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pełny rozWóJ bogaty program
Rozmowa z przedsiębiorcą Romanem Królem

Byłem ostatnio na zebraniach klubów sportowych i generalnie
narzekano na brak sponsorów. Tymczasem pan dość wytrwale
inansuje narciarstwo alpejskie, a przede wszystkim Katarzynę Wąsek z SRS Czantoria.
Wcale się nie dziwię, że jest coraz mniej sponsorów do opłacania różnej działalności, w tym także sportowej. Spowodowała
to zmiana przepisów. Mówiąc kolokwialnie, większości takich
wydatków nie można wsadzać w koszty. Dlatego trzeba płacić
z własnego zysku, a to powoduje, że nie wszyscy są skłonni to
robić. Nasza irma to spółka polsko-austriacka, właścicielami
są Austriacy i Polak, czyli ja. Właściciele bardzo przychylnie
patrzą na ten sponsoring, a przecież koszt zakupu nart nie jest
kosztem uzyskania. Tymczasem Kasia zużywa sześć par nart
w sezonie, a koszt każdej pary to około 1000 euro, gdyż są to
narty dokładnie dla niej dopasowane. Kiedy musiałem podać do
Fischera pewne dane, to w kilku przypadkach nie wiedzieliśmy,
o co chodzi. Bardzo istotne były dwa różne obwody łydki. Ale
(cd. na str. 2)
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Bardzo bogaty w imprezy będzie najbliższy weekend. Zacznie
się już w piątek w amiteatrze, gdzie od godz. 20 bawić nas będzie
kabaret Ani Mru Mru. W sobotę o godz. 11 rusza na Zawodziu
Downstairs czyli jazda na rowerach po schodach. O godz. 20
w amiteatrze wystąpi Budka Sulera. 24 lipca kolejny, XIX już
Otwarty Turniej Koszykówki na Asfalcie. Początek o godz. 9 na
boisku Szkoły Podstawowej Nr 2. Na rynku o godz. 17 zabrzmi
orkiestra dęta „Jablunkovanka”. Na kortach nadwiślańskich w
poniedziałek o godz. 9 rozpocznie się dwudniowy II Turniej
Tenisowy VIP o Puchar Burmistrza Miasta Ustronia.
W najbliższą niedzielę przypada pamiątka poświęcenia kościoła ewangelicko-augsburskiego Apostoła Jakuba Starszego. To
zwieńczenie trwających od czwartku Dni Jakubowych. Uroczyste
niedzielne nabożeństwo odbędzie się o godz. 10 w kościele i na
placu kościelnym. Słowo Boże zwiastować będą: ks. Zdzisław
Sztwiertnia i ks. Władysław Wantulok. Poranek muzyki i pieśni
kościelnej już o godz. 8.30. Wystąpi Ewangelicki Chór Kościelny
z Jaworza, Orkiestra Dęta Diecezji Cieszyńskiej i Ustroński Chór
Ewangelicki.
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(cd. ze str. 1)

narta jest dopasowana do istotnych wymiarów ciała zawodniczki.
Bardzo się cieszę, że Austriacy godzą się na sponsorowanie Kasi
z zysku, choć nie bardzo dostrzegają tego sens.
Dlaczego?
Uważają, że sukces w narciarstwie alpejskim może zdobyć tylko
zawodnik z kraju alpejskiego. Chcę im utrzeć nosa, ale przed nami
daleka droga. Mimo wszystko zgadzają się na moje fanaberie,
choć zdają sobie sprawę z tego, że zawodnik dobrej klasy musi
rocznie spędzić dwieście dni na lodowcu. U nas organizacyjnie
jest to trudno zrobić, bo trzeba chodzić do szkoły. W Austrii czy
Szwajcarii o dowolnej porze roku widzi się grupki dzieci z instruktorem. To bardzo szeroka selekcja w ramach zajęć szkolnych.
My mamy jedną zawodniczkę i oby nic się jej nie stało. (Tu R.
Król odpukuje w nieheblowane drewno.)
Powstała grupa młodzieży, którą z pomocą Tauronu ma się
opiekować znany przed laty alpejczyk Andrzej Bachleda. Czy
można powiedzieć, że ta grupa już funkcjonuje?
Jesteśmy po treningach we Francji w Les Deux Alpes, tam gdzie
Bachleda mieszka. To autentyczny fachowiec, nie tylko jako
były zawodnik. Był przecież trenerem kadry narodowej juniorów
Francji. Widać, że jego zaangażowanie to nie słomiany zapał.
On chce doprowadzić do sukcesów, więc rozpoczyna od grupy
piętnasto- i szesnastolatków. Tauron jest sponsorem, natomiast
podchodzi do tego tak jak Austriacy - z dużą rezerwą. Podzielam
zdanie Andrzeja Bachledy, że spektakularny sukces otworzy szerzej drzwi. Pierwszą okazją będzie Olimpiada Dzieci i Młodzieży
w Innsbrucku w marcu 2012 r. Odniesiony tam sukces pokazałby,
że praca nie idzie na marne.
Dlaczego pan się w te sprawy i sponsoring angażuje?
Kiedyś jeździłem na nartach, ale wyeliminowała mnie kontuzja.
Mam też świadomość, że obecnie sport bez sponsorów nie będzie

r. król i nadzieja narciarstwa k. Wąsek.

Fot. W. Suchta

Śliż – 38. Aleksander Zniszczoł
został zdyskwaliikowany.

*

Konkurs na skoczni narciarskiej im. Adama Małysza
w Wiśle Malince zainaugurował
rywalizację w Letnim Grand
Prix FIS 2011. W niedzielnych
zawodach, 17 lipca, wystartowali zawodnicy z 14 krajów.
Ze ścisłej czołówki zabrakło
Simona Ammanna. Premierę
wygrał Thomas Morgenstern,
a najlepszy z polskiej ekipy był
Kamil Stoch, który zajął 9 miejsce. Z trójki wiślańskich skoczków Piotr Żyła był 46, Rafał
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Rzeka Piotrówka ma swe źródła
w Zamarskach i płynie przez
Hażlach, Kończyce Wielkie,
Kończyce Małe, Zebrzydowice,
Marklowice i Piotrowice, by
ujść do Olzy w rejonie Gołkowic. Podczas niedawnych
ulew jako jedyna w regionie
przekroczyła stan ostrzegawczy. Tym razem obeszło się bez
podtopień.

*

*

*

Druga w Polsce pod względem
grubości jodła rośnie w Brennej
Hołcynie. Drzewo to liczy sobie
więcej niż 200 lat. Ma ponad 420
cm w obwodzie oraz prawie 50

istniał. Musi być pomoc. Ktoś powie, że powinno to robić Ministerstwo Sportu, ale oni mówią, że nie mają funduszy. To oznacza,
że sport musi upaść, a młodzi ludzie z Ustronia nie mają żadnych
szans, bo to potężne koszty. Zaniedbujemy sport masowy, to jak
tu mówić o wyczynowym. Proszę spojrzeć na ligi siatkówki,
koszykówki - wszędzie są duże sponsorujące irmy.
Chętnie sponsorują pierwszą ligę, zawody widoczne w telewizji, gdzie jest publiczność. Ale skąd zawodników brać, skoro
praktycznie brak profesjonalnego szkolenia.
Jest takie miasteczko z szeregiem różnych działalności sportowych. W pewnym momencie w Urzędzie Miasta dzielą fundusze
i rozdzielają je tak, że 80% idzie na piłkę nożną. To wynika
z mentalności, z historii. Zresztą proszę spojrzeć na zarobki kopacza z III ligi i na zarobki mistrzyni świata Anny Rogowskiej. Takie
dysproporcje mamy od małego miasteczka aż do samej góry.
Funkcjonują małe kluby piłkarskie, bo szef jakiejś irmy grał
kiedyś w piłkę w tym klubie i teraz sponsoruje. Sentyment
też jest chyba ważny?
Tak. Gdybym nie jeździł na nartach prawdopodobnie bym Kasi
nie sponsorował. Ale organizacja sportu nie może się opierać na
sentymentach czy sympatiach paru ludzi. Wszyscy chcielibyśmy,
by zarządzanie było profesjonalne. A można to zobaczyć w wielu
krajach. Współwłaściciele są zdziwieni, że u nas państwo nie łoży
na sport. Tam oczywiście też jest sponsoring, widać reklamy, ale
na poważnych zawodach.
U nas na stadionie są reklamy nieistniejącej Kuźni Ustroń.
A reklama powinna być efektywna, a nie efektowna. Nie jestem
fanem Odry Wodzisław, ale reklamowałem się na ich stadionie,
ponieważ lokalni przedsiębiorcy przychodzili na mecze. Zrezygnowałem, gdy na meczu było tylko 300 osób, bo ta reklama
przestała mieć sens. Zakładanie grupy Tauron pachnie profesjonalizmem. Włączył się Andrzej Bachleda, dodając do tego
swoje nazwisko. On się na tym zna. My, jeżdżąc po lodowcach
przygotowywaliśmy narty pilnikiem. Kiedyś Mietek Wójcik we
Włoszech pokazał mi maszynkę do ostrzenia nart, ale ona kosztowała dziesięć tysięcy. Musieliśmy kupić, by móc tak jak inni
przygotowywać narty. To tylko jeden z przykładów zmian, coraz
to nowych metod, sprzętu. Profesjonalizm zaczyna się wtedy,
gdy od zawodnika wymagamy wszystkiego, wszelkich ćwiczeń
i treningów, dobrej psychiki. Dziś naukowcy potraią określić poziom możliwości psychomotorycznych zawodnika. Znamy wielu
dobrych zawodników, którzy w ważnych zawodach odpadają.
Dziś to możemy dość wcześnie zbadać i odpowiednio wcześnie
poprawić. Podobnie z motoryką. Natomiast każdy błąd się podwaja. Samo jeżdżenie na nartach jest wynikiem tych wszystkich
zabiegów. Profesjonalizm to dbanie o pełny rozwój zawodnika.
Dotyczy to także szkoły. Stąd konieczność indywidualnego toku
nauczania. Zaniedbanie nauki jest fatalne, bo jest przyczyną kompleksów. Andrzej Bachleda chce się opierać o najlepsze wzory
francuskie. Dziś nie przygotowuje się zawodników jeżdżących
wszystkie konkurencje. Jest wąska specjalizacja i trzeba zbadać
predyspozycje do danej konkurencji. A u nas problemem są
nawet tyczki.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
(Druga część rozmowy za tydzień.)
metrów wysokości. Jodła z Brennej ustępuje wielkością jedynie
jeszcze bardziej okazałej „siostrze” z Gór Świętokrzyskich.
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*

*

Zamek w Zebrzydowicach został wzniesiony w XVI wieku
w stylu gotyckim. Pierwszymi
jego właścicielami byli Liszkowie. Przebudowano go w 1760
roku, a kolejnych zmian dokonano w XIX wieku. Ze zniszczeń
wojennych został odbudowany
w latach 60 ubiegłego wieku.
W minionym roku zakończono
natomiast kolejną rewitalizację
obiektów zamkowych i terenów
parkowych. Obecnie mają tu
siedzibę Gminny Ośrodek Kultury, biblioteka i poczta.

Sposobem na wzbogacenie kasy
miejskiej Cieszyna może być
powrót do zasad obowiązujących na początku XVI wieku.
Wtedy most na Olzie był własnością grodu i pobierano myto
za jego przekraczanie. Teraz
Cieszyn ma trzy mosty...

*

*

*

Kościół ewangelicki w Wiśle
Centrum budowano w latach
1833-1838. Przed trzema laty
wyremontowano wieżę świątyni eksponując jej zabytkowe
walory. Tej wiosny zakończono
odnawianie całej elewacji. Od
strony parku powstały przy okazji gustowne alejki. Rewitalizacja była możliwa dzięki dotacji
unijnej.
(nik)
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ReDAKToR „ŚLĄSKA”
Towarzystwo Miłośników Ustronia oraz Muzeum Ustrońskie
im. Jana Jarockiego zapraszają na spotkanie autorskie z Tadeuszem Kijonką - poetą, publicystą, dziennikarzem, redaktorem
naczelnym miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk”. Wydarzenie będzie miało miejsce w piątek 22 lipca 2011 r. o godz.
17.00, w Muzeum Ustrońskim przy ul. Hutniczej 3.

*

*

*

IMPReZy nA CZAnToRII
23 lipca Zlot Quadów i Samochodów Terenowych pod Czantorią,
31 lipca Dzień Śpiących Rycerzy,
7 sierpnia Zlot Motocykli pod Czantorią,
13 sierpnia Dzień Regionalny,
14 sierpnia Dzień Janosikowy pod Czantorią,
27 sierpnia Dzień Sportu.

*

*

*

KSIĄżKA GRAżyny KUBICy-HeLLeR
Muzeum Ustrońskie zaprasza na promocję książki Grażyny
Kubicy-Heller pt. „Śląskość i protestantyzm. Antropologiczne
studia o Śląsku Cieszyńskim, proza, fotograia”, która odbędzie
się w sobotę 30 lipca 2011 r. o godz. 15. Rozmowę z autorką
przeprowadzi Marek Rembierz.

*

*

*

MAłA MISS I TALenTy
21 lipca od godz. 15.00 w sali widowiskowej MDK „Prażakówka” w Ustroniu odbędzie się casting dzieci w wieku od 6 – 16 lat
w przypadku Małej Miss/Mr i dzieci od 6 – 18 lat w przypadku
Festiwalu Talentu, uprawniający zakwaliikowane osoby do
występu na scenie amiteatru 7 sierpnia br. od godz. 15.00. Na
otwartej dla wszystkich widzów imprezie zostaną wyłonione najzdolniejsze tanecznie i muzycznie dzieci oraz najwdzięczniejsze
małe „misski i mistery”. Później – o godz.. 17.00 – rozpocznie
się bajka (musical) „Calineczka”
Wszystkich zainteresowanych częścią konkursową zapraszamy na stronę www.mdk-ustron.ox.pl, gdzie w aktualnościach
można pobrać regulamin i kartę zgłoszenia.
(bnż)

*

*

*

PoLICjA tel. 856 38 10
12 VII 2011 r.
Dyżurny Komisariatu Policji
w Ustroniu został powiadomiony
o wypadku turysty korzystającego
z jednej z ustrońskich atrakcji,
związanych ze sportami ekstremalnymi. Trwają czynności
sprawdzające. Policjanci apelują,
by przed skorzystaniem z torów,
parków sprawnościowych prze-

tel. 854 34 83, 604 55 83 21
11 VII 2011 r.
Kontrola osób handlujących na
targowisku pod kątem przestrzegania regulaminu targowiska
i przepisów sanitarnych.
13 VII 2011 r.
Powiadomiono Wodociągi Ziemi
Cieszyńskiej o awarii kanalizacji
przy ul. Sanatoryjnej.
13 VII 2011 r.
Na prośbę mieszkanki interweniowano przy ul. Lipowej, gdzie
zanieczyszczony został potok.
Ustalono osobę odpowiedzialną
i ukarano ją mandatem.
13 VII 2011 r.
Interweniowano przy ul. Daszyńskiego w sprawie spożywania

analizować swoje umiejętności
i sprawność izyczną, czy są one
dostosowane do podejmowanego
wyzwania.
13 VII 2011 r.
Właścicielka jednej z działek
stwierdziła brak słupka wyznaczającego granicę jej nieruchomości.
Czynności sprawdzające prowadzą policjanci z ustrońskiego
komisariatu i informują, że kodeks
karny za usunięcie takiego słupka
przewiduje sankcję karną określoną art. 277.
alkoholu w miejscu publicznym.
Winnego ukarano mandatem karnym w wys. 100 zł.
16 i 17 VII 2011 r.
Zabezpieczenie porządkowe imprez odbywających się na terenie miasta.
(mn)

CZYSZCZENIE
DYWANÓW
TAPICERKI
MEBLOWEJ
I SAMOCHODOWEJ

509 573 234
www.cls.sed.pl

Muzeum Stara Zagroda, Ustroń, ul. ogrodowa 1
(koło Rynku)

zaprasza w niedzielę, 24 lipca, na

jARMARK STARoCI
Początek o godz. 8. W razie deszczu jarmark nie

odbędzie się.

CI, KTóRZy oD nAS oDeSZLI:
jerzy Kocot
lat 88 os. Manhatan
józefa Klembowska lat 91 ul. Słoneczna
Bożena Rycko
lat 43 ul. Daszyńskiego
Anna Brzezina
lat 85 ul. Fabryczna
józef Mazur
lat 75 ul. M. Konopnickiej

żonie

Pani Marii Mazur z Rodziną
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

śp. józefa Mazura

składają
członkowie Koła Miejskiego SLD w Ustroniu

ZAKłAD PoGRZeBoWy
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00
sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom. 502 715 339
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SPRoSToWAnIe
Do opublikowanego w „Gazecie Ustrońskiej” nr 27 z 7 lipca
2011 r. (s. 14) listu do Redakcji mojego autorstwa wkradł się
niewytłumaczalny, niezawiniony przez Redakcję a przykry błąd,
Edward Gierek zmarł bowiem w Cieszynie nie 28 lecz 29 lipca
2001 r. Za ten lapsus calami serdecznie przepraszam. Mea culpa. Cieszę się natomiast z tego, że wspomnienie o I Sekretarzu
wywołało tak żywą reakcję Czytelników. Świadczy ona przede
wszystkim o tym, jak dalece nieobojętne są nam Jego osoba
i dzieło.
dr Maciej Kijowski
Członek Rady Naukowej Instytutu Edwarda Gierka
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Sylwia Cieślar tym razem nie pojedzie do afryki.

Fot. W. Suchta

tam gdzie JeSt potrzeba

16 lipca ustronianka Sylwia Cieślar wyjechała do peru. W miejscowości
San lorenzo w amazonii spędzi 12 miesięcy, pracując wśród miejscowej
ludności.
- Jak czujesz się na kilka dni przed takim wyjazdem? – pytamy Sylwię.
- prawdę mówiąc, dość ciekawie. psychicznie jestem już przygotowana, ale
pod kątem ekwipunku, to jeszcze nie do końca. brakuje mi też szczepień.
to niesamowite uczucie, gdy pomyślę, że w tak krótkim czasie znajdę się
na drugim końcu świata i spędzę tam cały rok. najbardziej boję się, że coś
stanie się mojej towarzyszce, a ja nie będę umiała jej pomóc.
Wszystko za sprawą determinacji Sylwii częłam studia na filologii arabskiej na
i włączenia się w pracę Salezjańskiego Uniwersytecie Jagiellońskim i byłam już
Ośrodka Misyjnego „Młodzi Światu”, na miejscu, na poważnie włączyłam się
który działa przy Zgromadzeniu Księży w ich pracę jako wolontariuszka. Działałam
Salezjanów w Krakowie. Duchowym w grupie edukacyjnej i prowadziłam zajęcia
przewodnikiem Ośrodka jest założyciel w Parku Edukacji Rozwojowej, który
Zgromadzenia ks. Jan Bosko. Biorąc mieści się tuż obok naszej krakowskiej siejego pracę za przykład, wolontariusze w dziby. Przyjeżdżają tam dzieci i młodzież z
krajach misyjnych zajmują się edukacją całej Polski, by w niezwykły i ciekawy spoi wychowywaniem młodych. Wspierają sób zdobywać wiedzę na temat krajów rozmiejscowych misjonarzy przy organizowa- wijających się. To była bardzo miła praca,
niu szkół, szpitali, domów dziecka. Orga- ale trzeba też było poświęcić czas, na przynizują wypoczynek dla dzieci i młodzieży. kład na żmudne kserowanie dokumentów
Starają się, by życie lokalnych wspólnot w biurze. Ktoś to musiał zrobić. Pisałam
stało się lepsze, łatwiejsze, ale żeby miej- też projekty o doinansowanie.
Wolontariusze mogą napisać podanie
scowi sami kształtowali otaczającą ich
rzeczywistość. W szybko zmieniającym o podróż na misje. Nie można powiedzieć,
się społeczeństwie nie brakuje patologii. że jest ona nagrodą za zaangażowanie.
Misjonarze, wolontariusze i miejscowi Trzeba jednak udowodnić, że jest się
liderzy wspólnie szukają sposobów na ich odpowiednią osobą, po prostu sprawdzić
się. Rzetelną i skuteczną pracą Sylwia
ograniczenie.
Sylwia wcale nie chciała jechać do Ame- zasłużyła sobie na wyjazd.
ryki Południowej. Od kilku lat szukała - Na miejscu, razem z koleżanką, Magdą
informacji, kontaktów, by wyruszyć w po- Tlatlik będę pracować z dziećmi w oratodróż swojego życia do Afryki. Oczywiście riach – tłumaczy misjonarka z Ustronia.
– Są to ośrodki, które można porównać do
podróż połączoną z pracą misyjną.
- Szukałam wiadomości i odpowiednich naszych świetlic środowiskowych. Działaorganizacji w Internecie, aż w końcu ją przy paraiach, głównie zgromadzeniach
wpadła mi w ręce wizytówka Salezjań- księży salezjanów. Najmłodsi będą tam
skiego Wolontariatu Misyjnego – wspo- mogli pobawić się, pouczyć, odpocząć
mina Sylwia. – Zapoznałam się z ich czy pomodlić się. Czasem nawet coś zjeść.
działalnością na stronie internetowej Naszym zadaniem będzie współtworzyć te
i zaczęłam tam jeździć. Byłam jeszcze miejsca, organizować czas i życie oratow Liceum Ogólnokształcącym im. M. rium i być z dziećmi na co dzień, na dobre
Kopernika w Cieszynie. Kiedy rozpo- i na złe. To biedny region, dzieci mieszkają
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wprawdzie w swoich domach, ale rodzice
nie mogą im wiele zaoferować, dlatego ich
rozwój zależy od pracy oratoriów.
W San Lorenzo mieszkają Metysi i Indianie. Ale wolontariuszki spędzą też dwa
miesiące w dżungli, gdzie spróbują stworzyć oratorium od zera. Tam będą mieć do
czynienia tylko z Indianami. Wśród nich
mało przyda się znajomość hiszpańskiego.
Jednak trudno sobie wyobrazić wyjazd
do Ameryki Łacińskiej bez znajomości
tego języka. Dlatego też Sylwia od pięciu
miesięcy się go uczy. Twierdzi, że nie jest
zbyt skomplikowany.
Czy Sylwia odżałowała już Afrykę?
- Każdy z nas powinien, przynajmniej teoretycznie, odpowiadać na potrzeby misji,
a nie na swoje widzimisię. Kiedy zebraliśmy zapotrzebowanie na wolontariuszy,
okazało się, że najwięcej próśb wpłynęło
właśnie z Ameryki Południowej. Dlatego
Zarząd postanowił nas tam wysłać. Była
to chwila próby dla wszystkich, którzy
chcieli jechać do Afryki. Nie, nie tupnęłam
nogą, że jak nie Czarny Ląd, to nigdzie nie
jadę, ale miałam chwilę załamania. Zastanawiałam się, czy nie zmienić organizacji
albo w ogóle zrezygnować z wyjazdów.
Bunt minął, zdecydowałam się na Peru
i teraz patrzę na to jak na sprawdzian
moich prawdziwych intencji. Jadę nie tam
gdzie marzyłam, ale tam, gdzie jestem
potrzebna. To o czymś świadczy.
Rodzice Sylwii nie skaczą z radości, ale wspierają ją. Wsparli też wierni
z rodzimej parafii św. Klemensa, gdy
2 lipca wzięli udział w niedzieli misyjnej. Bo nie dość, że Sylwia za swoją
ciężką i niebezpieczną pracę nie dostanie
żadnych pieniędzy, to jeszcze musiała zapłacić za podróż. Tamtej niedzieli
uzbierano potrzebne pieniądze, a część
pochodzącą ze sprzedaży wykonanych
w krajach misyjnych kolczyków, bransoletek, materiałów, instrumentów przekazano na zakup generatora prądu, bardzo potrzebnego w San Lorenzo oraz
na budowę boisk i ogólną działalność
placówek oratoryjnych. Na stronie Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego znajdziemy ciepłą relację z pobytu w Ustroniu,
autorstwa Moniki Kubicy: „Gościliśmy
w rodzinnej paraii Sylwii, gdzie zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci. Podczas
mszy świętych dziewczyny z krzyżami
misyjnymi na sercu dzieliły się swoim
świadectwem. Opowiadały, czym jest
Salezjański Wolontariat Misyjny, dlaczego
świeccy wolontariusze są tak potrzebni
na misjach, czym będą się zajmowały
podczas swojej pracy w Peru. Prosiły też
o modlitwę – za siebie, za ludzi, do których
są posłane, a także za swoje rodziny. (…)
Spotkaliśmy się z dużą otwartością i zrozumieniem paraian. Po mszy chętnie rozmawiali i wspierali nas swoimi oiarami.
(…) Wieczór spędziliśmy w wyjątkowo
miłej atmosferze, rozmawiając, śmiejąc się
i śpiewając w domu rodzinnym Sylwii.”
Monika niemiec
O pracy Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego „Młodzi Światu” opowiada wystawa, zorganizowana w ramach Festiwalu
Ekumenicznego, którą można oglądać
w Muzeum Ustrońskim.
21 lipca 2011 r.

Zdaniem
Burmistrza
o zadaniach zleconych gminie mówi
burmistrz ireneusz Szarzec.

*

przed rokiem marcin hałat z zespołem.

Fot. W. Suchta

muzyka źródeł

Na Festiwal Muzyki Folkowej i Folklorystycznej „Gdzie Biją Źródła” zapraszam
Państwa w stałym terminie 15 sierpnia na
godz. 16.00.
Wszechstronnie utalentowany Józef
Broda jak co roku pełnić będzie rolę
konferansjera, bajarza i artysty - zagra na
beskidzkich instrumentach i na przedmiotach, które – zdawałoby się – do grania się
nie nadają. Zaprosi też na scenę 2 zespoły:
folkowy i folklorystyczny.
Tyrolia Band to ośmioosobowa grupa
muzyczno - wokalna. Jak sama nazwa
wskazuje, jest to zespół grający muzykę
tyrolską.
W ich repertuarze znajdują się jednak
nie tylko melodie austriackie, ale również
bawarskie, szwajcarskie czy słoweńskie.
Ponieważ pochodzą z południa Polski,
wierni są także beskidzkim i tatrzańskim
brzmieniom. Ukierunkowani na nieco
unowocześnioną muzykę folkową, two-
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rzą też własne kompozycje wzbogacone
wirtuozerskimi partiami instrumentalnymi
i wokalnymi.
W amiteatrze tego dnia zaśpiewa i zatańczy także Zespól Regionalny „Istebna”.
Kieruje nim Tadeusz Papierzyński i to tak
dobrze, że nagrody sypią się każdego roku.
W tym roku najważniejszą jest nagroda
im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Jest to najwyższe polskie
wyróżnienie przyznawane za całokształt
twórczości, na które „Istebna” pracowała
od pokoleń.
Historia zespołu to prawie 110 lat prężnej
działalności opartej na tradycji góralskiej,
przekazywanej w formie widowiskowych
pieśni i tańców z Beskidu Śląskiego.
Wszystkich lubiących folklor i folk
zapraszam serdecznie w poniedziałek
15 sierpnia na godz. 16.00 do naszego
pięknego, ustrońskiego amiteatru. Wstęp
wolny.
(bnż)

*

*

Od czasu reformy samorządowej gminy
z mocy ustawy zostały zobowiązane do
realizacji zadań własnych związanych
z ich funkcjonowaniem. Dla przypomnienia największymi zadaniami własnymi
jest szeroko rozumiana oświata, pomoc
społeczna, utrzymanie infrastruktury, czyli
dróg, kanalizacji, wodociągów, terenów
zielonych, ale również bezpieczeństwo
i porządek, kultura, sport i szereg innych
zadań.
Gminy poprzez swe urzędy realizują również szereg zadań zleconych czy
powierzonych im przez inne instytucje
ustawowo bądź na drodze stosownych
porozumień. Do najważniejszych zadań
realizowanych na zlecenie administracji
państwowej należą szeroko rozumiane
sprawy wyborcze i obywatelskie. Oprócz
powszechnych wyborów prezydenckich,
parlamentarnych, samorządowych mamy
również wybory do Izb Rolniczych. W tym
roku przed nami wybory parlamentarne
i gminy prowadzić będą obsługę techniczną. Urządzenie lokalu, wyposażenie,
materiały biurowe, sporządzenie list, kolportaż obwieszczeń wyborczych, odpowiednie oznakowanie, przeprowadzenie
głosowania, sporządzenie protokołów
wyborczych i przekazanie ich do Krajowego Biura Wyborczego jest typowym
zadaniem zleconym.
Innym zadaniem zleconym realizowanym przez miasta są wszelakiego typu
spisy, więc także ostatnio zakończony
Narodowy Spis Powszechny. Oczywiście
podstawowym organizatorem jest Główny
Urząd Statystyczny niemniej podstawową
jednostką spisową, obszarem wyodrębnionym terytorialnie jest gmina, która pewne
sprawy koordynuje.
Od czasu powstania powiatów gminy
przekazały im niektóre zadania zlecone
jak chociażby ewidencję gruntów, nadzór
budowlany. Te uprawnienia zlecone przez
administrację państwową realizują obecnie
powiaty. Sprawy opieki społecznej prowadzone są przez miejskie i gminne ośrodki
pomocy społecznej jako zadania własne,
jednak są takie zadania, które gminom
zostają zlecane. Dotyczy to programów
rządowych czy usuwania skutków klęsk
żywiołowych i pomoc poszkodowanym,
gdy rząd uruchamia swe rezerwy.
Można powiedzieć, że gmina to soczewka skupiająca różne zadania, lecz nie za
wszystkie gmina odpowiada. W opinii
mieszkańców często wszystkie zadania
od początku do końca przypisywane są
gminie, bo najbliżej do swego macierzystego urzędu. Trzeba pamiętać, że co do
szeregu spraw gmina nie posiada żadnych
kompetencji. Z powierzonych stara się jak
najlepiej wywiązywać.
Notował: (ws)
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i. Staniek, k. molek i k. brandys-Chwastek podczas zebrania.

Fot. W. Suchta

klub bez długóW

W dwóch turach odbyło się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Klubu Sportowego „Nierodzim” W pierwszej części
6 lipca uczestniczyli goście: sekretarz
miasta Ireneusz Staniek i radny Artur Kluz.
Zebrani dziwili się, że nie przybyła radna
z Nierodzimia Bogusława Rożnowicz.
Otwierając obrady prezes klubu Krzysztof Molek stwierdził, że przede wszystkim
należy zastanowić się nad przyszłością
klubu. Sytuacja wygląda tak, że otrzymano dotację z miasta na dokończenie
rozgrywek, czyli na pierwsze półrocze. Na
drugie półrocze, a więc na przystąpienie do
rozgrywek sezonu 2011-2012 pieniędzy nie
ma. Nie ma także sponsorów. Następnie
obrady prowadziła Katarzyna BrandysChwastek
Pytano, dlaczego otrzymano dotację tylko na pół roku, na co I. Staniek odpowiadał,
że taki był wniosek. Burmistrz jest tylko
organizatorem konkursu na zadnia realizowane przez stowarzyszenia, w tym kluby.
O tym ile przyznaje się na poszczególne
zadanie decyduje komisja. K. Molek mówił
na to, że proponowano dotację na cały rok
w wysokości 26.000 zł. To zdecydowanie
za mało zważywszy, że Kuźni zaproponowano 140.000 zł.
- Dlatego zdecydowaliśmy, że nie przystępujemy do konkursu - Mówił K. Molek. By
dokończyć rozgrywki zaproponowano nam
40.000 zł i wtedy do konkursu przystąpiliśmy. Jeżeli chodzi o drużyny seniorów,
Kuźnia otrzymała 74.000 zł, Nierodzim
26.000 zł. Oba kluby występują w A-klasie,
a Nierodzim zajął wyższe miejsce.
K. Brandys-Chwastek dodawała, że
Kuźnia dodatkowo może czerpać dochody
z wynajmu stadionu, co w Nierodzimiu jest
raczej nierealne.
Informacje te wzbudziły dość emocjonalne reakcje zebranych. Wszyscy mówili
o nierównym podziale środków na dwa
kluby. Dodawano, że biedniejszy Skoczów
utrzymuje kilka klubów piłkarskich. Były
tez głosy, że to zarząd Kuźni kombinuje
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od kilku lat, jak zlikwidować Nierodzim.
Inni twierdzili, że większość radnych jest
z centrum i tu trzeba szukać przyczyny.
Tomasz Michalak zauważył, że granty rozpisywano, gdy było wiadomo, że oba kluby
będą grały w A-klasie. I. Staniek odpowiadał, że utrzymano dotacje na poziomie
poprzednich lat. T. Michalak w związku
z tym przypomniał, że byli w Nierodzimiu
sponsorzy i klub otrzymywał od nich nawet
80.000 zł rocznie. Od pięciu lat sponsoring
jest na wiele niższym poziomie.
K. Brandys-Chwastek zapytała radnego
A. Kluza co o tym sądzi, by wystosować
wniosek do Rady Miasta i burmistrza
o dotację. A. Kluz odpowiadał, że jego
zdaniem najważniejszy jest sport młodzieży i tworzenie klas sportowych. Z drugiej
strony Ustroń przeznacza na inansowanie
sportu mniej niż w innych gminach.
Trener Rafał Dudela mówił, że trzeba
podjąć decyzje, bo na zbędne dyskusje nie
ma już czasu. Co do klas sportowych, to
sam był uczniem takiej klasy i gdyby nie
treningi w klubie, niewiele by mu to dało.
A. Kluz mówił na to, że klasy sportowe
powinny być prowadzone w porozumieniu
z klubem.
Gdy dłużej dyskutowano o klasach sportowych, piłkarze zastanawiali się, kto tu
będzie grał, gdy nie będzie pieniędzy.
- Nie zostanie ani jeden zawodnik – odpowiadał R. Dudela.
K. Brandys-Chwastek stwierdziła, że
trzeba poszukać sponsorów.
Do głównego tematu, czyli dalszego
funkcjonowania klubu powrócił K. Molek.
Stwierdził, że on i Krzysztof Pindór na
pewno nie będą kandydować do nowych
władz klubu. Podkreślił, że pod listem
o utrzymanie klubu podpisały się 103 osoby, tymczasem na zebranie przyszło pięć.
Zaproponował, by drugą część zebrania
odbyć za tydzień. Przez ten czas należy
szukać sponsorów, a piłkarze zastanowią
się, czy pozostaną w klubie. Może też zjawi
się więcej sympatyków klubu

Drugą część zebrania 13 lipca również
prowadziła K. Brandys-Chwastek. Tym
razem przybyło tylko trzech kibiców,
ale z konkretami. Karol Konieczny odwiedził sponsorów i otrzymał 5.000 zł,
były też obietnice innych na wpłaty na
rzecz klubu. K. Molek poinformował, że
miasto zdecydowało się na utrzymywanie
boiska i pomieszczeń klubowych. Zresztą
boisko i pomieszczenia klubowe i tak są
własnością miasta. K. Brandys-Chwastek
poinformowała, że sporządzono kalkulację
rzeczy niezbędnych, dzięki którym klub
mógłby przystąpić do rozgrywek. Jeżeli
klub miałby otrzymać pieniądze z miasta,
to najwcześniej w październiku. Do tego
czasu środki na działanie trzeba wygospodarować. Jerzy Górniok zauważył, że
pieniądze z miasta nie są pewne.
Poproszono piłkarzy o wypowiedzenie
się co do dalszej gry w Nierodzimiu. Po
kilkunastominutowej naradzie stwierdzili,
że pozostają w klubie.
Prezes K. Molek przedstawił sprawozdanie z działalności i wynika z niego,
że klub po pierwszym półroczu 2011 r.
i rozliczeniu pieniędzy z miasta nie ma
długów. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dudela wnioskował o udzielenie
absolutorium, co uczyniono w głosowaniu. Nastepnie wybrano Zarząd klubu,
a będzie on działał w następującym składzie: prezes Katarzyna Brandys-Chwastek,
wiceprezes Roman Niemiec, wiceprezes
do spraw organizacyjnych Jerzy Górniok,
sekretarz Dawid Szpak, członek Jan Sajan. Komisja Rewizyjna pracować będzie
w składzie: przewodniczący Rafał Dudela,
członkowie: Karol Konieczny, Arkadiusz
Madusiok. Postanowiono również, że
Krzysztof Molek zostaje honorowym
prezesem klubu.
- Chciałbym podziękować wszystkim
zawodnikom i członkom klubu za długoletnią współpracę - powiedział po zebraniu
K. Molek. - Bardzo wspierali nas kibice,
a ja bardzo się cieszę, że klub będzie istniał i liczę na dobre wyniki sportowe. Na
pewno nabardziej dotkliwe dla prezesa są
sprawy inansowe. Cieszę sie, że udało
się wszystko rozliczyć za ostatnie cztery
lata, a klub nie został z długami. Liczę na
przychylność miasta. Wojsław Suchta

VAR-MED
www.varmed.eu

Chirurgia
dermatologia
ortopedia
urologia

letnia akcja proilaktyki
nowotworów skóry:
- dermatoskopowe badanie
znamion skóry
badanie obejmuje specjalistyczną
konsultację dermatologiczną

- estetyczne zabiegi
dermatochirurgiczne

kriochirurgia, elektrokoagulacja, wycięcia
narzędziami jednorazowymi

Ustroń, ul. Mickiewicza 1
(Przychodnia Rejonowa)

Rejestracja: Pon – Pt od 9.00 do 15.00
tel. 33 854 57 57 , kom. 693 950 835
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WSpomnienie o karolu

dla polskich studentów, wspierając liczne profesjonalne i kulturalne
akcje. Przez 50 lat należał do Amerykańskiego Towarzystwa Inżynierów Mechaników. Był członkiem paraii luterańskiej kościoła św.
Jana w Albany. Przeżył 90 lat, z tego w małżeństwie z Romą - 61
lat. Pozostawił żonę oraz dwóch synów - Jana i Andrzeja w USA,
natomiast brata Adama z najbliższymi w Polsce.
Karol Pilarczyk przez całe życie utrzymywał kontakty rodzinne
i koleżeńskie. Co jakiś czas odwiedzał kraj, w którym się urodził,
wracał także na ziemię cieszyńską. Z racji rocznic maturalnych,
bardzo chętnie uczestniczył w spotkaniach organizowanych
z okazji jubileuszy Liceum im. Osuchowskiego. Jego życzeniem
było spocząć w ojczystej ziemi pomiędzy Równicą a Czantorią,
w grobie rodziców na cmentarzu ewangelickim w Ustroniu. Uroczystość złożenia prochów z udziałem ks. proboszcza Piotra Wowrego
i członków rodziny odbyła się 24 czerwca 2011r. Powrócił na stałe
do rodzinnych stron.
elżbieta Sikora

25 lutego 2011 r. w Loudonville, w Stanach Zjednoczonych,
zmarł po długoletniej chorobie, z pochodzenia ustroniak śp. KAROL PILARCZYK, zam. Clifton Park - New York. Urodził się
20 października 1920 r. w Ustroniu jako pierworodny syn Pawła
i Heleny z domu Kozieł. Jego jedyny brat Adam zamieszkuje od
dawna wraz z rodziną w Krakowie.
Bohater wspomnienia uczęszczał do Szkoły Podstawowej Nr 2
w Ustroniu, natomiast maturę zdał w Gimnazjum Ogólnokształcącym im. Osuchowskiego w Cieszynie, w 1938 r. W tymże roku powołany został do zasadniczej służby wojskowej, gdzie zastał go wybuch II wojny światowej w 1939 r. W stopniu podchorążego ewakuowano go na wschód. Oddział, w którym służył został rozbity przez
Niemców. Cudem udało mu się uniknąć niewoli i powrócić na krótki
czas do rodzinnego Ustronia. Ostrzeżony przed aresztowaniem,
w czasie próby ucieczki za granicę, złapany został przez Niemców
i osadzony najpierw we wiedeńskim więzieniu, a później w niemieckich obozach koncentracyjnych Dachau, Mathausen i Gusen.
Należał do tych wybrańców losu, którzy nie zginęli w obozach.
Do zakończenia wojny zmuszony był przebywać na robotach
w Wiedniu. Po wojnie odwiedził jeszcze na krótko rodziców i młodszego brata w Ustroniu, po czym powrócił do Wiednia, skąd udał
się do Londynu. Tam ukończył studia na Wydziale Mechanicznym
miejscowej Politechniki i uzyskał tytuł doktora.
W 1949 r. ożenił się z Polką, Romą Zoią z domu Strychalską.
W 1952 r. wyemigrował do USA. Tam karierę zawodową rozpoczął jako inżynier mechanik w wielu prestiżowych koncernach.
W 1973 r. założył własny zespół. Jako bardzo zdolny człowiek, był
autorem wielu patentów związanych z kompresją gazu i technologią turbinową. Wspomagał współpracę polsko-amerykańską w tej
dziedzinie. Prywatnie był fundatorem stypendiów akademickich

na pierwszym planie w jasnej kurtce karol pilarczyk, obok niego
żona roma, następny to syn andrzej.

Uczniowie klasy I SP-2 w Ustroniu wraz z wychowawczynią
Heleną Szewczyk – 1954 r.

Siedzą od lewej: Stanisław Niemiec, Czesław Niemiec, Janusz
Zagórski, Czesław Buczek, Alojzy Molek, Franciszek Brandys;
pierwszy rząd: Marta Maciejczek, Wanda Cholewa, Nelly Cholewa,
Ewa Bocek, Daniela Hubacz, Krystyna Błahut, Zoia Zajdel, Zuzanna Pietroszek; drugi rząd: Honorata Mendroch, Halina Puchała,
Lidia Chmiel, Zoia Pinkas, Danuta Sznapka, Halina Szlaur, Stefania
Kościałek, Eugenia Kroker; trzeci rząd: Ludwik Cichy, Karol Kluz,
Bronisław Michalik, Jan Szarzec, Jan Mojeścik, Gustaw Staniek,
Rudolf Krużołek.
Lidia Szkaradnik
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Śpiewa k. Fober.

Fot. W. Suchta

hity Sprzed lat
Ponieważ red. Wojsław Suchta w sposób lakoniczny napisał o koncercie „Echa
Festiwali Piosenki Czeskiej i Słowackiej”
(tak przypuszczałam), jestem zmuszona do
pewnego uzupełnienia i skomentowania
artykułu.
Przede wszystkim jest faktem, iż zabiegałam o reaktywowanie imprezy, gdyż
do tej pory nikt inny tego nie uczynił.
Zrobiłam to nie dla siebie, lecz dla dobra
naszej uzdrowiskowej miejscowości, jej
promocji i reklamy (uzdrowisko w końcu
do czegoś zobowiązuje). Był to jeden z
moich postulatów wyborczych, z którego
chciałam się wywiązać.
Z czym od wielu lat najbardziej kojarzą się miasta: Opole, Zielona Góra,
Kołobrzeg czy Sopot? Oczywiście najpierw z festiwalami. Z Ustroniem było
już podobnie, ale niestety zabrakło entuzjasty. Nie próbujmy łączyć tej imprezy
z polityką i nie spekulujmy dlaczego jej
nie kontynuowano. Zostawmy ten temat
w spokoju, bo z takich właśnie powodów
powstają niepotrzebne domysły i plotki,
mijające się zazwyczaj z prawdą. Inne
cykliczne imprezy, pomimo transformacji
ustrojowej, przetrwały, bo komuś na nich
zależało. Tylko Ustroń zbagatelizował

sprawę.
Najważniejsze, że koncert udał się
dzięki zaangażowanym organizatorom,
głównie MDK „Prażakówka” na czele
z dyrektor Barbarą Nawrotek-Żmijewską,
sponsorom, którzy nie zawiedli: Urząd
Miasta Ustroń, Starostwo Powiatowe,
MDK „Prażakówka”, Firma „Mokate”,
Hurtownia „Smakosz”, Firma „Kosta”,
Z-dy Bukmacherskie „Fortuna”, Browar
„Żywiec”, Wydawnictwo „Galeria na
Gojach”, Firma P.Szuby, Firma „Kubala”, Firma „Inżbud” – Hotel „Olimpic”,
ludziom dobrej woli, takim jak Jan Kubień
oraz wspaniałej publiczności, tak licznie

zgromadzonej w amiteatrze. To ogromny
sukces i satysfakcja.
Propozycja, aby ustrońscy wokaliści
zaśpiewali przeboje gwiazd zaprzyjaźnionych estrad podobno podobała się
i była bardzo dobrym pomysłem. Wystąpili
trzej inaliści „Bitwy na głosy” – Karolina
Kidoń, Martyna Franek, Zdzisław Baguda,
laureaci Debiutów Opola’09, liderzy zespołu „Ustronsky”- Jan Zachar i Zbigniew
Bałdys”, a także inni, którzy mają już na
swoim koncie pewne osiągnięcia i sukcesy
– Andrzej Sikora, Klaudia Fober i Magda
Zborek. Zaproszenie przyjęli również laureaci Konkursów Piosenki Czeskiej i Słowackiej – Andrzej Hok, Ewa Uryga (dziś
znana piosenkarka, gwiazda wieczoru),
Wiesław Gawałek (też dziś profesjonalny
solista) i Krystyna Zeman-Czerwiakowska, którzy przypomnieli hity sprzed lat,
a dzięki nim zostali zdobywcami głównego trofeum – „Kryształowej Liry”. Trochę
za długo, po maratonie ustroniaków i laureatów śpiewała Katarzyna Danek – świetna wokalistka zawodowego KurcBendu
pod kierunkiem Henryka Krótkiego, co
wymknęło się spod kontroli i odbiegło
od założeń organizatorów. Niemniej koncert okazał się wydarzeniem pomyślnym,
uzasadnionym, oicjalnie otwartym przez
przedstawicieli władz samorządowych
– starostę cieszyńskiego – Czesława Gluzę oraz przewodniczącego Rady Miasta
Ustroń – Stanisława Malinę i jeśli tylko
będzie w stanie przekonać przeciwników
do swojej formuły oraz faktu, że jest tutaj
potrzebny, można będzie kontynuować go
w latach następnych w myśl nadrzędnego
hasła „Piosenka nie zna granic”. Zabrzmi
wtedy ponownie w całej okazałości sygnał Ireneusza Wikarka, a na czołowym
miejscu w scenografii znajdzie swoje
miejsce znak imprezy „lira” autorstwa
Karola Kubali.
elżbietaSikora

imponujący okaz prawdziwka znalazł zbigniew krysta wraz z synem tomkiem. znaleziony na
skraju lasu w Ślepej dobce borowik szlachetny miał kapelusz o średnicy 30 cm, a ważył 1,2
kg. ustroński grzybiarz przyznał, że jajecznica była wyśmienita. na zdjęciu trofeum trzyma
syn tomek.
Fot. z. krysta
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kazanie wygłosił ks. bp t. rakoczy. obok siedzi jubilat ks. l. zielasko.

Fot. m. niemiec

pomagaJą nie oSądzaJą

W niedzielę w kościele pw. Chrystusa
Króla Wszechświata na Zawodziu odbyła
się podwójnie uroczysta msza św. Pierwszą okazją do świętowania było 15-lecie
Fundacji św. Antoniego, drugą 60. rocznica
święceń kapłańskich ks. kanonika Leopolda
Zielasko, który jest duchowym opiekunem
Fundacji.
Proboszcz paraii pw. Brata Alberta, ks.
kan. Tadeusz Serwotka przywitał ks. bp.
Tadeusza Rakoczego, ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej, ks. prałata Rudolfa
Wojnara, dziekana dekanatu wiślańskiego,
o. Emila Jarco, o. Wojciecha Ożoga PO,
proboszcza paraii pw. Najświętszej Marii
Panny Królowej Polski w Hermanicach
i ks. Wojciecha Zahraja oraz przedstawicielkę
władz miasta wiceburmistrz Jolantę Krajewską-Gojny. W pierwszych ławach zasiedli też
członkowie Zarządu i pracownicy Fundacji
z prezesem Tadeuszem Browińskim.
Podczas mszy podkreślano, że Fundacja
działa dzięki dobroci serca wielu ludzi.
Szczególnie serdecznie witano więc darczyńców. Modlono się za nich i ich rodziny
oraz za wszystkich innych włączających
się w czynienie dobra: twórców Fundacji,
pracowników, wolontariuszy.
Kazanie wygłosił bp T. Rakoczy, a było
ono wielowątkowe. Jubileusz ks. Zielaski
był okazją do rozważań nad tajemnicą powołań kapłańskich:
- Patrzymy z szacunkiem i uznaniem na ks.
Leopolda oraz na historię jego powołania
kapłańskiego. Jest nam ona częściowo znana, ale w całości zna ją tylko Bóg. Tylko On
zna całą jego tajemnicę wpisaną w księgę
życia. Kapłaństwo w najgłębszej swojej
warstwie jest wielką tajemnicą bożą. Każdy
z nas, kapłanów z biegiem lat coraz bardziej
uświadamia sobie, jak wielka to tajemnica
i coraz bardziej uświadamia sobie, że jest
wobec niej niegodny. „Nie wyście Mnie
wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili
i aby owoc wasz trwał.” I nikt sobie sam nie
bierze tej godności, lecz tylko ten, który jest
powołany przez Boga jak Aaron. (...) „Zanim
ukształtowałem cię w łonie matki, znałem
cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem
21 lipca 2011 r.

cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem
cię”. Dzisiaj z okazji jubileuszu święceń
księdza Leopolda, mówimy o kapłaństwie
i dajemy mu świadectwo. Winniśmy to czynić w postawie wielkiej pokory, świadomi, iż
Bóg nas wezwał świętym powołaniem, nie
na podstawie naszych czynów czy zasług,
lecz stosownie do swojego postanowienia
i łaski. Jak pisze św. Paweł w drugim liście
do Tymoteusza. (...) I w takiej właśnie postawie, najwyższej pokory, myśli o swoim
kapłaństwie nasz szanowny jubilat i w takiej
postawie, w pełni świadomy wielkości,
świętości, tajemnicy swojego powołania,
daje świadectwo wiarą, modlitwą, posługą,
słowem i życiem.
Biskup przypomniał dzieje parafii na
Zawodziu, która wyodrębniła się z macierzystej paraii pw. św. Klemensa za ks.
Zielaski.
- Osoba księdza jubilata Leopolda złotymi
literami wypisana jest w historię tej paraii.
W roku 1992, w części uzdrowiskowej
Ustronia, na łące, między drzewami i jarami,
wybudowana została drewniana kapliczka.
Msze św. były odprawiane w niej głównie
dla kuracjuszy i turystów. Obecnie, na
tym samym miejscu znajduje się kościół.
W 1994 roku, staraniem ks. kanonika Leopolda, została wybudowana tymczasowa
kaplica. Została ona poświęcona przeze
mnie 12 czerwca tegoż roku. Przy kaplicy
prowadzone było duszpasterstwo dla miesz-

t. browiński i wręcza ks. biskupowi obraz.

kańców Zawodzia, głównie zaś dla turystów
i kuracjuszy tutejszych szpitali i sanatoriów.
3 grudnia 1995 roku dekretem Biskupa
Bielsko-Żywieckiego powstał Ośrodek
Duszpasterski przy istniejącej kaplicy,
a 3 grudnia 2000 r., w I Niedzielę Adwentu
Wielkiego Roku Jubileuszowego, została
erygowana nowa paraia pod wezwaniem
św. Brata Alberta Chmielowskiego. Z chwilą
powstania nowej paraii pojawiła się również bardzo wyraźnie potrzeba budowania
nowego kościoła.
Bp. T. Rakoczy przypomniał pokrótce życiorys jubilata, podsumowując go
słowami: „Nigdy nie żałował ani sił, ani
zdrowia dla budowania Królestwa Niebieskiego”. Dalej, nawiązując do fragmentu
Ewangelii św. Jana o pszenicy i chwaście,
kazał zastanowić się nad współistnieniem
i niejednokrotnie splataniem się dobra i zła
w świecie.
- Zło w sobie i w innych trzeba potępiać
i jasno mówić, że taki czyn, takie słowo, taka
postawa jest zła, ale nie wolno nam potępiać
(...) Bóg daje szansę do ostatniego tchnienia,
do ostatniego słowa.
Choć są surowi, nie osądzają pracownicy
Fundacji św. Antoniego, przyjmując pod
swój dach i karmiąc ludzi, którzy znaleźli się
w potrzebie. W wielu przypadkach doszło
do tego z winy podopiecznych za sprawą
nałogów, czy lenistwa. W stołówce przy
ul. Kościelnej otrzymują posiłek, paczki na
święta, doraźną pomoc. Nie jest natomiast
winą Polaków, mieszkających na Białorusi
i Ukrainie, że znaleźli się po tamtej stronie,
a czasem zapominamy, że są naszymi rodakami. Pamięta o nich Fundacja św. Antoniego i zbiera dary, by co jakiś czas zawieźć
pomoc i dobre słowo za wschodnią granicę.
Wiele radości sprawia też ustrońskim dzieciom, które co roku wyjeżdżają na kolonię
nad morze. Tę działalność T. Browiński
wraz ze współpracownikami zaczął w roku
1990 z poparciem ks. Leopolda Zielasko.
Formalnie fundację powołano do życia
w 1996 roku, stąd tegoroczny jubileusz.
Prezes T. Browiński wraz z Hildegardą
Borutą przyjął list gratulacyjny od władz
miasta, a następnie dziękował księdzu jubilatowi za opiekę duchową nad Fundacją
oraz biskupowi za modlitwę i życzliwość.
Ordynariusz diecezji otrzymał obraz Stanisława Sikory przedstawiający kościół na
Zawodziu.
Po uroczystości bp. T. Rakoczy został
zaproszony do siedziby Fundacji na poczęstunek.
Monika niemiec

Fot. m. niemiec
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W 110 roCzniCę
poWStania moorbadu
Nazwa Moorbad młodemu pokoleniu
ustroniaków mówi niewiele, lub wręcz nic.
W pojęciu szerszym Moorbad Ustron
oznaczał uzdrowisko borowinowe (torf,
borowina – to Moor w języku niemieckim),
natomiast w znaczeniu węższym określenie Moorbad odnosiło się do budynku
z kąpielami borowinowymi. Ponieważ
w lipcu bieżącego roku mija 110 rocznica
uruchomienia zakładu borowinowego,
warto przypomnieć historię jego powstania
w oparciu o dokumenty zgromadzone
w Archiwum Ziemskim w Opawie oraz
artykuły prasowe z niemieckojęzycznej
„Silesii”. Większość z nich była dotąd nieznana i jest publikowana po raz pierwszy.

*

*

*

Ważnym wydarzeniem dla uzdrowiska
istniejącego od 1804 r., było wprowadzenie rozporządzeniem z 3 czerwca 1851
r. przez C.K. Namiestnictwo Księstwa
Śląskiego w Opawie taksy kuracyjnej.
Wydziałowi Gminnemu trudno było się
pogodzić z faktem, iż wpływy z taksy oraz
z lecznictwa uzdrowiskowego (pijalnia
serwatki, kąpiele żużlowe, a od 1864 r.
zakład zimnych kąpieli) nie zasilają kasy
gminnej. Dlatego też okresowo debatowano o planach budowy własnego, gminnego
zakładu kąpielowego, dającego bezpośrednie korzyści gminie.
Po raz pierwszy – jak wynika z zachowanych w Muzeum Ustrońskim
protokołów Wydziału Gminnego
– rozpatrywano możliwości budowy
zakładu leczniczego na posiedzeniu
19 marca 1861 r. Inwestycja – jak
szacowano – miała kosztować 8.000
l. Brak środków inansowych i prawdopodobnie również brak zgody władz
powiatowych i C.K. Rządu Krajowego
w Opawie na budowę sprawiły, iż
ambitne plany Wydziału nie zostały
zrealizowane.
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Kolejną – tym razem udaną inicjatywą
Wydziału Gminnego – było założenie
w lutym 1879 r. spółki uzdrowiskowej
„Źródła Wisły” (Weichselquellen). Jej żywot z powodu trudności inansowych trwał
tylko do lipca 1888 r. (o spółce napisałem
obszerniej w artykule zamieszczonym
w „Gazecie Ustrońskiej” nr 52
z 31.12.2009). Niezależnie od spółki,
w której gmina miała swoje udziały, Wydział starał się realizować swoje uzdrowiskowe ambicje poza nią. Na posiedzeniu
3 kwietnia 1881 r. postanowiono czynić
starania (…) aby otworzony został osobny
gminny zakład kąpielowy. Posiedzenie
Wydziału Gminnego 28 sierpnia 1881 r.
poświęcone było w całości planowanej
budowie zakładu, na którą postanowiono
zaciągnąć pożyczkę w wysokości 8.000 l.
Mimo tego, że rząd w Opawie wyraził na to
zgodę, do budowy zakładu nie doszło.
W miarę upływu lat, sytuacja uzdrowiska
stawała się coraz bardziej dramatyczna. Na
wniosek Śląskiej Krajowej Rady Sanitarnej, rząd w Opawie decyzją z 13.04.1896
r. wykluczył Ustroń z grupy kurortów
(Upadek kurortu „Gazeta Ustrońska” nr
13 z 1.4.2010). Wydawało się, że po tej
niekorzystnej dla Ustronia decyzji, uzdrowisko będzie się chyliło ku upadkowi. Tak
się jednak nie stało, a to dzięki odkryciu
w 1898 r. złoża torfu (borowiny), zwanego
wówczas „ziemią mułową”. Związany
od 1896 r. z ustrońskim kurortem dr Roman Passek niewątpliwie posiadał wiedzę
o leczniczym działaniu torfu i dlatego zaproponował Wydziałowi Gminnemu jego
zbadanie. Pobraną próbę przesłał do prof.
dr. Ernsta Ludwiga z C. K. Instytutu Patologiczno-Chemicznego w Wiedniu (k.k.
pathologisch-chemisches Institut), który
wykonał analizę i stwierdził przydatność
torfu do kąpieli borowinowych. Pismo
z wynikami badań skierowane przez Lu-

dwiga do Wydziału Gminnego nosi datę
7 listopada 1898 r. W protokole z posiedzenia Wydziału Gminnego 28 listopada
1898 r. m.in. zapisano: (…) wskutek tej
dobrej opinii Dr Ludwiga konsorcyum
składające się z pp. Dr Passek, burmistrz
Broda, Henryk Mirsch, Karol Rubal i Antoni Lubojacki zakupili oną parcelę od Jana
Błaszczyka za 400 zł, – oświadcza atoli, że
wymienieni są gotowi odstąpić gminie to
zakupno, dając jej pierwszeństwo w tym
interesie. Po posiedzeniu Wydziału przekazano do Rządu Krajowego informację
o odkryciu złoża borowiny i wykonanych
w Wiedniu badaniach. Z kolei rząd zwrócił się 22 stycznia 1899 r. do starostwa
o dostarczenie przez gminę świadectwa
wystawionego przez E. Ludwiga, bowiem
jak napisano, gmina myśli o budowie
własnego zakładu kąpielowego. A. Broda przekazał 10 marca wymagane przez
Opawę informacje, a starostwo przesłało
je do rządu 14 marca 1899 r.
Na posiedzeniu Wydziału 27 grudnia 1899
r., Broda poinformował, że Rząd Krajowy
decyzją z 7 grudnia nie wyraził zgody na
budowę zakładu kąpieli borowinowych, jak
i przywrócenie miejscowości rangi kurortu. Skoro rząd nie dał gminie żadnych
nadziei na udzielenie pomocy w budowie
Moorbadu, postanowiono dojść do celu
inną drogą. Podziwiać należy determinację
A. Brody, który widząc, że Wydział nie ma
szans na uzyskanie pomocy rządu, zwrócił
się do Opawy jako osoba prywatna (…)
o przyznanie koncesji na prowadzenie borowinowego zakładu kąpielowego. W piśmie datowanym 6 kwietnia 1900 r., Broda
jako właściciel nieruchomości w Ustroniu
przedstawił w 8 punktach swoje zamierzenia. Napisał m.in. że chodzi o budynek
z pięcioma kabinami kąpielowymi i kuchnią borowinową, a kierownictwo medyczne będzie sprawował dr R. Passek.
Powyższy dokument został 2 czerwca
1900 r. zaopiniowany przez Departament
Techniczny przy Rządzie Krajowym. 21
czerwca Broda i Lubojatzky zwrócili się
do rządu z prośbą o wydanie pozwolenia
na budowę borowinowego zakładu kąpielowego, zgodnie z załączonymi planami.
Materiały zostały skierowane do Śląskiej
Krajowej Rady Sanitarnej, która wydała
pozytywną opinię. Na tej podstawie Opawa wystosowała 13 lipca 1900 r. pismo do
władz powiatowych zawierające końcowe
wnioski i zalecenia zawarte w opinii Rady
Sanitarnej. Była to formalna zgoda na
budowę Moorbadu.
Mając ten ważny dokument, Broda
i Lubojatzky postanowili założyć spółkę (nazywaną wtedy spółdzielnią)
z ograniczoną odpowiedzialnością (Genossenschaft mit beschränkter Haftung)
o nazwie Erstes österreichisch schlesisches Moorbad in Ustron. Aktywnie
w zakładaniu spółki uczestniczyli ponadto: adwokat dr Johann Opalski, kupiec
Adolf Dattner, właściciel ziemski Georg
Śliwka i właściciel domu Georg Prażak.
Opracowany statut spółki, regulujący jej
funkcjonowanie zgodnie z ustawą z 9
kwietnia 1873 r., nosi datę 10 lutego 1901
r. W myśl § 4 zarząd spółki stanowili dyrektor, kasjer i księgowy wybierani przez
21 lipca 2011 r.
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zgromadzenie generalne (Generalversammlung) w oddzielnych, tajnych wyborach.
W tajnym głosowaniu wybierano również
9-osobową radę nadzorczą. W § 47 określono wartość jednego udziału członkowskiego w wysokości 200 koron. Statut zarejestrowany został przez sąd powiatowy
w Cieszynie 2 marca 1901 r.
Z artykułu Unser Badewesen zamieszczonego w „Silesii” z 17 marca po raz
pierwszy poszła na Śląsk Austriacki informacja o powstającym zakładzie borowinowym – i jak napisał korespondent
– wyrastającym na konkurenta Franciszkowych Łaźni. 25 kwietnia ukazało się
w „Silesii” ogłoszenie o zwołaniu 28 kwietnia zgromadzenia generalnego członków
spółki w sali Lubojatzky’ego, podpisane
przez Prażaka i Śliwkę. Porządek obrad
obejmował m.in. wybory zarządu i rady
nadzorczej, a także 3-osobowego komitetu
upoważnionego do zawarcia umowy kupna
posiadłości od właścicieli.
Rozpoczętą w lipcu 1900 r. budowę
ukończono w rekordowym tempie – niespełna roku. 9 czerwca „Silesia” donosiła,
iż otwarcie Moorbadu nastąpi 1 lipca,
i już przyjmowane są zapisy na kąpiele
oraz zakwaterowanie. Tydzień później,
16 czerwca „Silesia” zamieściła artykuł
o historii powstania Moorbadu. Napisano
o odkryciu złoża borowiny, wykonanych
badaniach, wystąpieniu o koncesję i w końcu o utworzeniu spółki na co wyraził zgodę
C.K. Rząd Krajowy. W czerwcu spółka
posiadała 130 członków. Jak informowano,
dla kuracjuszy zbudowano obok zakładu
budynek mieszkalny, w którym znajduje
się 17 wygodnych pokoi. W ogłoszeniu
zamieszczonym w „Silesii” z 29.6.1901 r.
dyrekcja podała do wiadomości, iż otwarcie Moorbadu (tj. przyjęcie kuracjuszy
i rozpoczęcie działalności leczniczej) nastąpi deinitywnie 2 lipca. Wiemy, iż w niedzielę 30 czerwca począwszy od godziny
1430 mieszkańcy Ustronia mieli możliwość
zwiedzania zakładu kąpielowego z czego
21 lipca 2011 r.

licznie skorzystali. Jak relacjonował korespondent pisma („Silesia” z 4.7.1901), już
wejście do przedsionka budynku robiło
duże wrażenie dzięki wystrojowi malarskiemu. Wrażenie było jeszcze większe
przy zwiedzaniu łazienek, urządzonych
elegancko ze wszystkimi wygodami. Budynek kąpielowy o ciekawej architekturze
posiadał pomieszczenia dla maszyn i aparatów (chodziło o kuchnię borowinową), poczekalnię, gabinet lekarski oraz 5 łazienek,
z których codziennie skorzystać mogło 50
kuracjuszy. O godzinie 1700 rozpoczął się
koncert w ogrodzie hotelu „Lubojatzky”.
Kończąc relację korespondent wyraził
nadzieję, iż skuteczność kąpieli borowinowych zwiększy frekwencję, co będzie

z korzyścią dla miejscowości i jej mieszkańców. Z czasem tak się istotnie stało,
jednak nie w jakimś zawrotnym tempie.

*

*

*

W 1992 roku, po 90. latach od otwarcia przeniesiono działalność leczniczą
Moorbadu z ul. A. Mickiewicza na Zawodzie. Po sprzedaży budynków przez
Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń”
SA, popularny Moorbad – zwany tak
do końca przez ustroniaków – odchodzi
w zapomnienie. Aby pamięć po nim została jednak zachowana, warto by umieścić
na skwerze naprzeciw dawnego Moorbadu
tablicę informacyjną o tym obiekcie, tak
wyraziście wpisanym w historię Ustronia.
Zygmunt Białas

budynek moorbadu współcześnie.
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uczestnicy zebrania.

Fot. W. Suchta

zaległe Składki

7 lipca odbyło się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze Klubu Sportowego
„Kuźnia Ustroń”. Obrady prowadził burmistrz Ireneusz Szarzec.
Sprawozdanie ustępującego Zarządu
przedstawił prezes Zbigniew Szczotka
mówiąc m.in.:
Głównym naszym celem i zadaniem,
jakie postawiliśmy sobie na początku
kadencji, było wyciągnięcie klubu z trudnej sytuacji inansowej. Kolejną kwestią
i równie ważnym zadaniem jest podstawowa działalność statutowa, czyli działanie na rzecz rozwoju kultury izycznej
społeczności lokalnej w Ustroniu. KS
Kuźnia posiada dwie sekcje: piłki nożnej
i piłki ręcznej.
Prezes stwierdził, że drużyna seniorów
to 24 zawodników, juniorów 18, trampkarzy 46 i żaków 20.
Następnie Z. Szczotka mówił:
- Przez okres upływającej kadencji Zarząd
klubu borykał się z niezwykle trudną sytuacją inansową. Większość przychodów
klubu stanowiły środki uzyskane z Urzędu
Miasta. Zostały one spożytkowane na
opłacenie pracowników etatowych – trenerów, księgowej, gospodarza obiektu,
a także na media oraz koszty transportu,
czyli dowóz zawodników na mecze, koszty
sędziowskie, zgłoszenia i ubezpieczenia
zawodników. Pozostałe koszty, czyli wartość transferów oraz premie wypłacane
zawodnikom, pokrywane są ze środków
własnych klubu. Dotacja, którą otrzymuje
klub, nawet w połowie nie pokrywa kosztów utrzymania. Niezbyt oszałamiające
sukcesy naszych piłkarzy przełożyły się
na niewielkie zainteresowanie ze strony
sponsorów.
Sprawozdanie inansowe przedstawiła
księgowa klubu Anna Śliwka. Przychody
klubu to: dotacja miasta – 167.428 zł,
dzierżawa terenu – 9.965 zł, wynajem
stadionu – 10.700 zł, reklama – 6.410 zł,
inne – 14.178 zł, Ireneusz Szarzec wpłacił
752 zł.
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Koszty wyniosły 218.741 zł. Wydatki to
głównie koszty utrzymania zawodników
– 204.831 zł (w tym sprzęt, sędziowie, wynagrodzenia trenerów, przy czym koszty
dojazdów zawodników i inne to 120.378
zł). Poza tym koszty to utrzymanie obiektu, administracja i inne. Strata w 2010 r.
wyniosła 9.308 zł.
Dyskusja rozpoczęła się od dość ostrego
wystąpienia byłego kierownika drużyny
Mariana Żebrowskiego. Chodziło o zaległości płatnicze wobec niego, na co prezes
przypomniał, że M. Żebrowski nie zdał
dresu, więc nie można mu wypłacić. Marzena Szczotka poprosiła, by dyskutować
o ton ciszej, co nieco uspokoiło sytuację.
Miano jednak nadal pretensje o to, że przed
zebraniem nie można było uiścić składek,
a teraz nie można jako członek uczestniczyć w zebraniu. Zbigniew Hołubowicz
opowiedział się za dopuszczeniem do uiszczenia zaległych składek, a powinno się to
odbyć przed zebraniem. I. Szarzec poprosił
o opinię prawną Korneliusza Kapołkę,
który stwierdził, że postanowienia zarządu
są zgodne ze statutem. Można jednak było
dopuścić przed zebraniem do uiszczenia
składek i uniknięcia zamieszania.
W imieniu Komisji Rewizyjnej Marzena
Szczotka złożyła wniosek i udzielenie
ustępującemu zarządowi absolutorium, co
uczyniono większością głosów.
Przystąpiono do wyboru zarządu. I. Szarzec poinformował, że członków zarządu
może być od 7 do 9. Opowiedziano się za
siedmioosobowym składem. W tajnych
wyborach poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów: Mateusz
Żebrowski – 33, Piotr Bejnar – 31, Artur
Steckiewicz – 31, Leszek Kaczmarek – 27,
Paweł Sztefek – 26, Arkadiusz Matuszyński – 24, Leszek Zaręba – 25, Wojciech
Panek – 16, Marek Matuszek – 10, Jerzy
Capiński – 6. W skład Komisji Rewizyjnej, już w głosowaniu jawnym, weszli:
Michał Kaczmarek, Artur Kluz, Krzysztof Pacuła. W związku z powyższym

w Zarządzie KS Kuźnia nie znaleźli się:
W. Panek, M. Matuszek i J. Capiński.
Było to dość zaskakujące, zważywszy kto
był inicjatorem zmian w Kuźni. Wydaje
się, że jedynymi nie zaskoczonymi takim
obrotem sprawy byli piłkarze. W składzie
Zarządu przeważają nowi członkowie,
jedynym zasiadającym w poprzednim jest
L. Kaczmarek.
Przewodniczący Rady Miasta Stanisław
Malina dziękował ustępującemu Zarządowi, szczególnie zważywszy w jakim
stanie przejmował klub. Zaproponował, by
zarządy nowy i ustępujący spotkały się, by
harmonijnie wszystko przekazać. Stwierdził też, że chyli czoła przed tymi, którzy
zdecydowali się na działanie w klubie.
Jeszcze na zebraniu próbowano wybrać
prezesa i obsadzić inne funkcje w Zarządzie, ale to się nie udało. Ze strony internetowej Kuźni można się dowiedzieć, że prezesem wybrano Leszka Zarębę, wiceprezesami Artura Steckiewicza i Pawła Sztefka.
Nowy prezes jest emerytem, wcześniej
pracował na stanowisku kierowniczym
w dozorze górniczym. Jest byłym zawodnikiem GKS Pniówek. Od 11 lat mieszka
w Ustroniu, prowadzi gabinet masażu
i kosmetyki.
Po wyborze na prezesa L. Zarębę zapytałem, jak klub będzie funkcjonował, na
co odpowiedział:
- Mamy program, który będziemy systematycznie realizować. Po pierwsze praca z młodzieżą. Chcemy zaangażować
trzech nowych trenów. Będziemy dbać
o to, by dzieci chcące grać w Kuźni miały
taką możliwość. Następne zadanie to
zmiana podejścia do zajęć drużyny seniorów. Chcemy by trenowali co najmniej
w liczbie piętnastu zawodników. Chcemy
powalczyć o pierwszą trójkę w tabeli,
a jeżeli będą szanse na awans to zrobimy
wszystko, by to wykorzystać. Kolejny cel
to obiekty i poprawa ich estetyki. Stadion
musi ładnie wyglądać, ale też będziemy
zabiegać o jego rozbudowę.
Wojsław Suchta

nowy zarząd przystąpił do odnawiania stadionu. na zdjęciu prezes l. zaręba odnawia
zadaszenie widowni. Farby na malowanie
sponsorowała irma kosta. Fot. W. Suchta
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Chętnie badano się na rynku.

Fot. W. Suchta

tydzień zdroWia

Zakończyła się bezpłatna akcja proilaktyczna pn.: „Wakacyjny Tydzień Zdrowia", która odbyła się od 4 do 8 lipca na
rynku Ustronia. Głównym jej celem było
zwiększenie skuteczności oddziaływań
prozdrowotnych wśród mieszkańców powiatu cieszyńskiego. Patronat nad akcją
objęli: starosta cieszyński Czesław Gluza
oraz burmistrz Ustronia Ireneusz Szarzec.
Koordynatorem akcji z ramienia starostwa
była już po raz trzeci Barbara Kłosowska
– główny specjalista ds. Promocji Zdrowia,
współorganizatorami z ramienia Urzędu
Miejskiego w Ustroniu byli naczelnicy:
Barbara Jońca i Michał Kozłowski wraz
z pracownikami.
O dużym zadowoleniu z akcji świadczą
bardzo pozytywne opinie od uczestników,
którzy m.in. wypełnili 118 ankietek. Pogoda w kratkę nie przeszkodziła w licznym udziale mieszkańców powiatu oraz
turystów. Na rynku w pięciu namiotach
odbywały się różnorodne badania, porady
i konsultacje specjalistyczne. Już od godzin
rannych formowały się kolejki osób do pielęgniarek: Marioli Dudy i Jolanty Balcar,
które oznaczały poziom glukozy i cholesterolu we krwi, dodatkowo 100 osób otrzymało skierowanie na bezpłatną morfologię
w NZOZ Laboratorium Analitycznym
„Med - Lab Suchanek” w Ustroniu. Tłumnie oblegani byli dyżurujący specjaliści:
diabetolog – dr n. med. Anna Ładoś-Krupa, internista – lek. med. Alicja Krysta,
diabetolog – lek. med. Gabriela Gajer,
balneolog i kardiolog - dr n. med. Leszek
Kowalski, specjalista rehabilitacji - dr
Roland Brehmer.
Chętnych nie brakowało przy stanowiskach do pomiaru BMI, tkanki tłuszczowej, ciśnienia tętniczego, spirometrii,
pulsoksymetrii i pomiaru tlenku węgla.
Popularnością cieszyły się stanowiska:
z zakresu diagnostyki laboratoryjnej - obsługiwane przez Karolinę Suchanek-So21 lipca 2011 r.

lowską, z degustacją zdrowej żywności,
przygotowanej przez promotora zdrowia
Iwonę Deperas, z ćwiczeniami z pierwszej
pomocy przedmedycznej, w wykonaniu

Sprawdzono też zdrowie starosty.

ratownika PCK Janusza Głaza, z wodą
mineralną z jodem „Ustronianka”, z poradami logopedycznymi - udzielanymi przez
Darię Mielczarek oraz różnorodnymi materiałami proilaktycznymi, dostępnymi na
każdym stanowisku.
Z akcji skorzystało ponad 800 osób,
w tym co najmniej 600 z badań i konsultacji. Organizatorzy zadbali też o dodatkowe
atrakcje, rozdawano: przyborniki do szycia
i lusterka z szczotkami do włosów, zaś
w czwartek i piątek o godzinie 13 odbyło
się losowane nagród – 6 zestawów kosmetycznych ufundowanych przez irmę Avon
– biuro w Cieszynie.
Przeprowadzenie akcji było możliwe
dzięki pomocy Pawła Witosza - przedstawiciela irmy Gedeon Richter Marketing
Polska i wsparciu pracowników Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Cieszynie: Ireny Piekar
i Tomasza Pnioka, wsparciu wolontariuszy
Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej
w Skoczowie: Włodzimierza Pilcha, Teresy
Pilch i Henryki Troszok oraz Gabrieli Kukli-Sulikowskiej z Avon Cosmetics Polska
Biuro w Cieszynie i Katarzyny Oleszek,
które zadbały o kosmetyczne niespodzianki oraz przedstawicielkom „Ustronianki”
sp. z o.o., które serwowały spragnionym
wodę z jodem, a także dzięki „Przedsiębiorstwu Uzdrowiskowemu” Ustroń S.A.,
które umożliwiło udział w akcji swoim
pracownikom.
(bk)

Fot. W. Suchta
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lISt
do redakCJi
Bez granic

Jadąc pociągiem „Intercity” zacząłem z
nudów czytać pozostawiony tygodnik „Angora” nr 25 (z 19.06.2011r.). W artykule
„Pomnik Chrystusa Króla do rozbiórki?”
(przedruk z „Dziennika Zachodniego” nr
134 z 10.06.2011) ze zdumieniem przeczytałem wypowiedź p. Jerzego Marcola - dyrektora Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego w Ustroniu (napisaną na
portalu dziennikarstwa obywatelskiego
wiadomości 24.pl): „Jako mieszkańcowi
Ustronia przykro mi, że w naszym mieście
postawiono ten pomnik bez konsultacji z
mieszkańcami miasta”. Nie wiem, czy p.
dyrektor Jerzy Marcol przyznaje się do
takiego wpisu, czy to nie jest „przekręt”
dziennikarski. Jeżeli to nie jest przekręt,
to w moim odczuciu tak kuriozalny pomysł
(„bez konsultacji”) można tylko porównać
do wypowiedzi drukowanej kiedyś w „Gazecie Ustrońskiej” - że „dzięki Balcerowiczowi żyjemy dłużej”. Pomijając motywy,
jakimi się kierował p. dyrektor - nie wiem,
jak miałaby taka konsultacja wyglądać?
Czy rozpisać referendum, czy zwoływać
zebrania mieszkańców w poszczególnych
dzielnicach miasta, czy pytać ugrupowania
polityczne o zdanie, a może i o zgodę? Dla
mnie jest to tym bardziej kuriozalne, że pomnik Chrystusa Króla Wszechświata został
postawiony na gruncie paraialnym.
Idąc dalej drogą takiego rozumowania,
powinien proboszcz (być może?) konsultować wielkość krzyża na kościele, czy też
postaci świętych na witrażach.
Akapit, że monumentalny pomnik budzi
niezdrowe emocje - jest dla mnie kompletnie niezrozumiały, chyba, że pomyłkowo
zawieruszył się cytat z archiwum WKP(b)...
Uważam, że w wolnym kraju każdy ma

prawo wypowiadać swoje zdanie. W moim
odczuciu byłyby bardziej na miejscu wypowiedzi typu: „ładniejszy byłby z brązu”,
„nie podobają mi się proporcje”, „za
duży” itp. Trudno, żeby właściciel posesji
mając zamiar postawić pomnik miał to
konsultować z mieszkańcami. Jest takie
powiedzenie: „moje obejście świadczy o
mnie” i zgodnie z nim - każdy postępuje
na własną odpowiedzialność.
I tak dla przykładu: idąc ul. Daszyńskiego można zobaczyć budynek „Ruchu”.
Wejście do tego obiektu to koszmar. Stan
schodków przypomina ruiny miast po
przejściu tsunami. Nie wiem, czy ta część
posesji jest objęta może opieką konserwatora zabytków? Kilkuletni stan bez zmian
upoważnia do takich domniemywań.
Kolejny przykład. Przy ul. 3 Maja widzimy po prawej stronie budynek, w którym
ma siedzibę fundacja „Życie i misja”.
Dla mnie jest to przybytek ludzi wierzących, dom modlitwy. Zgodnie z uprzednim
stwierdzeniem, że każdy gospodarz odpowiada za swoje obejście - umieszczenie na
fasadzie tego przybytku reklamy (nawet
cenionego wydawnictwa) nie wywołuje
u mnie „niezdrowych emocji”.
Przed doręczeniem powyższego tekstu
do „Gazety Ustrońskiej” zapytałem moich
znajomych emerytów o opinię. Pierwszy,
na wszystko się zgadzający, wymigał się,
że nie ma zdania.
Drugi, uważający się za intelektualistę,
powiedział, że wypowiedzi na temat pomnika i pana Balcerowicza nie zostaną
(wg niego) odczytane jako rozrzedzanie
szarych komórek autorów, ale jako wazeliniarstwo do „opcji”, które oni reprezentują, szkodząc tym samym Bogu ducha
winnym Opcjom.
Najdosadniej wypowiedzial się trzeci
emeryt, który jak zawsze, bezpardonowo
ocenia sytuację. Wg niego nie ma bardziej sprywatyzowanego kraju jak USA,
a podobno tylko całkowita prywatyzacja
jest panaceum na dobrobyt, na unicestwienie korupcji, przekrętów itp. A jak
widać największy przekręt w dziejach
historii nowożytnej (nie licząc prywaty-

militarny FeStiWal

Przed nami druga edycja Military Festiwalu 30 i 31 lipca w
ustrońskim amiteatrze. W ubiegłym roku impreza przyciągnęła
publiczność, ale nie wszyscy wytrwali w amiteatrze, bo było
dość zimno wieczorem w ostatni weekend sierpnia. Jednak sporą
atrakcją było podziwianie sprzętu wojskowego, wybory miss.
- Scenariusz będzie podobny jak w pierwszej edycji - mówi organizator Tadeusz Dytko, z pochodzenia ustroniak. - Będzie pokaz
walki wręcz żołnierzy z 18. batalionu desantowo-szturmowego,
pokaz sprzętu, uzbrojenia, konkurs piosenki i wybory Miss Militaria 2011. Innowacja są hity Kołobrzegu, którym poświęcony
zostanie cały koncert. Gwiazdą będzie zespół Riwiera z marynarki
wojennej. Wykonawcy będą z Hrubieszowa, Warszawy, Węgorzewa, Gdyni, Przemyśla, Krakowa, a z Ustronia Klaudia Fober,
która już wybrała do wykonania „Mury” Jacka Kaczmarskiego.
Zresztą ona wysłała zgłoszenie jako pierwsza. To sympatyczne,
że pojawi się ktoś z Ustronia. Festiwal jest zadaniem zleconym
Ministra Obrony Narodowej, udało się nawet dostać trochę
pieniędzy, ale nie za dużo. Impreza jest wciągnięta w kalendarz
imprez kulturalnych MON.
Zapewne sporym zainteresowaniem będzie się cieszył konkurs Miss Militaria. Zgłosiły się już chętne, ale nie wszystkim
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zacji PGR-ów, bo dotyczy to tylko skali
krajowej), który rozłożył lub zachwiał
gospodarkami większości krajów świata
przyszedł z USA. Wg „trzeciego” - „Te
amerykany to gupole, bo żal im grosza,
żeby zatrudnić na stanowisko doradcy,
człowieka, dzięki któremu żyliby dłużej
a prezydent Obama nie musiałby prosić
Kongresu o pieniądze na służbę zdrowia.
Oceniając autorów wymienionych kuriozów „trzeci” wspomniał o jeszcze jednym
„wieszczu” , doktorze Macieju Kijowskim,
który używa niepoważnych odniesień zasług Edwarda Gierka do skali dokonań
Marii Curie- Skłodowskiej, Kopernika,
Chopina czy króla Kazimierza Wielkiego.
Czy nie byłoby sensowniej przytoczyć fakty
typu: jak dotychczas najdłuższa dwupasmówka to „gierkówka” i do tego dodać,
że faktyczna średnia prędkość przejazdu
na niej jest równa średniej na autostradzie
do Krakowa, ale ta druga średnia to już
zasługa gospodarza A4?”
„Mogę zrozumieć, - kontynuował „trzeci”- że takie porównywanie MK zrodziło
się z frustracji, wynikającej z nieobiektywnej oceny działalności E. Gierka”.
„Krótko mówiąc”, - powiedział „trzeci”
- w tej gazecie (GU) kiedyś pisano, jak
to Gierek zadłużył Polskę, nie napisano
natomiast, jak Polska jest zadłużona od
czasu odejścia Gierka - do dnia dzisiejszego. Ponoć zadłużenie Gierka, to „małe
piwo”. Kończąc, „trzeci” powiedział tak:
„Jozeie, jak z powyższego widać, GUPOTA ludzko nie zno granic a je to już znane
od poczontku świata. A tym dwunastu
łuczonym z Łunii Europejskiej zdo sie, że
oni wymyślili Europę bez granic. Chyba,
że chodzi również o gupote”.
Aby nie uchodzić za cenzora przesyłam
tekst bez poprawek.
Józef Szymaniak
P.S. Na odchodnym „trzeci” jeszcze
krzyczał: „nie wiym czych to dobrze zrozumioł, że to manko. Skyrs kierego tyn kryzys
powstał to tysiące miliardów dolarów. A jo
sie pytóm gdo ich zachachmyncił i czymu
o tym nie piszóm”.
Nie chcąc słuchać dalszych wywodów
szybko się oddaliłem.

odpowiada sposób rywalizacji, czyli ćwiczenia sprawnościowe,
egzamin z wiedzy o wojsku. W tym roku mają jeszcze strzelać
z broni sportowej i biegać na średnim dystansie.
- Naszym głównym partnerem jest firma Jur-Gast - mówi
T. Dytko. - Wychodzi z tego festiwalu gigantyczne przedsięwzięcie.
Zakwaterować trzeba, co najmniej 80 osób. Wojsław Suchta

Wybory wojskowej miss przed rokiem.

Fot. W. Suchta
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Roztomili
ustróniocy
Nale podziwejcie sie, jako tyn czas ucieko. Dyć niedowno

sie lato zaczyło, a już po niedzieli we wtorek bydzie Hanki,
a jako to prawióm, od Hanki zimne wieczory i poranki.
Pocieszmy sie, że możne jeszcze w siyrpniu bydzie ciepło.
Tóż chciała żech wszyckim Haniczkóm szumnie powinszować na to jejich miano. Winszujym im dobrego zdrowiczka,
coby im sie dobrze darziło we wszyckim, coby im dycki
słóneczko szumnie świyciło, mocka radości i fajnego goszczynio sie w to swoji świynto ze wszyckimi swoimi bliskimi,
co jich mocie radzi.
Na dyć przeca jo też je Hanka, tóż myślym, że mi też
kiery przidzie powinszować na to moji miano.Trzeja bydzie
upiyc fajny kołocz z borówkami. Myślym, że pón redachtór
o mnie nie zapómni i przidzie ze szumnóm bukietóm. Dyć
w lecie je wszyndzi doś pieknych kwiotków. Możne też tyn
Jónek, herszt od naszych zbójników se Spómni abo Stecko
ze Zawodzio. Kiery przidzie, każdymu bydym rada. Tóż mi
sie trzeja pośpiychnóć, coby na to miano wszycko jak sie
patrzy przirychtować.
Jo też móm dwie Hanki w rodzinie, móm też znóme Hanki.
Jakosi to miano fórt ludzie radzi dziywczyntóm dowajóm,
bo to je doś piekne miano, nie chcym sie chwolić, ale tak
chyba ludzie myślóm. Jyny, że teraz mało na kieróm Hanke
wołajóm „Hanka”, jyny przeważnie „Ania” - że tak niby
je pieknij.
Na Hanke też chodzóm muzykanci wygrować po chałupach, bo rachujóm, że sie też kapke ugoszczóm i kierysi
groszyczek im do kapsy wpadnie. Nie wiym, czy do mie też
przidóm, ale dycki trzeja być przirychtowanóm.
Jyny też, Haniczki i ci, co sie bydóm u nich gościć,
dejcie se pozór z tym czynstowanim, coby potym ni mieć
jakij łostudy. Wiadómo, że każdo paniczka chce nawarzić
fajnego jedzynio i jeszcze cosikej zrychtować ku tymu, coby
goście sie dobrze ugościli, ale nikiedy to je potym rozmaite.
Coby też, dejmy na to, pón redachtór sie jakoś do chałupy
zaszmatłoł, jakby tak wiyncyj tych Hanek chcioł odwiydzić

BIBLIOTEKA

po winszu. A goście niech sie też miarkujóm, kiedy trzeja
sie zbiyrać ku chałupie, bo przeca Hanka musi to wszycko
po gościach połukludzać, garce i szkorupy pomyć i iś sie
wyspać, coby rano stanóć i mieć chynć do roboty. Bo nikiedy to je tak, że óna musi powiedzieć swojimu panoczkowi:
„chłopeczku, abo podźmy już spać, bo goście by już chcieli
iś do dómu”. Ale myślym, że nie bydzie tak źle, a roz za kiedy
też sie pogościć trzeja, nó ni ?
Hanka

było bardzo ciepło.

Fot. W. Suchta

Urząd Miasta Ustroń informuje,

że na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni został wywieszony
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu
na okres do 3 lat, zabudowanych obiektami niezwiązanymi
trwale z gruntem, a stanowiących własność osób prawnych,
izycznych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej- wykaz z dnia 7 lipca 2011 r.

poleca:

W LIPCU I SIERPNIU BIBLIOTEKA (WYPOŻYCZALNIA
DLA DOROSŁYCH) BĘDZIE CZYNNA W GODZINACH:
PonIeDZIAłeK:
8.00 – 15.00
WToReK:
8.00 – 15.00
ŚRoDA:
12.00 – 19.00
PIĄTeK:
8.00 – 15.00
PoZIoMo: 1) podobny do brydża, 4) zwierzak z szablami, 6) kucharz na statku, 8) procenty z ryżu, 9) szczególna
impreza, 10) totalna dzicz, 11) łaty na dachu, 12) nędzarz,
13) mityczny myśliwy pożarty przez psy, 14) dynamiczny do kosza, 15) biuro notarialne, 16) seria tematyczna,
17) za krosnami, 18) miara gruntu, 19) rzeka graniczna,
20) niemiecki brukowiec.
PIonoWo: 1) włóczykij, 2) zamyka listę solenizantów,
3) kamizelka w łódce, 4) lekarka z wiertłem, 5) samotny
w płocie, 6) poprawiacze urody, 7) wyrośnięty krasnoludek, 11) kuzyn kruka, 13) boksował w Czarnych Słupsk,
14) królestwo karpia (wspak).
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 29 lipca.

krzyżóWka krzyżóWka krzyżóWka
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 27

CZeSKIe PRZeBoje
Nagrodę w wysokości 30 zł oraz książkę pt. „Siedem słupów Mądrości” ustrońskiego Wydawnictwa
Koinonia otrzymuje: Michał Pezda z Ustronia, ul.
Dąbrowskiego 4. Zapraszamy do redakcji.
21 lipca 2011 r.
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Niewiele jest roślin o właściwościach leczniczych, których kariera w kilku słowach z przedrostkiem „przeciw-” i dodając: trwa nieustannie od tysiącleci i co najważniejsze – znajduje skurczowo, -zakrzepowo, -bakteryjnie, -grzybiczo, -robaczo,
potwierdzenie w medycynie zwanej konwencjonalną, czy też -zapalnie, -oksydacyjnie i tak dalej. Już ta wyliczanka pokazuje, że
oicjalną, poparte jest stosownymi badaniami, spełniającymi zakres chorób, którym można zapobiegać lub które można leczyć
wszelkie wymagania naukowości. Oczywiście początkowo czosnkiem jest ogromny i poniekąd łatwiej będzie wymienić
w zrozumieniu wpływu czosnkowych medykamentów na zdrowie te, które na czosnek wydają się być z całą pewnością odporne.
człowieka więcej było magii i wierzeń, niż rzetelnej wiedzy, ale Nie będę w tym miejscu wymieniał wszystkich dotykających
i tak z praktyki i z codziennych obserwacji wynikało, że kto zjada ludzi przypadłości leczonych czosnkiem, bowiem Ustrońska ma
czosnek, ten jest zdrowy i… No i właśnie w tym miejscu otwiera ograniczoną ilość stron. Zestaw tego typu schorzeń jest jednak
się w zasadzie nie mające granic pole do popisu dla ludzkiej imponujący – od różnorakich chorób układu oddechowego,
fantazji. W Indiach wierzono, że czosnek to niezawodny sposób poprzez zakażenia i infekcje bakteryjne (czosnek działa niczym
na przedłużenie sobie życia nie o marne kilka lub kilkanaście, ale antybiotyk), wirusowe, grzybicze i pasożytnicze, obniża ciśnienie
nawet o setki lat! W Talmudzie cudowne oddziaływanie czosnku krwi, wspomaga leczenie przy zatruciu ołowiem, jest środkiem
na kondycję człowieka
przeciwmiażdżycowym,
odnotowano w smakowicie
wspomaga metabolizm
brzmiącym zdaniu,
tłuszczów i przyczynia
że czosnek zadowala
się do obniżenia poziomu
i rozgrzewa ciało,
cholesterolu we krwi,
rozpromi e ni a obl i c ze ,
wzmaga produkcję insuliny
CZoSneK (2)
zwiększa ilość spermy
w trzustce, a więc obniża
i usuwa pasożyty jelit.
poziomu cukru we krwi.
Starożytni Egipcjanie, Grecy
Proszę wierzyć, że taką
i Rzymianie w czosnku
wyliczankę można by ciągnąć
upatrywali lek w zasadzie
jeszcze długo. Problemem
na wszystkie choroby
– i to dwojakiej natury –
i problemy zdrowotne – od
jest forma i ilość czosnku,
chorób płuc, przez kłopoty
jaką należy spożywać
żołądkowe, a na ukąszeniach
w celach terapeutycznych
żmii i wszelkiego rodzaju
i proilaktycznych. Co do
brodawkach, kurzajkach
ilości, to jak to w życiu
i nagniotkach skończywszy.
bywa i z czosnkiem nie
Ba, czosnek stosowano
można przesadzić, więc
także jako swego rodzaju…
i w przyprawieniu potraw
środek dopingujący dla
czosnkiem lub w jego
wojsk idących do boju.
medycznym stosowaniu
Autorzy mądrych i uczonych
trzeba zachować umiar
ksiąg, pochodzących
i rozsądek. Co do formy, to
sprzed wielu wieków, nie zalecali w celach zdrowotnych hulaj dusza i fantazja kulinarna – można zjadać ząbki czosnku na
po prostu, ot, tak sobie spożywania czosnku, lecz podawali surowo, pieczony, duszony lub w formie czosnkowych masełek,
przepisy na szereg czosnkowych medykamentów i preparatów. past, czosnkowej oliwy, czosnkowego octu lub takiż nalewek, i tak
Współcześnie czosnek i sporządzane na jego bazie leki to dalej. Problemem jest „tylko” ten jakże mało atrakcyjny zapach,
uznane środki lecznicze wymieniane w różnych farmakopeach jaki unosi się wokół wielbiciela i zjadacza czosnku. Zapewne
i innych oicjalnych, naukowych opracowaniach, zaleceniach lub odkąd człowiek zaczął czosnek spożywać, odtąd poszukiwał
procedurach medycznych. Należy także wspomnieć, że lecznicze sposobu na wyeliminowanie nieprzyjemnego zapachu, jaki
właściwości czosnku wykorzystywano (i nadal wykorzystuje się) później „emitował”. Skutecznych sposobów jest ponoć wiele
w leczeniu zwierząt. Czym – jakąż to substancją lub substancjami – czosnek należy więc zjadać z mlekiem, miodem lub cytryną,
– czosnek zasłużył sobie na opinię wspaniałej przyprawy żując równocześnie ziarna kminku, zieloną fasolę, liści pietruszki,
i cudownego leku jednocześnie?
pokrzywy, szczawiku, mięty, tymianku, selera lub ruty, zajadać
Jak już wspomniałem w poprzednim artykule, w naszej kuchni jabłkami, ziarnami palonej kawy, jagodami jałowca, nasionami
znalazły zastosowanie jedynie ząbki czosnku (w kuchniach kolendry lub kardamonu. Przyznać muszę, że najbardziej
różnych krajów azjatyckich sporą popularnością cieszą się także przemawia do mnie metoda wypicia kilku kieliszków czerwonego
kwiaty czosnku lub młode liście, zjadane niczym szparagi lub wina, oczywiście nie zamiast, ale po zjedzeniu czosnku.
posiekane i dodawane do różnych potraw). To właśnie ząbki Zwłaszcza, że nie znalazłem żadnego wytłumaczenia, ile to jest
czosnku – spożywane w postaci świeżej, sproszkowanej lub – „kilka kieliszków” – zapewne im więcej, tym lepiej. Czosnek
w formie wyciągów (np. olejków) – są tak zwanym surowcem z uwagi na „siarkowy” zapach, zawsze był kojarzony z ciemnymi
zielarskim, czyli mają znaczenie w lecznictwie. W świeżych siłami, piekielnymi mocami, ale jednocześnie miał stanowić
ząbkach czosnku najwięcej jest oczywiście wody, ale są w nich skuteczną ochronę przed złem wszelakim, zwłaszcza przed czarną
również węglowodany i białka, sporo witamin (głównie C oraz magią, czarownicami i wampirami (wielokrotnie motyw ten był
A, B1 i PP), lawonoidy, związki śluzowe i substancje mineralne, wykorzystywany choćby w ilmach o wampirach).
wśród których ważną rolę odgrywają związki potasu, selenu, Wiele gatunków dziko rosnących czosnków ma bardzo podobne
wapnia, żelaza, magnezu i fosforu (w czosnku obecne są nawet właściwości do uprawianego czosnku pospolitego. Najlepiej
śladowe ilości uranu). Wśród składników mineralnych decydującą znanym gatunkiem jest czosnek niedźwiedzi (na zdjęciu jego
pod względem zdrowotnym rolę odgrywają jednak związki siarki, kwiaty), rosnący z powodzeniem i w wielkich ilościach również
które są głównymi substancjami aktywnymi. Tą najważniejszą w naszym regionie. Ta rosnąca w lasach liściastych (grądach,
z ważnych jest przede wszsytkim olejek lotny, zawierający alliinę. buczynach) roślina ma silnie pachnące czosnkiem liście,
Kiedy rozcieramy lub rozgniatamy ząbek czosnku, wówczas które – zwłaszcza młode – są smakowite i świetnie nadają się
alliina ulega rozkładowi do allicyny (pominę w tym miejscu choćby do sałatek. Nic więc dziwnego, że poleca się czasem
formalną chemiczną nazwę tego związku), nadającej czosnkowi czosnek niedźwiedzi jako swego rodzaju zamiennik dostępnego
jakże charakterystyczny zapach, ale również odpowiedzialnej za w handlu czosnku pospolitego i zachęca do jego zbierania
szereg leczniczych właściwości tej rośliny. Olejek czosnkowy w lasach – tak uczynił m.in. „Głos Ziemi Cieszyńskiej” w krótkiej
zawiera jeszcze inne substancje, które wspólnie wzmacniają notce zamieszczonej w numerze sprzed kilku tygodni. Szkopuł
niezapomniane zapachowe wrażenia przy spożywaniu lub innym w tym, że czosnek niedźwiedzi jest od 2004 r. gatunkiem objętym
stosowaniu czosnku.
ochroną, toteż jego zrywanie w stanie dzikim jest wykroczeniem
Na jakie schorzenia czosnek jest skutecznym medykamentem i podlega karze grzywny lub nawet aresztu.
i jak działa? Odpowiedź można w zasadzie zamknąć
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
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drużyna Siły w pucharze bałtyku.

lekki niedoSyt

Drużyna siatkówki plażowej TRS Siła
Ustroń Piotr Juroszek i Damian Bujok
zajęli 7 miejsce w półinałach Mistrzostw
Polski w Siatkówce Plażowej juniorów.
Najpierw w półfinałach wojewódzkich
w Jastrzębiu zajęli 3 miejsce i awansowali
do inału. Tydzień później w Katowicach
Szopienicach rywalizowało 16 najlepszych par na Śląsku. Niestety pechowo
przegrali jeden mecz, ale w sumie zajęli
4 miejsce i awansowali do półinałów.
- O trzecie miejsce grali z parą z Radlina,
którą wcześniej w półinale wojewódzkim
pokonali, a w inale prowadzili i to ich
chyba rozluźniło. Pierwszego seta wygrali
gładko, w drugim prowadzili, niestety
przegrali w tie breaku - mówi trener Sławomir Krakowczyk.

W półinale Mistrzostw Polski wzięły
udział najlepsze drużyny z województw:
śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego
i lubuskiego. Grano w Suchym Borze
koło Opola. Tu w awansie do inału przeszkodziła przegrana z Radlinem w inale
wojewódzkim.
- Trailiśmy na pierwsza parę z Opolszczyzny grającą cały rok na piasku i raczej nie
było szans, zresztą byli to wicemistrzowie
Europy. Wejście do ćwierćinału przegraliśmy z parą z dolnośląskiego po zaciętym
spotkaniu - mówi S. Krakowczyk. - Jestem zadowolony z 7 miejsca, bo takiego wyniku jeszcze nie osiągnęliśmy ani
w siatkówce plażowej, ani w halowej. Sukcesem jest wyjście ze Śląska, najmocniejszego województwa w kraju. Są ośrodki

siatkówki plażowej w Rybniku, Dąbrowie
Górniczej i nigdy nie udało się przez te
drużyny przebić. Realnie mogliśmy grać
z trzeciego miejsca w województwie,
a wtedy mielibyśmy o wiele korzystniejszy
układ przeciwników i realne możliwości
awansu do inału Mistrzostw Polski. Tego
trochę żal.
Przed półfinałami Mistrzostw Polski
drużyna TRS Siła startowała w Pucharze
Bałtyku. Potraktowano to jako przygotowanie.
- Teraz pozostała gra w różnych turniejach,
bo rywalizacja klubowa już się dla nas
zakończyła - mówi P. Juroszek. - Gdyby
wcześniej ktoś powiedział nam jak daleko
zajdziemy, nie uwierzylibyśmy. Natomiast
teraz czujemy lekki niedosyt. Można było
więcej pograć. Drogi nie ułatwiło nam
losowanie.
- Brakuje nam do najlepszych, ale w tym
roku mieliśmy dobry sezon - mówi D.
Bujok. - Wszyscy w kraju są do ogrania,
oprócz pary mistrzów świata juniorów
Kantor - Łosiak.
Najlepsze w Polsce pary juniorów
w siatkówce plażowej chodzą do Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w Łodzi. Tam
przez cały rok gra się na piasku. W Ustroniu najwcześniej od maja. Nasza para to
zawodnicy ligowej drużyny w siatkówce
halowej TRS Siła.
- Jak już jest ładna pogoda, wychodzimy
na piasek, a w czerwcu są najważniejsze
zawody. Jesteśmy praktycznie po miesięcznym treningu - twierdzi P. Juroszek.
- Może w Ustroniu powstanie całoroczna
hala do siatkówki plażowej - zastanawia
się D. Bujok.
P. Juroszek rozpoczyna studia w Katowicach i tam prawdopodobnie będzie
kontynuował grę w siatkówkę. Bujok
jeszcze rok będzie grał w Ustroniu, ale
raczej obaj siatkarze nie stworzą już drużyny plażówki. Jak sami mówią, być może
zagrają razem, ale raczej w turniejach dla
seniorów.
Wojsław Suchta

uCzeń
W brukSeli

Od 13 do 17 czerwca uczeń Gimnazjum nr 1 im. prof. J. Szczepańskiego
w Ustroniu, Piotr Kamiński wraz z opiekunem uczestniczył w wycieczce do Brukseli, która była główną nagrodą w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy Ekologicznej
organizowanym przez Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu. Ufundował ją poseł
do Europarlamentu prof. Adam Gierek.
Głównym punktem programu była wizyta
w Parlamencie Europejskim oraz spotkanie
z profesorem. Oprócz tego zwiedziliśmy
zabytki Brukseli, przepiękne średniowieczne miasto - Brugię zwaną Wenecją północy
a także Waterloo – miejsce historycznej bitwy wraz z muzeum i panoramą (podobną
do racławickiej). Wycieczka dostarczyła
wiele wrażeń i pokazała, że jednak warto
się uczyć!
jolanta Kamińska
21 lipca 2011 r.
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www.ustron.pl

KULTURA

22.07 godz. 20.00 Kabaret Ani Mru, Mru, amiteatr.
23.07 godz. 20.00 Budka Sulera (support - 17.45 So Band,
Antyrama), amiteatr.
30-31.07 godz.16.00 II. Military Festiwal - Ustroń 2011, amiteatr
23.07
25-26.07

przystawka ...

Zatrudnię doradcę serwisowego
w warsztacie samochodowym w
Ustroniu. Wymagane: wykształcenie minimum średnie, prawo
jazdy, znajomośc branży motoryzacyjnej. Tel.(33) 857-73-18
Usługi ogrodnicze GREEN GARDEN. Projektowanie, zakładanie,
pielęgnacja. 697-851-125
Usługi koparko- ładowarka. 507055-163

Hurtownia drewna Ustroń ul.
Katowicka więźba dachowa, podbitka, boazeria, elewacje, tanio.
504-239-888.(33) 854-25-70
Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384
Elektroinstalacje, odgromówki.
508-016-055
Ogrodzenia-producent. (33) 48805-64
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-5398.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny pomiar. 728-340-518, 33-854-22-57.
www.komandor-ustron.pl
Promocje okna. Alu-Plast. 798081-398
Sprzedam młode kózki. 33 85875-74.

Centrum
na zawodziu
elba
111
Centrum

Downstairs - jazda po schodach, Ustroń Zawodzie
II. Turniej Tenisowy VIP o Puchar Burmistrza
Miasta Ustroń, korty na bulwarach nadwiślańskich.

Fot. W. Suchta

Pokój do wynajęcia. (33) 854-7137, 665-875-678

18-21.07
22-23.07
24-25.07
26-27.07
28-29.07

SPoRT

ul. daszyńskiego 8
ul. Sanatoryjna 7
ul. Cieszyńska 2
ul. Skoczowska 111
ul. daszyńskiego 8

... i danie główne.
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tel. 854-57-76
tel. 854-46-58
tel. 854-21-02
tel. 856-70-66
tel. 854-57-76

Fot. W. Suchta

dziesięć lat temu
Odśpiewaniem hymnu rozpoczęli okręgową inaugurację kampanii
wyborczej członkowie i sympatycy koalicji SLD-UP, co miało miejsce
11 lipca w hotelu „Pod Orłem” w Bielsku-Białej. Następnie głos
zabrał przewodniczący Śląskiej Rady Wojewódzkiej SLD Andrzej
Szarawarski, który mówił o wyzwaniach stojących przed SLD
w wypadku zwycięstwa. - Ci którzy kandydują muszą być świadomi,
że nie jest to droga do stanowisk. Samo znalezienie się na liście
tak atrakcyjnej jak SLD, to wielkie wyróżnienie. (…) Przedstawiono
wszystkich kandydatów SLD-UP z naszego okręgu wyborczego,
a odbywało się to w ten sposób, że każdy kandydat stał na balkonie
nad wyraźnie wypisanym swoim imieniem i nazwiskiem. Wśród nich
na 9 miejscu burmistrz Ustronia Jan Szwarc. Listę otwiera wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego SLD w Katowicach, członek
Rady Nadzorczej Banku Śląskiego Kazimierz Zarzycki.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

- Jest kiepsko - mówi recepcjonistka w DW „Barbara” w Jaszowcu. - Goście przyjeżdżają właściwie tylko na weekendy. Wczasowicze,
którzy przyjechali na dłużej zajmują zaledwie kilka pokoi. - Takiego roku jeszcze nie było - żali się właściciel pensjonatu „Anna”
w centrum Ustronia. - No cóż, mamy wprawdzie europejskie ceny,
ale daleko nam do europejskich zarobków. Wszyscy penetrują rynek
telefonicznie. Porównują ceny i przeważnie wybierają placówki
z najtańszymi noclegami. Na droższe hotele stać nielicznych. Trudno zarobić choćby na pokrycie kosztów! W schronisku „Wiecha”
najlepszy w tym roku sezon – czas wiosennych wycieczek - niestety
minął. - Na najbliższe miesiące mamy zgłoszonych 15 obozów, poza
tym małe grupki i zlot młodzieży. W sumie spadek w porównaniu
z ubiegłymi sezonami.
- Jeszcze dwa lata temu wakacje oznaczały wzrost liczby ofert sezonowych dla kucharzy, kelnerów - wyjaśnia Urszula Kidoń, zastępca
kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie. - Niestety
w zeszłym roku wzrost był nieznaczny, a w obecnym nie mamy prawie żadnych ofert od właścicieli punktów gastronomicznych, hoteli,
ośrodków wypoczynkowych. Ze względu na małą liczbę gości obiektom wystarcza stały personel. Tak dzieje się nie tylko w Ustroniu, ale
również w Wiśle, Brennej i innych turystycznych miejscowościach.
Niestety prognozy na najbliższe miesiące nie są optymistyczne.
Wprawdzie Zakłady Kuźnicze w Skoczowie i Ustroniu starają się
ratować swoją sytuację i na razie nie podawały do PUP informacji
o planowanych zwolnieniach grupowych, ale pracowników zwolni
ustroński tartak - 25 osób i cieszyńska Cefana - 60 osób.
Tylu samochodów dawno w Ustroniu nie widziano. Kibice i uczestnicy weekendowych imprez podzielili miasto na strefy wpływów. Na
Rynku i targowisku „parkował” Beton, wokół stadionu Kuźni i na ul.
Sportowej - wystawa psów, a spragnieni kontaktu z naturą wczasowicze, gdzie się dało. Wyjątkowo służby porządkowe pozwoliły zająć
pobocza ul. Nadrzecznej, na której obowiązuje zakaz zatrzymywania
się i postoju.
Wybrała: (mn)
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felieton
Tak sobie myślę

Pięć minut
Powiadają, że każdy ma w życiu swoje „pięć minut”. To czas szczególnego
powodzenia, sukcesu i szczęścia, szczyt
życiowych osiągnięć. Nie jest bowiem tak,
że w ciągu swego życia człowiek wspina
się coraz wyżej i wyżej, aby przy końcu
życia osiągnąć największe sukcesy, zebrać
żniwo z całego swojego życia. Jest raczej
tak, że w ciągu życia przeplatają się lepsze
i gorsze okresy, powodzenia i klęski, szczyty i doliny. Jest to tak jak przy chodzeniu
po naszych Beskidach, gdzie po wyjściu
na szczyt trzeba zejść niżej, aby potem
wspinać się na kolejny szczyt. I w końcu,
gdzieś na trasie zdobędzie się najwyższy
szczyt, będący celem wyprawy. Jednak po
pobycie na szczycie znowu trzeba zejść
w dół…
W różnych miejscach wędrówki zdobywamy najwyższy szczyt i też w różnych
okresach naszego życia osiągamy swoje
„pięć minut”. Zdarza się, że ktoś osiąga
swoje największe sukcesy już podczas
nauki szkolnej. Wtedy zresztą najłatwiej
dostrzec sukcesy i niepowodzenia. Uczeń
poddawany jest bowiem stale ocenianiu

felieton
Uzdrowisko
W zeszłym tygodniu wraz z żoną Lusią
i szwagierką odwiedziliśmy koleżankę
żony, zamieszkałą w Szalejowie Górnym
w pobliżu Polanicy- Zdroju. W ciągu kilku
dni pobytu, zdołaliśmy zwiedzić kilkanaście miejscowości położonych w Kotlinie
Kłodzkiej. Moją uwagę, oprócz tamtejszych
gór, co jest oczywiste, zaprzątnęły znane na
całą Polskę uzdrowiska, takie jak: Polanica
– Zdrój, Kudowa – Zdrój, Duszniki – Zdrój,
czy Lądek – Zdrój. Dwadzieścia lat temu
często bywałem w różnych uzdrowiskach
w Polsce. Jako burmistrz Ustronia, byłem założycielem Stowarzyszenia Gmin
Uzdrowiskiowych RP i Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie”. Jeździłem na
różnego rodzaju spotkania i konferencje.
Wówczas uzdrowiska z Kotliny Kłodzkiej,
czy Jeleniogórskiej robiły na mnie przytłaczające wrażenie. Po prostu były tak zaniedbane, że bez przesady można było wtedy
powiedzieć, że są w opłakanym stanie.
Wtedy pomyślałem sobie, jakie szczęście,
że uzdrowisko Ustroń, to znaczy: sanatoria,
zakład przyrodoleczniczy są nowe i nie
wymagają remontu. Mamy więc przewagę,
tak sobie wtedy pomyślałem.
Jakież więc było moje zdziwienie, gdy
teraz po 20 latach odwiedziłem znane mi
z tamtego okresu miejsca. Znakomita większość podstawowych obiektów uzdrowisk,
takich jak: pijalnie wód, łazienki, parki,
sanatoria są odnowione i zmodernizowane.
Standard podniesiono, to i ceny są wyższe,
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przez nauczycieli. I to w różnych dziedzinach szkolnego życia. Ocenia się więc
jego zachowanie, wyniki w nauce i sporcie,
zaangażowanie w pracy społecznej. Dowodem osiągnięcia sukcesu są otrzymywane
nagrody czy też wybór do szkolnego samorządu bądź zwycięstwa w zawodach
sportowych.
W późniejszych latach nie ma już takiego
stałego oceniania człowieka ani też regularnego nagradzania osiągniętych sukcesów.
Powodzenie i sukces może być zaznaczone
awansem na wyższe stanowisko czy też
podwyższeniem wynagrodzenia. „Pięć
minut” może mieć więc postać awansu
czy wyższych dochodów. Przy tym te dwie
sprawy nie muszą iść ze sobą w parze.
Bywa także, że swoje „pięć minut” osiągamy poprzez szczęście w życiu rodzinnym. Bywa nim czas „miodowego miesiąca” czy małżeńskiego i rodzinnego szczęścia. Podobno właśnie rodzinne szczęście
nasi rodacy cenią sobie najbardziej. Jednak
z najnowszych badań wynika, że coraz
trudniej je osiągnąć i coraz częściej życie
rodzinne przynosi rozczarowanie. Ale zawsze można w nim osiągnąć przynajmniej
te „pięć minut”…
Swoje „pięć minut” można więc osiągnąć i przeżywać w wielu dziedzinach
i w różnych okresach swojego życia. Czasem trwają one krótko a innym razem przez
dłuższy okres. Kiedy się jednak kończą,
zdaje się, że trwały krótko, tylko owych

przysłowiowych „pięć minut”. Niektórym
dane jest przeżyć więcej takich minut
a inni muszą się zadowolić tylko jedynymi „pięcioma minutami”. A ci, którym
nie dane było jeszcze przeżyć swoich
„pięć minut”, żyją nadzieją, że przeżyją je
w przyszłości..
Im ktoś jest starszy, tym częściej swoje
„pięć minut” ma już za sobą. Są wspomnieniem dawnych, dobrych i szczęśliwych
czasów. A ich wspominanie dodaje im
blasków i kolorów. I z każdym rokiem te
czasy minionego powodzenia, pomyślności
i szczęścia wydają się jeszcze wspanialsze.
Nie dziwmy się więc temu, że tak wiele
starszych ludzi zapewnia, że kiedyś było
lepiej, dużo lepiej. Tylko, że to przekonanie
o tym, że było dużo lepiej, ma charakter
subiektywny i wcale nie oznacza, że było
wtedy dobrze wszystkim, czy choćby
większości. Tak już bowiem jest, że w tym
samym czasie jednym powodzi się dobrze
a innym źle, jedni mają czas radości i sukcesów a inni niepowodzeń i klęsk. Tak jak
to bywa z pogodą w naszym kraju. Jedni
cieszą się słońcem, a inni tracą wszystko
w czasie klęsk żywiołowych; powodzi czy
huraganów. ..
Zmienne są koleje człowieczego losu.
Dobrze więc, że każdy ma w swym życiu
swoje „pięć minut”, które pozwalają mu
cieszyć się życiem, zarówno wtedy kiedy
je przeżywa, jak i wtedy, gdy je sobie
przypomina.
jerzy Bór

niż w Ustroniu. W Polanicy Zdroju park
o powierzchni 13 ha skupiający okazy
drzew uznane za pomniki przyrody przechodzi w naturalny las. W parku efektowne
pokazy podświetlanej fontanny. Nieopodal
parku pijalnia wzniesiona w latach 1911
– 13 jako obiekt sanatoryjny połączona z teatrem zdrojowym. W Polanicy wyznaczono
oprócz ścieżek spacerowych i rowerowych,
ścieżki dla matek z wózkami.
Duszniki Zdrój to przede wszystkim
Park Zdrojowy z pijalnią wód mineralnych.
W parku wyróżnia się dworek z początku
XIX wieku w którym mieści się Teatr im. F.
Chopina, a tam, tak jak kiedyś koncertował
Fryderyk Chopin, dziś koncertują współcześni muzycy. Pijalnia wód mineralnych
połączona jest z halą spacerową. Wieczorami podobnie jak w Polanicy Zdroju
w sezonie letnim atrakcję stanowi podświetlana fontanna.
Położony w okolicy Dusznik, Zieleniec - z dwoma bardzo krótkimi wyciągami narciarskimi, jakim go znałem
z roku 1979, stał się ważnym centrum
narciarskim w górach Orlickich. W ostatnim okresie „reklamy” dodały Zieleńcowi,
a zwłaszcza hotelowi „Szarotka” przesłuchania sejmowej komisji hazardowej,
z których dowiedzieliśmy się, nie tylko,
jak budowano tam wyciągi, ale co Rycho,
Zbycho i Miro tam robili.
Kudowa – Zdrój jako miejscowość,
w której odkryto wody mineralne funkcjonowała od roku 1636 – bowiem wtedy
powstały pierwsze urządzenia kąpielowe.
Kudowa zasłynęła w Europie. W drugiej
połowie XIX wieku uznano ją za pierwsze oicjalne uzdrowisko kardiologiczne.
Obecnie Kudowa słynie z zabytkowego

parku zdrojowego, zabytkowego Teatru pod
Blachą, zaś w największym parkowym budynku mieści się pijalnia wód mineralnych
i zakład przyrodoleczniczy.
W okolicy Kudowy, w Jarkowie, aż dwie
atrakcje: ogród japoński i gospodarstwo
ekologiczne, gdzie można obejrzeć plantację aronii uważanej za najzdrowszy owoc
jagodowy na świecie. Nam najbardziej
smakowała konitura, nazwana „aronią
losu.”
Jak czytam przewodniki turystyczne po
uzdrowiskach, to zwracają one uwagę na
zabytkowe obiekty uzdrowiskowe. „Aronią losu” można powiedzieć jest to, że
w naszym Ustroniu nie ma już zabytkowych starych łazienek, pijalni, czy domu
zdrojowego. Jedne zostały przebudowane,
drugie są w ciągłym remoncie. Musimy
więc konkurować z innymi uzdrowiskami nowoczesnością, nowymi metodami
leczenia i rehabilitacji. Nie chodzi mi
o to, aby małpować inne uzdrowiska, te podświetlane fontanny, czy ścieżki dla matek
z wózkami, a już na pewno, nie chodzi mi
o te spotkania Rycha, ze Zbychem, czy
Mirem, bo to na pewno u nas zdarzyć się nie
może, lecz chodzi mi o to, żeby nie dać się
wyprzedzić innym kurortom. Musimy być
jako mieszkańcy naszego Ustronia bardziej
zainteresowani, tym co dzieje się w dzielnicy
uzdrowiskowej. Informacje o uzdrowisku,
powinny znajdować się niemal w każdym
numerze „GU”. Patrzę na przywieziony
z Kudowy kubek do picia wody mineralnej,
i marzę o tej, bliskiej nam chwili, jak taki
kubek z napisem „Ustroń - Zdrój”, zakupię
w naszej pijalni i wypiję tam pierwszą
wodę mineralną. À propos, kiedy otwarcie
pijalni?
Andrzej Georg
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nad morzem

Ustka. Zorganizowaliśmy wycieczki do
Słowińskiego Parku Narodowego oraz na
jednodniowy rejs po morzu. Obóz udany
i mam nadzieję, że uda się podobny zorganizować w przyszłym roku.
Obóz był w części inansowany przez
Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Rodzice płacili 670 zł.
Przejazd autokarem. Pieczę nad chłopcami
miało trzech opiekunów. Spośród trenujących w Kuźni wyjechało 60% chłopców. Nie wszyscy mogli, gdyż mieli już
wcześniej opłacili inne wyjazdy, inaczej
zaplanowali wakacje.

- Była to forma nagrody. Z drugiej strony
pierwszy etap przygotowań - mówi M. Żebrowski. - Trenowaliśmy trzy razy dziennie.
O godz. 7, 10 i 17. W czasie wolnym
można było korzystać z obiektów na miejscu. Dodatkowo, gdy pogoda pozwalała
jeden z treningów odbywał się na boisku
do piłki nożnej plażowej, bo mieliśmy
możliwość korzystania z takiego boiska.
Przydarzyły się dwie kontuzje, ale tak
to bywa, gdy chłopcy są w ruchu. Od
25 lipca wznawiamy treningi, na które
wszystkich zapraszam. W poniedziałek,
wtorek, czwartek i piątek od godz. 10.30 do
12 na stadionie Kuźni Ustroń.
(ws)

dWa medale

Obecnie S. Matuszyński uczestniczy
w treningach kadry narodowej na zgrupowaniu w Starcie w Wiśle. Są tam też inni
reprezentanci naszego regionu: specjalizująca się w rzucie dyskiem i pchnięciu
kulą Daria Kabiesz oraz znany wszystkim
mistrz, olimpijczyk Janusz Rokicki, który
w Bydgoszczy nie miał sobie równych
w pchnięciu kulą.
- Co prawda nie jestem w najwyższej formie, ale i tak udało się zdobyć tytuł - mówi
J. Rokicki. - Wyniki bardzo dobre i powinno
być dobrze, jeżeli w końcu wyleczę kontuzję. Lata mijają, a ja w coraz lepszej formie.
Jak wino, im starszy, tym lepszy. Ale prawdę

mówiąc, to trzeba w treningi wkładać więcej
wysiłku. Naszym głównym celem jest Olimpiada w Londynie. Pozostał rok czasu i trzeba spokojnie się przygotować. Są problemy
inansowe, bo sport jednak kosztuje. Przed
Olimpiadą w Pekinie sponsorowało mnie
Mokate. Obecnie pracuję w irmie Domena
i to mój sponsor oraz pracodawca. Z PZLA
raczej nic nie dostanę, bo na Mistrzostwach
Świata w Nowej Zelandii miałem najgorsze
miejsce, czyli siódme. Na Londyn mam
minimum i raczej na pewno na Olimpiadę
pojadę. Tylko chciałbym tam coś zdobyć,
a nie tylko pojechać na wycieczkę. To nie
miałoby sensu.
Wojsław Suchta

26 czerwca 43 młodych piłkarzy z Kuźni
Ustroń z roczników 1997-2003 wyjechało
na obóz do Ustki. Przebywali tam 10 dni
w ośrodku „Zacisze”.
- Mieliśmy 100 metrów do boisk sportowych i orlika, 150 metrów do plaży, gdzie
byliśmy pod opieką ratowników, z którymi
mieliśmy podpisaną umowę. Przez pięć
dni dopisała słoneczna pogoda i chłopcy
mogli się kąpać - mówi opiekun i trener
Mateusz Żebrowski. - Rozegraliśmy też
mecze z drużynami miejscowymi Jantaru

Na ostatnich Mistrzostwach Polski dla
Niepełnosprawnych w Bydgoszczy drużyna z MOSiR w Cieszynie odniosła spory
sukces przywożąc osiem srebrnych i dwa
złote medale.
- To niebywały wynik w klubiku, w którym
jest krucho z inansami - mówi Zbigniew
Gryżboń, trener MOSiR, ale również kadry
narodowej w lekkiej atletyce niepełnosprawnych.
Dla ustroniaków sukces tym ważniejszy,
że zawodnik z naszego miasta Sebastian
Matuszyński zdobył złoty i srebrny medal.
O nim Z. Gryżboń mówi:
- Pokazał się jako bardzo obiecujący zawodnik, w którym pokładam wielkie nadzieje.
Po niedługim treningu zdobył mistrzostwo
Polski w rzucie dyskiem, co jest osiągnięciem niebywałym. Drugie miejsce zajął
w maczudze. Maczuga i rzut dyskiem to
jego koronne konkurencje, a jest to talent
klasy światowej. Tak to widzę, tym bardziej,
że chętnie trenuje, ma do tego żyłkę. Chce
osiągać wyniki, a wspiera go ojciec, który
nam bardzo pomaga. Niedługo ustroniacy
powinni się cieszyć z zawodnika dużej klasy.
Mimo, że jest juniorem, wygrał mistrzostwo
w kategorii seniorów. W kategorii juniorów
nawet nie startował. Teraz musi jeszcze
potrenować, by zdobyć klasę międzynarodową. Mam nadzieję, że spełni wszystkie
wymagania i w przyszłym roku wystartuje
w międzynarodowych zawodach.

z. gryżboń i S. matuszyński obserwują rzut J. rokickiego.

Fot. W. Suchta
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