na pumoc stareczki i starzika,
kierzi dycki dlo ukochanych wnuków znóńdóm jakisi grosz,
choć sami przeca za moc ni majóm.
Jo fórt zawarzujym kómpoty i kiszym łogórki, ale już kóńczym, bo mi przeca tego styknie na zime. Zawarziłach isto
ze sztyrycet weków, łod trześni po śliwki. Zrobiłach też ze
dwacet flaszek soków z rybiźli i malin. Nale fórt na drzewach
sóm śliwki węgierki i ryngloty, a mie zawarzelin już nie trzeja, tóż muszym roz na dziyń brać amper i zbiyrać łopadołki
kole drzew, bo łosy przilatujóm i aji do chałupy dociyrne
sie wciskajóm. Móm jeszcze takóm wielucnóm szarówke, co
latoś doista łobrodziła, ale kogo tym łobdarować? Ciepiym
łopadołki na kómpost, choć szkoda, że żodyn ich nie chce
i tak sie pocieszóm, że możne ptoszki w zimie z tego jeszcze
bydóm miały pocieche.
Hela

Z I ligi na Wyspy Papui Nowej Gwinei

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Beatą Woźną,
która opowiadać będzie o prawie 8 latach pracy nad tłumaczeniem Biblii dla ludzi Seimat na Wyspach Ninigo należących do Papui Nowej Gwinei. Wcześniej, wraz
z zespołem Stali Bielsko, Beata zdobyła 5 razy mistrzostwo
Polski w siatkówce.
Środa, 2 września, godz. 18.00
Sala Parafialna Kościoła E-A
Wstęp wolny
Organizatorzy: Biblijne Stowarzyszenie Misyjne i Parafia
Ewangelicko-Augsburska.
POZIOMO: 1) do żucia, 4) leżanka, 6) basen portowy,
8) eurogrosz, 9) wędrówka turystów, 10) protest w fabryce, 11) rodzina włoskich lutników, 12) dźwiękochłonne
przy drodze, 13) zaliczkowa wypłata, 14) istota sprawy,
15) motyw zdobniczy, 16) jaśnie pan, 17) składnik benzyny,
18) typ dawnego żaglowca, 19) w ubiorze duchownego,
20) pospolity minerał.
PIONOWO: 1) przebieralnia artystów, 2) zioło z ogródka,
3) gorące baseny, 4) posążek, 5) cenny przedmiot, 6) spec od
diagnoz, 7) piecyk na koks, 11) z niedożywienia, 13) pierwiastek promieniotwórczy, 14) bezkrytyczny naśladowca.

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

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 4 września.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 32

dni ustronia
Nagrodę 30 zł otrzymuje Władysław Bujok z Ustronia, ul.
Folwarczna 13. Zapraszamy do redakcji.

27 sierpnia 2009 r.			
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Pierwsza Dywizja

Pierwsza Dywizja Pancerna PSZ na Zachodzie
(10 Brygada Kawalerii)
Początki Brygady to 1937 r. Jako jedyna miała spełniać zadania
ruchliwej jednostki pancernej. Brygada brała udział w rewindykacji Zaolzia i skoncentrowana była w rejonie Bielska. Dowódcą
był gen. płk Stanisław Maczek. We wrześniu 1939 Brygada
weszła w skład Armii Kraków, walki – Jordanów – Skomielna
– Myślenice – Rabka. 7 i 8 września bitwa o Łańcut, 14 osłona
Lwowa, 15 natarcie na niemiecką 1 Dywizję Górską okupione
ciężkimi stratami. Po wkroczeniu Sowietów do Polski, brygada
uchodzi na Halicz i 19 września przekracza granicę węgierską.
Tam myśli wszystkich żołnierzy skierowały się ku Francji.
W ciągu jesieni i zimy 1939, pojedynczo, grupami, a nawet
całymi szwadronami, zebrała się 10 Brygada Kawalerii we
Francji. Po jej upadku w lipcu 1940 roku znowu żołnierz polski
przedostawał się do Wielkiej Brytanii.
Tam powstała dobrze uzbrojona i zorganizowana polska
I Dywizja Pancerna pod dowództwem gen. S. Maczka. Do lipca
1943 dywizja przeprowadziła szereg ćwiczeń i wykazała się dużą
sprawnością. Ponieważ brytyjskie dywizje przeszły na nowy typ
organizacyjny, uczyniła to i polska dywizja. W szeregu ćwiczeń
na większą skalę, żołnierz 1 Dywizji Pancernej udowodnił że nie
ustępuje brytyjskim kolegom, przewyższając go umiejętnościami.
1 Dywizja Pancerna utwierdziła się w przekonaniu, że jest wielką
jednostką uzbrojoną w najnowszy sprzęt wojenny i pożądana
w zbliżającej się inwazji na kontynencie. Żołnierze czekali na
zbliżający się moment, kiedy będą mogli odliczyć zmniejszające
się odległości, dzielące ich od Polski.
6 czerwca 1944 nastąpiła inwazja aliantów w Normandii.
O godz. 0.15 wylądowali pierwsi spadochroniarze 82 i 101 dywizji, prawie 18 tysięcy Amerykanów, Anglików i Kanadyjczyków.
O godz. 6.25 lądowały na plażach Normandii wszystkie rodzaje
wojska. W pierwszych dniach alianci odnieśli wielkie sukcesy, ale
kiedy Niemcy wprowadzili do walki doborowe dywizje pancerne,
doszło do ciężkich walk w rejonie Caen, które trwały niemal
8 tygodni. Lądowanie polskiej 1 Dywizji Pancernej planowane
na początek sierpnia 1944 w rejonie Bayeux i w nocy z 7-8
sierpnia dywizja zajęła postawę do natarcia na południowym
skraju Caen. Natarcie ruszyło 8.08 wzdłuż szosy Caen – Falaise. Atakująca 10 brygada pancerna natknęła się na bardzo silną
obronę niemiecką i poniosła znaczne straty. 2 pułk pancerny
z posiadanych 34 czołgów stracił 27. Następnego dnia oddziały

I. Jeleń na stadionie Kuźni.

Fot. W. Suchta

obserwuje
brata

Żywe zainteresowanie budził przybyły na mecz Kuźni z Cukrownikiem zawodnik francuskiego Auxerre Ireneusz Jeleń. Poprosiłem go o krótką rozmowę w przerwie meczu.
Jak się pan czuje na boiskach sprzed lat?
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posunęły się naprzód, ale mimo dużych strat nie przełamały
obrony niemieckiej. Sąsiednia kanadyjska 4 Dywizja Pancerna
także została zatrzymana. Sytuacja uległa poprawie, gdy do rejonu
walk zaczął się zbliżać od południa XV Korpus amerykański.
Zagrożone okrążeniem dywizje niemieckie rozpoczęły odwrót
przez istniejącą lukę między Argentan a rzeką Maison. Zadania
zamknięcia okrążenia otrzymały dywizje polska i kanadyjska.
15 sierpnia oddziały 1 Dywizji Pancernej sforsowały rzekę
Diwes, w następnych dniach zbliżyły się do silnie bronionego
miasta Trun, luka w okrążeniu zmniejszyła się do kilkunastu kilometrów. 17 sierpnia 1944 1 Dywizja Pancerna otrzymała rozkaz
opanowania miasta Chamois. Dowódca gen. S. Maczek utworzył
dwa zgrupowania, z których jedno miało zająć wzgórza M. Morel, a drugie Chamois. Do wieczora 19 sierpnia, mimo ciężkich
walk, zadania te wykonano. Obydwa zajęte obiekty były według
określenia gen. Montgomery’ego „korkiem od butelki”, w której
zamknięte zostały oddziały niemieckie i 7 Armia Werhmachtu.
20 sierpnia dywizja rozpoczęła uporczywą walkę, bowiem znalazła się w całkowitej izolacji. Przez następne dwie doby toczyły
się ciągle zażarte walki, zarówno z oddziałami niemieckimi, które
starały się wydostać „kotła” jak i tymi, które wyszły z okrążenia
i atakowały od zewnątrz. Podczas nieustannych ataków Niemcy
stracili dziesiątki czołgów, setki zabitych i rannych, tysiące wziętych do niewoli. Żołnierze nasi byli u kresu wytrzymałości, brakowało amunicji, wody i żywności (zrzuty z powietrza niewiele
poprawiły sytuację). Liczni ranni, zarówno Polacy jak i Niemcy
nie mogli być ewakuowani, pomimo tego pozycje utrzymano aż
do nadejścia jednostek brytyjskich i kanadyjskich. Kilkunastodniowe walki w rejonie Falaise – Chamois, były pierwszą, ale
jak się później okazało - największą bitwą 1 Dywizji pancernej
podczas kampanii w zachodniej Europie. Dla weteranów kampanii wrześniowej prawdziwą satysfakcją było wzięcie do niewoli
żołnierzy z niemieckiej 2 Dywizji Pancernej, tej samej, która
walczyła z 10 BK w 1939 r. w Beskidzie Wyspowym. Uznawali
to za rewanż i akt sprawiedliwości dziejowej.
					
Adam Heczko
8 sierpnia odbyły się uroczyste obchody 65 rocznicy chrztu
bojowego 1 Dywizji Pancernej gen. S. Maczka w Gdańsku.
Zjechali się weterani tamtych walk, walczący w dniach od 8 do
20 sierpnia 1944. 20.08 w rejonie M. Morel i Chamois 1 dywizja
Pancerna dokonała zamknięcia kotła, w jakim znalazła się 7 Armia
Wermachtu w Normandii. Jakkolwiek o tej bitwie mało się pisze
i mówi, ale było to największe zwycięstwo aliantów we Francji.
Tu zaczęła się ucieczka Niemców z Francji i Belgii, 25 sierpnia
został oswobodzony Paryż.
Gdy tylko mam okazję, oglądam mecze, przeważnie z udziałem
mego brata grającego obecnie w Chybiu.
Jak się panu podobała pierwsze połowa meczu Kuźni z Cukrownikiem?
Na pewno dawniej był wyższy poziom w okręgówce i czwartej
lidze. Ten mecz jest wyrównany i chyba ten, kto strzeli bramkę,
wygra.
Pamięta pan swój ostatni mecz na tym boisku?
Było to dość dawno, chyba z osiem lat temu. Grałem tu i w drużynie trampkarzy, juniorów, a potem seniorów.
Co pan sądzi o tym, że Beskid Skoczów występuje w B-klasie?
Jestem tym zaskoczony. Grali w trzeciej lidze i naprawdę z tego
klubu wyszło wielu zawodników i udało się im pójść wyżej.
Szkoda, że grają w B-klasie, ale teraz takie są realia. Kto nie ma
pieniędzy, nie liczy się.
Będąc już w Auxerre spotkał się pan na Zawodziu z młodymi
piłkarzami Kuźni. Wielu z nich gra dzisiaj.
To pamiętam. Byli tam wtedy Adrian i Mietek Sikorowie. Miło
spotkać się z przyjaciółmi.
Plany na przyszłość?
Leczę kontuzje i przede wszystkim o tym myślę.
A do Ustronia lubi pan przyjeżdżać?
Tak. Tu szukam nieruchomości i zobaczymy co z tego wyniknie.
Jest więc szansa, ze zagra pan w Kuźni. Kibice już pytają po
ile mają się zrzucić na taki transfer.
Spokojnie. Mam przed sobą kilka lat grania i na razie nie zastanawiam się, co będzie później.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
27 sierpnia 2009 r.

Sz. Holeksa w akcji. Zawodnik ten następnego dnia obchodził 30 urodziny. Strzelił co prawda gola, ale wynik nie jest dobrym prezentem.
Fot. W. Suchta

boiskowa elegancja
Nierodzim - Spójnia Zebrzydowice 1:4 (1:2)

Niewielu kibiców obserwowało mecz
„A-klasy” w Nierodzimiu. Może kibice jeszcze nie przyzwyczaili się do nowych terminów spotkań. Dotychczas na
własnym boisku Nierodzim grał zawsze
w niedzielę o godz. 11. Teraz gra w sobotnie popołudnia.
Pierwszą bramkę Spójnia strzela już
w 13 min. po długim podaniu i strzale
w długi róg. Wyrównuje w 22 min. Szymon Holeksa z rzutu wolnego z 23 m. Niestety Nierodzim kolejnego gola traci w 40

min, a dwa kolejne w 48 i 84 min. Bramki
padają podobnie do tej pierwszej. Przy
stanie 1:3 Nierodzim mógł strzelić bramkę
kontaktową, niestety nie wykorzystano
sytuacji sam na sam z bramkarzem.
Często spotykamy się na boiskach
piłkarskich z chamskimi odzywkami.
Tym razem było inaczej. Zawodnik gości
o pseudonimie Kulawy głośno komentował pracę sędziów, ale czynił to bardzo
elegancko, więc nawet nie otrzymał upomnienia.

Piłkarze Spójni przewyższali Nierodzim nie tylko piłkarsko.

27 sierpnia 2009 r.			

- Panie sędzio, dwa błędy w ciągu minuty
– napominał elegancko Kulawy arbitra.
- Kulawy, ty się k... uspokój! – napominali piłkarza dżentelmena koledzy
z drużyny.
Nierodzim wystąpił w składzie:
J. Legierski, Sz. Holeksa, A. Madusiok,
M. Bąk, M. Kania, T. Kral, D. Kocot,
M. Górniok, G. Wawronowicz, W. Kawulok, A. Brudny.
Po meczu powiedzieli:
Trener Spójni Mieczysław Parzych:
– Potrzebne było zwycięstwo, żeby się
odbić od dna po fatalnym starcie. Drużyna
musi wrócić na właściwe tory. Mój zespół
zaczął bardzo spięty, a nerwowość wynikała z przegranych, szczególnie po nokaucie
z Rudnikiem. Nieskromnie stwierdzę, że
wygrała drużyna lepsza, a wynik jest adekwatny do tego, co się działo na boisku.
W końcówce mogliśmy strzelić jeszcze ze
dwie bramki.
Trener Nierodzimia Rafał Dudela: Od samego początku mieliśmy problemy.
Przed meczem były kłopoty z zebraniem
jedenastu zawodników. Po meczu z Hażlachu jesteśmy zdziesiątkowani. Do tego
kontuzje i wakacyjne wyjazdy. Mimo
wszystko do straty czwartej bramki nie
byliśmy drużyną gorszą. Potem odeszły
chęci do gry. Prawda jest taka, że wygrywa drużyna strzelająca bramki, a nie
ta, mająca przewagę w środku pola. Ta
przegrana stawia nas w trudnej sytuacji,
a przed nami ciężki pojedynek derbowy
z Brenną. Musimy przeprowadzić poważną męską rozmowę i wziąć się do pracy,
bo frekwencja na ostatnich treningach była
bardzo niska.
Wojsław Suchta

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

LKS Wisła Strumień		
LKS Victoria Hażlach		
TS Mieszko-Piast Cieszyn		
LKS Rudnik		
LKS Pogórze		
LKS Spójnia Górki Wielkie		
LKS Błyskawica Kończyce W.		
LKS Kończyce Małe		
KKS Spójnia Zebrzydowice		
LKS Strażak Dębowiec		
LKS 99 Pruchna		
LKS Orzeł Zabłocie		
KS Nierodzim		
LKS Beskid Brenna		

9
7
7
6
5
4
4
4
3
3
2
1
1
1

2:1
9:4
6:1
7:5
5:3
9:7
5:8
2:5
6:8
4:8
1:4
5:7
4:8
2:8

Fot. W. Suchta
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28.8 godz. 17.00 Spotkanie z kolekcjonerm, Ewa & Jagoda
									Liszka, Muzeum „Zbiory Marii Skalic
									 kiej”.
30.8 godz. 17.00 Koncert Muzyczny na rynku.

	SPORT

29.8 godz. 17.00
									

	KINO

Mecz piłki nożnej KS Kuźnia - TS Podbeskidzie II BB, stadion Kuźni.

21-27.8 godz. 16.45 	NOC W MUZEUM 2, przygodowy
									 w polskiej wersji językowej, USA.

Ważne...

Promocja okien PCV f.h. „Besta”
Ustroń, ul. Skoczowska 47e. Tel.
033 854-53-98.

Fot. W. Suchta
centrum Ustronia. 0500-748-684
Sprzedam 3 klatki królicze. Tel.
0607-455-292.

Czyszczenie dywanów, tapicerki.
033 854-38-39, 602-704-384.

Firma budowlana poszukuje
zamówień na roboty budowlane.
Tel. 0660-855-157, 062 72546-92.

Kupię radia, wzmacniacze, kolumny, itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Klocki Lego. 607-912-559.

Wynajmę 2 pokoje, kuchnię, łazienkę, osobne wejście, Ustroń.
Tel. 0518-201-215.

Czyszczenie dywanów, wykładzin, foteli. 501-835-918.

Sprzedam pianino marki Hoffman
do remontu r.prod. 1910-1920.
Tel. 033 854-44-82, kom. 0601995-851.

Kupię antyki, starocie, itp. 790467-020.
Węgiel Eko-groszek, pakowany, drewno opałowe, transport.
0 518-201-189.
Czyszczenie wykładzin, dywanów, foteli. 887-594-752.
Do wynajęcia pawilon handlowo
usługowy 60m2, parter, witryna,

Wynajmę Ustroń, Daszyńskiego
40: mieszkanie 46m2, 2 osobne
pokoje, sklep 20m2, biuro. Tel.
790 630 469, www.extrahawk.
com.
Cyklinowanie. Tel. 696-185-932.
Wykańczanie wnętrz. Tel. 696185-932.

27-28.8
29-30.8
31.8-1.9
2-3.9		
4-5.9		

-	Na Szlaku
Venus
Centrum
-	Na Zawodziu
-	Pod Najadą

ul. 3 Maja 46
ul. Grażyńskiego 2
ul. Daszyńskiego 8
ul. Sanatoryjna 7
ul. 3 Maja 13		

tel. 854-14-73
tel. 858-71-31
tel. 854-57-76
tel. 854-46-58
tel. 854-24-59

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

dziesięć lat temu
Pierwszego września uczniowie Gimnazjum nr 1 rozpoczną
naukę w zupełnie nowym budynku, którego budowę rozpoczęto
jednak już kilka lat temu. Decyzja o rozbudowie SP 1 okazała się
po latach bardzo słuszna, choć wtedy jeszcze nawet nikt nie myślał
o reformie szkolnictwa, zmieniającej także jego strukturę (…).
Z założeń projektu wynika, że w końcu szkoła stanie się miejscem
przyjaznym dziecku i młodemu człowiekowi. Patrząc kilka lat
wstecz jest to naprawdę milowe posunięcie na drodze ku dobrej
edukacji. Rzeczywistość szkolna pokaże, czy tak właśnie będzie,
czy to nie kolejne hasło bez pokrycia.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

15 sierpnia, już po raz drugi, w ustrońskim amfiteatrze odbyła
się impreza integracyjna pod hasłem Dajmy dzieciom uśmiech
– Dajcie dzieciom zmienić świat (…). Organizatorzy przygotowali
koncert tak, aby znalazło się w nim coś i dla dzieci, i dla rodziców.
Maluchy śmiały się radośnie oglądając występy cyrku „Fifa”
z Chorzowa, natomiast atrakcją dla rodziców był występ znanego
i popularnego w latach siedemdziesiątych Jacka Lecha (…). Pan
Jacek zaśpiewał wiele ze swoich dawnych przebojów angażując
do ich wykonania zebraną na widowni publiczność, która doskonale znała teksty. W wykonaniu jednego z nich towarzyszyła mu
Izabela Trojanowska, która zjawiła się w ustrońskim amfiteatrze,
zupełnie niespodziewanie.
List do redakcji: Ustroń już nigdy nie będzie tym cichym, spokojnym miasteczkiem, do którego przyjeżdżano, aby wypocząć
na łonie natury w nieskażonym środowisku. Komercjalizacja
wszystkiego i nieubłagana konkurencja, wymaga coraz to nowych
pomysłów, by zainteresować potencjalnych klientów. Ale dlaczego
musi się to odbywać kosztem zszarganych nerwów mieszkańców
miasta? Dlaczego spacerując bulwarem nadwiślanym musimy
wysłuchiwać głośnej muzyki dobiegającej z coraz to nowych
ogródków?

... jak się kończy.
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W tym biegu uczestniczyć mogą pary małżeńskie, rodzinne,
narzeczeńskie, koleżeńskie, a nawet wrogów. Należy jedynie na
trasie 3160 m cały czas trzymać się za ręce. Na starcie stanęło 35
par. Nadspodziewanie wielu kibiców zjawiło się na bulwarach.
						
(mk)
27 sierpnia 2009 r.

felieton

Tak sobie myślę

Znów się zaczyna…
W czasie wakacji najczęściej na szkolnych korytarzach i szkolnych klasach
panuje spokój i cisza… Czasem tylko na
krótko pojawi się w szkole dyrektor czy
nauczyciele… Tylko sekretariat jest czynny i przyjmuje nielicznych interesantów…
Woźni naprawiają szkolne urządzenia,
sprzątaczki nie spiesząc się wykonują
swoje obowiązki… Niemal wszyscy pracownicy są na dłuższych czy krótszych
urlopach. A uczniowie najczęściej mijają
szkołę z daleka…
Czas wakacji jest wykorzystywany na
dokonanie potrzebnych napraw i remontów. To jest czas wytężonej pracy rzemieślników różnych branż. Im bliżej końca
wakacji i początku roku szkolnego, tym
więcej osób pokazuje się w szkole. Trwają
przygotowania do nowego roku szkolnego.

felieton
W kręgu filozoficznej
refleksji (49)

1. Zbliża się nowy rok szkolny
2009/2010. Związana z tym faktem dyskusja w mediach dotyczy m.in. potrzeby
zakupu nowych podręczników za dość
wysoką kwotę.
1.1. To zastanawiające, dlaczego znowu
potrzebne są nowe podręczniki, których
posiadania wymaga się od ucznia bezwzględnie. Oczywiście, sprzedaż takich
obowiązkowych podręczników to wyśmienity interes, gdyż zapewniona jest spora
ilość klientów, którzy zobligowani zostali
do ich terminowego nabycia i nie mogą się
temu sprzeciwić.
1.2. Budzą się tu wątpliwości, bo chyba
mamy do czynienia z sytuacją podobną do
wymuszenia. Nikt nie nabywa przecież
dobrowolnie nowych i drogich podręczników. Kończy się tu wolny rynek, na którym
obowiązuje reguła, iż ten kto oferuje towar
musi zabiegać o klienta, a ten kto kupuje
i wykłada własne pieniądze może odstąpić
od niekorzystnej transakcji. Czy sprzedaż
nowych podręczników stanowi wymuszenie na wielką skalę? A przecież zawartość
podręczników można zamieścić w Internecie na stronach ministerstwa odpowiadającego za oświatę (jeśli już takowa instytucja
sobie istnieje i dysponuje pieniędzmi podatników). Wówczas uczniowie bądź ich
opiekunowie mogą wydrukować strony z
potrzebnymi tematami lekcji. Nagle, jak
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki,
27 sierpnia 2009 r.			

I trzeba na czas skończyć remonty, doprowadzić szkołę do idealnego porządku,
sprawić, aby wszystkie klasy i pracownie
były gotowe na przyjęcie nauczycieli
i uczniów. W ostatnich dniach wakacji
odbywają się konferencje nauczycieli.
Omawia się plan pracy na następny rok
szkolny. Przygotowuje się rozkład zajęć
dla poszczególnych klas i nauczycieli.
Trwają przygotowania do uroczystości
rozpoczęcia roku szkolnego. Nauczyciele
dowiadują się o zmianach jakie od 1 września wprowadzone zostały w organizacji
pracy szkoły.
Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Nauczyciele i uczniowie wracają do swoich
klas. Pełni nadziei i niepewności. Wszak
nawet najlepiej zaplanowany rok szkolny
zawsze przynosi jakieś niespodzianki. Nie
wszyscy jednak wracają do swoich szkół.
Niektórzy nauczyciele i inni pracownicy
szkolni poszli na emeryturę. I pewnie już
nie wrócą do pracy w szkole. Zmniejsza
się, ze względu na niż demograficzny,
liczba uczniów i klas, a tym samym liczba
godzin lekcyjnych. Kiedyś wielu nauczycieli, jeszcze przez wiele lat po przejściu
na emeryturę, nadal uczyło w szkole…
Dzisiaj coraz trudniej o przydział lekcji
dla emerytów. Trzeba znaleźć miejsce dla

nowych, młodych nauczycieli… Zmieniają się nauczyciele, zmieniają się też
uczniowie. Kolejne roczniki w czerwcu
skończyły kolejny szczebel nauki szkolnej.
Absolwenci szkół podstawowych przeszli
do gimnazjów, absolwenci gimnazjów
do szkół średnich, a ci ze szkół średnich
rozpoczęli studia lub podjęli pracę zawodową. Zamiast absolwentów pojawili się
pierwszoklasiści w szkołach wszystkich
szczebli. Pełni lęku przed tym, co czeka
ich w szkole…
I znowu, jak co roku, szkolne dzwonki
będą wyznaczać rytm szkolnego życia;
będą rozpoczynać i kończyć kolejne lekcje
i kolejne dni szkolnego życia. I znowu
nauka szkolna stanie się ważną sprawą
nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale
także dla ich rodzin. Życie rodzinne zostanie podporządkowane rozkładowi zajęć
szkolnych, a także zajęć pozalekcyjnych.
I tak przez cały rok szkolny, z przerwami
na szkolne ferie, aż do kolejnych wakacji… Pozostaje tylko życzyć nauczycielom
i uczniom, jak najskuteczniejszego nauczania i uczenia się, jak najmniej stresów i jak
największych sukcesów w nauce, sporcie
i we wszystkich innych dziedzinach szkolnego życia. A więc: powodzenia w nowym
roku szkolnym!
Jerzy Bór

podręczniki stają się dostępne tańszym
kosztem. To proste! Żyjemy w cywilizacji
opartej na technice informatycznej, która
sprawia, że niektóre ważne dla nas dobra
są bardziej osiągalne.
2. Kolejna wątpliwość dotyczy ciągłego
zmieniania treści podręczników, zwłaszcza w edukacji wczesnoszkolnej. Czy
treści, które przyswajały sobie poprzednie
roczniki (i były z tego oceniane) okazują
się nietrafnie dobrane bądź niewłaściwie
zaprezentowane? To czegóż to niedawno
temu pilnie nauczano, że teraz trzeba się
z tego radykalnie wycofać?
3. Następna sprawa, to fetyszyzacja
podręczników w edukacji, która deprecjonuje i wręcz unicestwia właściwą rolę
podręcznika w działaniach dydaktycznych. Bałwochwalcza wiara w moc podręcznika dezorientuje ucznia w kwestii
zasadniczego celu uczenia się. Zamiast
pożądanego rozwijania samodzielności
poznawczej ucznia, zamiast kształtowania
umiejętności uczestniczenia w dyskusji
wiedzotwórczej oraz samodzielnego dostrzegania problemów i formułowania
trafnych pytań, wprowadza się podręcznik
jak „świętą księgę”, w której „wszystko,
co potrzeba” zapisano. Wystarczy jedynie
biernie zapamiętać („wkuć na pamięć”)
i jest zapewniony pełny sukces dydaktyczny. A jeśli „nieokrzesanego” ucznia
będą notorycznie interesowały zagadnienia pominięte w podręczniku, to może
on tego gorzko pożałować. On ma znać
wiadomości, które podaje mu podręcznik,
bo „mądrzejsi” tak ustalili i dlatego lepiej
uczniowi nie mądrować, samodzielnie wyszukując i twórczo dyskutując interesujące
go kwestie.
4. Nieszczęsny styl nauczania wedle
wyłącznie jednego podręcznika bądź dyktowania przez nauczyciela (wykładowcę)

jedynie słusznych treści, których opanowanie sprawdza się testem, przechodzi
– jak zaraza – w systemie oświaty od
szkoły podstawowej do uczelni wyższych.
Powoduje intelektualne spustoszenie, niszcząc samodzielność poznawczą.
5. W edukacji niestety nie ma czasu
na ćwiczenie rzetelnej dyskusji, która
przyczynia się do pomnażania wiedzy
i do lepszego zrozumienia rozpatrywanych
zagadnień. Brakuje czasu, gdyż „na gwałt”
trzeba przygotować się do testów. Wypełniając test nie dyskutuje się jego układu
i treści. Gdy ktoś chce lepiej zrozumieć
dane zagadnienie, chce spojrzeć na nie
z różnych punktów widzenia, to biada mu
przy wypełnianiu testów! Zamiast automatycznie rozwiązywać test, będzie próbował
go przemyśleć i przegra w szkolnym
systemie. Natomiast, jeśli się dostosuje
do tego systemu, jak płyn do naczynia,
to straci o wiele więcej: zaniknie w nim
zrozumienie dla tego, czym jest samodzielność poznawcza i jak istotną stanowi
ona wartość. Uczeń zostanie trybikiem
edukacyjnej machiny.
6. Częstokroć filozofowie wyrażali postulaty rzetelnej edukacji, która rozwija
samodzielność poznawczą. Współczesny
polski filozof i kosmolog Michał Heller
wielokrotnie postulował: „Chciałbym,
żeby autentyczna nauka w większym
stopniu niż obecnie kształtowała poglądy
szerokich warstw społeczeństwa. Nauka
jest jednym z najwspanialszych owoców
ludzkiego ducha i w tak małym stopniu
jest ten owoc kosztowany przez ludzi”.
W takim kontekście prof. Heller określa
zadania edukacji: „byłoby dobrze, gdyby
powszechna edukacja uczyła ludzi myśleć,
a nie pchała do głowy masę wiadomości,
które i tak wkrótce będą przestarzałe”.
Uczyć myśleć!
Marek Rembierz
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Przy piłce D. Szpernol.

Fot. W. Suchta

bez porażki
Kuźnia Ustroń - Cukrownik Chybie 1:1 (0:0)
Spójnia Landek – Kuźnia Ustroń 1:1 (1:0)

Po raz pierwszy w tym sezonie rozgrywek w lidze okręgowej Kuźnia zaprezentowała się przed własną publicznością.
No i zobaczyliśmy inna Kuźnię. Młodzi zawodnicy pokazali, że potrafią grać
i przeprowadzać ładne akcje. Szczególnie
podobała się gra Dariusza Szpernola. To
właśnie on wypracował najdogodniejszą
okazje pierwszej połowy, gdy dograł do
Michała Czyża, a ten niestety spudłował do pustej bramki. Było jeszcze kilka
okazji. Kuźnia była zespołem lepszym.
Druga połowa, to nadal przewaga Kuźni. W 59 min. bramkę dla Kuźni zdobył
D. Szpernol. Znalazł się we właściwym
miejscu we właściwym czasie. Gdy piłka
po mocnym strzale odbiła się od słupka
bramki Cukrownika, precyzyjnie skierował ją do siatki. Kolejne minuty to coraz
odważniejsza gra piłkarzy z Chybia. Czasami jest gorąco pod bramką Kuźni, ale
zawodnicy Cukrownika nie są tego dnia
skuteczni. W 93 minucie spotkania po
dośrodkowaniu w pole karne Kuźni, niefortunnie interweniuje Michał Pszczółka
i piłka odbija się od jego nogi prosto
w rękę. Stojący blisko sędzia dyktuje rzut
karny i mecz kończy się remisem.
Spotkanie dobrze sędziował Aleksander
Sajbor, choć kibice mieli pretensje o rzut
karny przeciw gospodarzom w ostatniej
minucie spotkania.
Kuźnia grała w składzie: P. Macura,
M. Pszczółka, T. Jaworski, R. Podżorski,
T. Graczyk, B. Wydra, P. Wydra, T. Kożdoń (od 46 min. A. Szlaur), D. Szpernol,
T. Czyż (od 76 min. D. Janoszek), M. Czyż
(od 87 min. P. Kożdoń).
Po meczu powiedzieli:
Trener Cukrownika Roman Klasa: - Jak
się nie strzela jednej setki, drugiej setki, to

się dostaje bramkę i się przegrywa mecz.
Co prawda w końcówce uśmiechnęło
się do nas szczęście, aczkolwiek karny
ewidentny. Stwarzaliśmy więcej sytuacji. Niestety znowu niewykorzystanych.
Zawsze powtarzam, że piłka jest wredna
- nie dasz, to dostaniesz. Zabrakło nam
kropki nad i. To trzeci mecz z rzędu, gdzie
chłopcy stwarzają sytuacje bramkowe
i ich nie wykorzystują. Liczymy, że grający
u nas Jeleń, wreszcie się przełamie i zacznie zdobywać bramki. Nie jestem zadowolony z wszystkich zawodników,
natomiast zadowala mnie wynik.
Trener Kuźni Michał Kurzeja: - Szkoda. Praktycznie mecz był wygrany i w
końcówce dostajemy bramkę po przypadkowej ręce. Szkoda wyniku. Po zdobyciu
bramki trochę stanęliśmy i niepotrzebnie
daliśmy się zepchnąć do defensywy. Z drugiej strony, drużyna walczyła do końca, ale

Nie udało się wykorzystać wszystkich okazji.

nie wytrzymaliśmy ciśnienia, prowadząc
1:0. Zamiast dłużej trzymać piłkę, przygotowywać akcje, graliśmy chaotycznie.
Generalnie z pierwszej połowy i drugiej do
zdobycia bramki, jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że wszystko zmierza
w dobrą stronę. Z meczu na mecz drużyna
zaczyna coraz lepiej funkcjonować, coraz
więcej jest zrozumienia i zgrania. Myślę,
że przyniesie to spodziewane efekty.
W niedzielę 23 sierpnia Kuźnia grała na
wyjeździe w Landku z zajmującą pierwsze
miejsce w tabeli tamtejsza Spójnią. Kuźnia zagrała w składzie podobnym do tego
z meczu z Cukrownikiem z jedyną zmianą
– T. Kożdonia zastąpił A. Szlaur. Kuźnia
traci dość pechowo bramkę po stracie piłki
w środku pola i szybkiej kontrze. Pierwsza połowa dość wyrównana, w drugiej
zaczyna przeważać Kuźnia i zdobywa
bramkę w 64 min. Po wyrzucie z autu piłkę otrzymuje M. Czyż, dośrodkowuje do
R. Podżorskiego, ten mija dwóch obrońców i strzela w długi róg. Po stracie bramki
Landek nacierał, ale bezskutecznie.
Wojsław Suchta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
14
15
16
17

TS Czarni-Góral Żywiec
KS Spójnia Landek
TS Podbeskidzie II BB.
GKS Morcinek Kaczyce
LKS Sokół Zabrzeg
KS Wisła Ustronianka
TS Koszarawa Żywiec
LKS Świt Cięcina
KS Kuźnia Ustroń
LKS Tempo Puńców
RKS Cukrownik Chybie
LKS Błyskawica Drogomyśl
LKS Drzewiarz Jasienica
LKS Pasjonat Dankowice
LKS Radziechowy
LKS Bestwina
LKS Halny Przyborów

12 6:0		
10 11:7		
10 8:4		
9 6:1		
6 9:4		
6 6:4		
6 6:6		
6 3:8		
5 4:4
4 6:4		
4 4:5		
4 4:5		
4 5:7		
3 7:9		
3 5:8		
0 4:11		
0 1:8

Fot. W. Suchta
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