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Żywe emocje budziło losowanie nagród na zakończenie Rodzinnego Rajdu Rowerowego. O rajdzie na str. 8-9.

Fot. W. Suchta

zastępcza mama wchodzą do miast

- W kwietniu 2005 roku Ojciec Święty umierał, a dziewczynki
płakały, że już są tu, w Ustroniu. Miały przyjechać dopiero na wakacje – mówi Bogusława Lazar z Nierodzimia, matka zastępcza
nastolatek. – 1 kwietnia zadzwonił telefon, pani powiedziała, że
czas odebrać dzieci i że nie jest to żart primaaprilisowy.
- Byłyśmy jeszcze malutkie – usprawiedliwia się młodsza
z nich, szesnastoletnia Agnieszka. - Jak tu przyjeżdżałyśmy, to
strasznie płakałam, bałam się nowego miejsca, nie wiedziałam, co
będzie. Dla małego dziecka takie zmiany, to straszne przeżycie.
Kiedy Agnieszka, razem z o rok starszą siostrą Magdaleną,
opuszczała pogotowie opiekuńcze miała 9 lat. Do placówki
dziewczynki trafiły z powodu trudności rodzinnych, ich tata pił,
a mama samotnie nie umiała dać sobie rady. Ma jeszcze inne
dzieci, które zostały oddane do adopcji zaraz po urodzeniu.
Dziewczyny pochodzą z Cieszyna, więc tęskniły też za znajomymi, za włóczeniem się z koleżankami po mieście.

„Regionalne Spotkania z Tradycją” to było ważne, barwne
i rozśpiewane wydarzenie. Przez dwa dni amfiteatr wzięły we
władanie członkinie kół gospodyń wiejskich z Ustronia, powiatu
(cd. na str. 4)

(cd. na str. 2)
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zastępcza mama

(cd. ze str. 1)
- Mówią do mnie ciocia, bo mają prawdziwą mamę. Odwiedza je,
przyjeżdża regularnie, jest blisko z córkami. Szczególnie Magda
tęskni za mamą i mówi, że kiedy skończy 18 lat przeprowadzi się
do niej – stwierdza pani Bogusława. – Jest mi trochę przykro, ale
nie mam prawa jej zatrzymać. Porównuję tę naszą sytuację do
biblioteki. Ja tylko sobie wypożyczyłam córki, żeby je kochać,
zajmować się nimi, wychowywać. Ale kiedy przychodzi czas,
trzeba książki zwrócić.
- Ja się nie wyprowadzę… Będę mogła zostać? – upewnia się
Agnieszka.
Pełen miłości wzrok pani Bogusławy mówi sam za siebie.
Dorastające panny są jak ogień i woda, lato i zima. Do chmur
burzowych można porównać minę Magdy na początku naszej
rozmowy. Odpowiada krótko i niezbyt chętnie. Z wyglądu przypomina tatę, którego była oczkiem w głowie i którego uwielbiała… Pogodne usposobienie Agnieszki i jej śmiech przeganiają
wszystkie smutki. Ta wesoła dziewczyna dużo opowiada, śmieje
się, mówią o niej - wykapana mama.
- Nie mieliśmy dzieci a dużo miłości i serca do zaoferowania
– wspomina mama zastępcza. – Mąż miał więcej obaw, ale go
przekonałam.
Dziewczyny uczą się dobrze, choć przyszywana mama, uważa,
że mogłoby być lepiej:
- Każda mama mówi, że jej dziecko stać na więcej i ja też, mimo
że jestem bardzo dumna z dziewczynek, trochę kręcę nosem, gdy
przyniosą gorszą ocenę. Ale jak się przyłożą, to jest dobrze.
- Jak nam gorzej idzie, to zawsze możemy poprosić o korepetycje
– mówi Agnieszka i wszystkie trzy wybuchają śmiechem.
Zastanawiam się, jak otoczenie, przyjaciółki i rodzina zareagowały na decyzję o przyjęciu obcych dzieci do domu.
- Były osoby, które straszyły mnie, że coś może się nie udać,
że okażą się niegrzeczne, że geny, że obciążenia – mówi pani
Bogusława. – A ja sobie myślę, że jeśli kocha się dziecko, a ja
kocham te moje wypożyczone córki całym sercem, to nic złego
nie może się stać. Są przypadki, że dzieci brane są do rodzin
zastępczych, adoptowane po to tylko, żeby się nimi pochwalić
i jak nie spełniają oczekiwań, nie daj Boże źle się uczą, to są źle
traktowane i wszystko kończy się katastrofą.
Dziewczyny nie mają problemów w szkole z opiniami rówieśników. W podstawówce mało kto wiedział, że nie mieszkają
z prawdziwą mamą, w gimnazjum wie więcej osób, ale nikt nie
żartuje na ten temat, nie robi głupich uwag.
Magda z Agnieszką nie tylko zyskały drugą mamę, ale również
liczną rodzinę. Pytam, jak traktują krewnych rodziców zastępczych.
- Jak rodzinę. Mamy takich wujków i ciocie, że zwariować można
– śmieje się Agnieszka.
- To znaczy, że dobrych, czy nie dobrych? – niepokoi się pani
Bogusława.
nego złota, ale ten... zapadł się
pod ziemię.

*

Cieszyn zamienił się na działki
ze Skarbem Państwa, co umożliwi rozpoczęcie budowy nowej
siedziby Komendy Powiatowej i Jednostki RatowniczoGaśniczej Państwowej Straży
Pożarnej w Cieszynie. Obiekty
zostaną wzniesione w Boguszowicach.

*

*

*

Górale opowiadają, że na Stożku zakopano skarb. Mieli to
uczynić zbójnicy. Wiele osób
już ponoć szukało kociołka peł-

 Gazeta Ustrońska

*

*

W najbliższy weekend do Wisły przybędą osoby o nazwisku Cieślar, aby uczestniczyć
w pierwszym światowym zjeździe Cieślarów. Przewidziana
jest sesja popularno-naukowa
oraz spotkanie na górze Cieślar.
Ten szczyt (920 m n.p.m.) leży
w głównym grzbiecie pasma
Stożka i Czantorii, a dokładnie na trasie między Wielkim
Soszowem a Małym Stożkiem.
Przez szczyt Cieślara przebiega
granica polsko-czeska.

*

*

*

Lektura książki telefonicznej
może być bardzo ciekawa. Do-

- Świetnych – brzmi odpowiedź.
- A Madzia czasem się zżyma i mówi, że to nie jest jej rodzina,
ale już za chwilę się przytula. Taka jest przekorna.
- Teraz będę miała bierzmowanie i świadka z prawdziwej rodziny
– żonę przyrodniego brata – stwierdza starsza z sióstr.
Świadkowa będzie miło przyjęta, bywała już w domu w Nierodzimiu i spotkania zawsze przebiegały w miłej atmosferze. Nie są
one zbyt częste, ale szczególnie dla Magdy, bardzo ważne.
Z opowieści wynika, że dalsza rodzina w pełni zaakceptowała
Agnieszkę i Magdę. Hucznie obchodzone są urodziny, święta, komunia. Pani Bogusława zadbała także o to, żeby córki znały swoje
korzenie. Poprosiła babcię dziewczynek o wypisanie członków
ich rodziny, imion, nazwisk, gdzie mieszkają, kiedy się urodzili,
kto jest czyim kuzynem, wujkiem, dziadkiem.
- Początki były trudne – wspomina zastępcza mama. – Musiałam je poznać, ale za to teraz, myślę, że już wszystko wiem
i zawsze poznam po oczach, jak coś zmalowały. Magdzia czasem mówi coś tylko po to, żeby mnie zdenerwować, tego w niej
najbardziej nie lubię. Jest za to ideałem, jeśli chodzi o sprzątanie.
Agnieszka za dużo czasu spędza przed komputerem, ale stara się
rozjaśnić smutki.
Kiedy proszę, by teraz dziewczyny powiedziały, co je denerwuje w cioci, Agnieszka mówi, że strasznie tego dużo i znów
wszystkie się śmieją. A do cioci największe pretensje mają o to, że
za bardzo się przejmuje i każe się uczyć, i jeszcze chce postawić
na swoim. Jak to mama. 			
Monika Niemiec

Naszej koleżance redakcyjnej (na zdjęciu z córką Nadią) oraz
wszystkim mamom, życzymy radości z dzieci i wszystkiego
najlepszego z okazji ich święta.
Fot. M. Niemiec

wiemy się z niej, że w Brennej
mieszka najwięcej Greniów,
w Chybiu dominują Krzempkowie, w Cisownicy - Sikorowie,
w Wiśle najliczniej reprezentowani są Cieślarowie i Pilchowie, natomiast w Koniakowie
prym wiodą Legierscy.

*

*

*

W połowie czerwca odbędzie
się Święto Trzech Braci, organizowane tradycyjnie na rynkach w Cieszynie i Czeskim
Cieszynie. Po polskiej stronie
gwiazdami wieczornych koncertów będą zespoły „Prefect”
oraz „IRA”.

*

*

*

Przed oranżerią Zamku w Cieszynie od kilku lat stoi plastiko-

wy jelonek. Wykonały go dwie
młode projektantki z Warszawy.
Miał być tylko czasowym eksponatem, ale pozostał na stałe,
bo jedna z firm zakupiła jelonka. Zwierzak w nocy świeci
na różowo. Stanowi atrakcję
dla wielu turystów, którzy obowiązkowo robią sobie przy nim
pamiątkowe fotki.

*

*

*

U zbiegu ulic Szersznika i Szerokiej w Cieszynie stoi kościół
pod wezwaniem św. Krzyża.
Świątynię wzniesiono na początku XVIII wieku w miejscu
książęcej kaplicy. Od kilku tygodni kościół przechodzi remont. Obecnie odnawiana jest
wieża.
(nik)
				
		
24 maja 2012 r.

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW
OSIEDLA USTROŃ HERMANICE
24 maja (czwartek) o godz. 17.00 w Przedszkolu nr 4 przy
ul. Wiśniowej 13 odbędzie się Ogólne Zebranie Mieszkańców
Osiedla Ustroń Hermanice. Tematem zebrania będą aktualne
problemy mieszkańców osiedla.

*

*

*

Walne Zebranie SRS Czantoria
Zarząd Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego „Czantoria”
Ustroń informuje, że 28 maja o godzinie 16.30 w sali sesyjnej
Urzędu Miasta Ustroń odbędzie się Walne Zebranie.

*

*

*

Myśl Janusza Korczaka
Chcąc uczcić Rok Janusza Korczaka, Oddział Muzeum Ustrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej” zaprasza na wykład dr. Marka
Rembierza pt. „Aktualność myśli pedagogicznej Janusza Korczaka”, który odbędzie się w środę 30 maja o godz. 17.

*

*

*

Ci, którzy od nas odeszli:
Danuta Rygiel			
lat 51 ul. Polańska
Helena Bojda zd. Cieslar lat 77 ul. Skłodowskiej

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

tel. 854 34 83, 604 55 83 21
14 V 2012 r.
W dalszym ciągu strażnicy miejscy prowadzą wzmożone kontrole
wywozu odpadów komunalnych
i nieczystości płynnych z prywatnych posesji. Tym razem kontrolowano domy przy ul. Szerokiej
i Wiejskiej.
16 V 2012 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interwencja na placu zabaw na
osiedlu Cieszyńskim. Na miejscu
strażnicy zastali mężczyznę, który
pił piwo. Ukarali go mandatem
w wys. 100 zł.
17 V 2012 r.
Prowadzono kontrolę porządkową w centrum miasta. Na jednej
z posesji przy ul. Daszyńskiego
panował nieporządek. Wezwano właściciela do stawienia się
w komendzie SM. Kiedy przyszedł dzień później, ukarano go
mandatem w wys. 100 zł i ustalono
termin posprzątania posesji.
19 V 2012 r.
Zabezpieczenie porządkowe imprezy kulturalnej w amfiteatrze.
20 V 2012 r.
Zabezpieczenie porządkowe pod-

czas Rodzinnego Rajdu Rowerowego.
20 V 2012 r.
Interwencja na ul. Lipowej w sprawie wałęsającego się bezpańskiego psa. Pies trafił do schroniska
dla zwierząt w Cieszynie. (mn)

policja tel. 856 38 10
13 V 2012 r.
W godz. 10.00-13.30 z boiska
sportowego KS Nierodzim skradziono rower górski longway
w kolorze niebieskim.
16 V 2012 r.
O godz. 16.00 na ul. Różanej
kierujący samochodem Mercedes
210 mieszkaniec Ustronia, znajdując się w stanie nietrzeźwym
1,91 prom., wjechał w ogrodzenie
prywatnej posesji.
20 V 2012 r.
W godzinach 16.30-20.30 kierujący nieznanym pojazdem uszkodził
na parkingu przy Tesco samochód
Audi A4.

Masaż
klasyczny
606 427 487
SKUP ZŁOMU
I METALI
KOLOROWYCH
Ustroń-Hermanice
ul. Skoczowska 72

Konkurs Wiedzy
o Ustroniu
Po kilkunastu latach przerwy powraca Konkurs Wiedzy
o Ustroniu im. Józefa Pilcha. Organizacji wydarzenia podjęło się
Towarzystwo Miłośników Ustronia w ramach projektu współfinansowanego przez Miasto Ustroń jako zadanie publiczne na
2012 rok.
Konkurs odbędzie się 30 maja o godz. 10.30 w Muzeum
Ustrońskim im. Jana Jarockiego przy ul. Hutniczej 3. Rywalizować będą ze sobą dwie sześcioosobowe drużyny uczniów klas
pierwszych – reprezentantów Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr
2 w Ustroniu. Uczestnicy przygotowywani byli do Konkursu na
specjalnych, trwających kilka tygodni warsztatach, które miały
miejsce w muzeum, szkole i w terenie. Dla wszystkich przewidziano zestawy nagród. Oceniać będzie pięcioosobowe jury,
złożone z przedstawicieli Urzędu Miasta Ustroń, Rady Miasta
Ustroń, Muzeum Ustrońskiego oraz Towarzystwa Miłośników
Ustronia.
Honorowy Patronat nad Konkursem Wiedzy o Ustroniu objął
Burmistrz Miasta Ustroń, a głównym celem projektu jest zainteresowanie młodego pokolenia dziedzictwem kulturowym, tradycją
regionalną, lokalnymi wartościami oraz bogatymi i wielowątkowymi dziejami naszej małej ojczyzny, a także zachęcenie do
odkrywania swoich korzeni.		
Bożena Kubień
– koordynator projektu
24 maja 2012 r.			

(młyn, spichrze zbożowe)

tel. 783 661 145

CHEMIA NIEMIECKA
-20%
poniedziałek- piątek: 9-17, sobota: 9-13

Ustroń, ul. 9 Listopada 3, Pawilon nad Potoczkiem, I piętro

o dorobku
Bogusława Heczki
i Renaty Dubiel-Białas

Urząd Miasta w Ustroniu, Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy” i Muzeum Ustrońskie zapraszają na prezentację dorobku
artystycznego Bogusława Heczko i Renaty Dubiel-Białas, która
odbędzie się w Muzeum Ustrońskim w piątek 1 czerwca o godz.
17.00. Po wernisażu spotkanie jubileuszowe z okazji 85 urodzin
Bogusława Heczko.

Gazeta Ustrońska 

Bacznie obserwowano inne zespoły.

Fot. M. Niemiec

wchodzą do miast
(cd. ze str. 1)

cieszyńskiego, województwa śląskiego
i części małopolskiego. Wszystko za
sprawą III Wojewódzkiego Przeglądu
Zespołów Regionalnych Kół Gospodyń
Wiejskich. Była to doskonała okazja do
prezentacji strojów, pieśni lokalnych,
potraw regionalnych i rzemiosła.
Dwudniową imprezę zorganizowali
członkowie Związków Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej,
Częstochowie i Katowicach wraz z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich, powiatem
cieszyńskim, miastem Ustroń i Miejskim
Domem Kultury „Prażakówka”.
19 i 20 maja koncerty prowadzili: Danuta Kożusznik, prezes Zarządu bielskiego
oddziału Związków Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych, która wspaniale

KGW to także młodość.

 Gazeta Ustrońska

sprawdziła się w roli konferansjerki, oraz
dowcipny Zbigniew Kotry z Czernichowa.
Na początku przywitali gości: posłankę
Aleksandrę Trybuś, na co dzień wspierającą koła gospodyń wiejskich, posła Czesława Gluzę, który w ubiegłym roku jako
starosta otwierał przegląd odbywający
się w Wiśle, obecnego starostę cieszyńskiego Jerzego Nogowczyka, dyrektora
Śląskiej Izby Rolniczej Romana Włodarza,
wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach Mirosława Szemlę, zastępcę kierownika Biura Powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Międzyświeciu Sylwię Sikorę, prezesa
Agencji Rynku Rolnego w Katowicach Tomasza Żabińskiego, prezesa Powiatowego

Fot. M. Niemiec

Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego
Jana Kubienia, starostę bielskiego Grzegorza Szetyńskiego, burmistrza Ustronia
Ireneusza Szarca, przewodniczącego Rady
Miasta Stanisława Malinę. Szczególnie
serdecznie witano społeczników, ludzi
mocno zaangażowanych w działalność
środowisk wiejskich, m.in.: przewodniczącą krajowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich
Bernadettę Niemczyk, przewodniczącą
Wojewódzkiej Rady KGW Urszulę Rusek,
przewodniczącą Rejonowej Rady KGW
w Bielsku-Białej Antoninę Górny.
Stoiska z rękodziełem, plackami, ciastami i innymi smakowitymi potrawami
przygotowały członkinie kół gospodyń
z Ustronia Centrum, Ustronia Lipowca,
Zwardonia, Kozakowic, Chybia i Dzięgielowa. Na terenie amfiteatru swoje punkty
informacyjne ustawiły instytucje działające na rzecz rolników oraz Bank Spółdzielczy w Ustroniu.
Posłanka A. Trybuś tak oceniła Spotkania z tradycją:
- Imprezy przygotowywane przez panie
z kół gospodyń wiejskich zawsze są dopięte na ostatni guzik i przebiegają w miłej
atmosferze. To święto pań, członkiń KGW,
okazja do prezentacji całego bogactwa
tradycji i folkloru, i docenienie ich pracy.
Ucieszyłam się, że tegoroczny przegląd
odbywa się właśnie w Ustroniu, bo bardzo
lubię to miasto. Jest piękne, amfiteatr robi
niesamowite wrażenie, służy organizatorom wszelkich imprez. Raz osłania przed
deszczem, innym razem przed słońcem.
Otoczenie też jest bardzo ładne, zadbane.
Widać, że uczestnicy imprezy czują się tu
swobodnie, atmosfera jest kapitalna.
D. Kożusznik występowała w roli organizatora, konferansjerki, przez jakiś czas
prowadziła też gry i zabawy dla dzieci. Poprosiłam prezes Zarządu ZRKiOR
o podsumowanie Spotkań z Tradycją.
- Przez dwa dni imprezy wystąpiło 41
zespołów, z czego 40 prowadzonych jest
przez KGW. Można stwierdzić, że z roku
na rok ich poziom artystyczny jest coraz
wyższy, działają jako chóry, grupy przy
domach kultury. Wszystkie prezentują
wspaniałe stroje regionalne, niektóre tylko
śpiew, inne także taniec. Obserwując to,
co działo się na scenie przez te dwa dni,
można powiedzieć, że bogactwo folkloru
śląskiego i małopolskiego jest ogromne.
Widać to również na stoiskach, gdzie
można było kupić piękne przedmioty,
które panie same wykonały. Jest okazja
do poznania się, podejrzenia, co robią inne
koła, i wspólnej zabawy.
Dlaczego Ustroń?
- Przede wszystkim dlatego, że macie
wspaniały amfiteatr, bezpieczny dla organizatorów, bo zadaszony, ze wspaniałym
zapleczem – mówi D. Kożusznik. – Staramy się wchodzić z tego typu imprezami
również do miast, żeby prezentować swoje
dziedzictwo. Tutaj, w mieście uzdrowiskowym, możemy pokazać się nie tylko ustroniakom, ale też turystom i kuracjuszom.
Uczestnicy podkreślali, że niezapomnianym przeżyciem był dla nich koncert
Estrady Ludowej „Czantoria”, która to
wystąpiła w sobotę po południu.
Monika Niemiec
24 maja 2012 r.

Zdaniem
Burmistrza

O turystyce i rekreacji mówi burmistrz
Ireneusz Szarzec.

*

Lipy sadzono na biwaku pod Małą Czantorią.		

Fot. W. Suchta

Ekumeniczne drzewka
W pierwszych dniach maja na biwaku
pod Małą Czantorią członkowie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego
posadzili cztery lipy. Wszystko odbyło się
w porozumieniu z Nadleśnictwem Ustroń.
Obecny był nadleśniczy Leon Mijal,
drzewka przygotował leśniczy leśnictwa
Czantoria Sławomir Kohut, zaś sadzili je:
proboszcz parafii rzymskokatolickiej św.
Klemensa ks. Antoni Sapota, proboszcz
parafii ewangelicko-augsburskiej ap. Jakuba Starszego ks. Piotr Wowry, prezes
CHSE Arkadiusz Gawlik oraz członkowie
stowarzyszenia Andrzej Georg i Roman
Zabdyr. Solidarnie dzielono się jednym
szpadlem, tak że każdy miał udział w sadzeniu. Gdy drzewka były już posadzone
wspólnie zmówiono modlitwę.
- Jesteśmy w pięknym okresie majówki
i w ramach Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego realizujemy
wspaniałą inicjatywę wspólnego sadzenia
pięknych lip, poświęconych osobom czterech ewangelistów. Myślę, że mieszkańcy Ustronia, ale i turyści, przechodzący
szlakiem, będą mogli się tu zatrzymać,
zażyć ciszy, spokoju i w cieniu drzew medytować nad dziełem będącym udziałem

ewangelistów. Cieszymy się, że to dzieło
ekumeniczne zostało zrealizowane i myślę, że będą kolejne, nowe projekty, nowe
pomysły – powiedział ks. P. Wwory.
- Stowarzyszenie powstało po to, ażeby
postawić krzyż jedności, ale są obiektywne trudności, by to zrealizować. Jesteśmy
ciągle w trakcie i doszliśmy do wniosku,
że małym przyczynkiem będzie jakiś znak,
więc postanowiliśmy posadzić cztery
drzewa, by pokazać, że Ewangelie to nasze
drogowskazy. Dlatego poświęcamy cztery
drzewa czterem ewangelistom – mówi ks.
A. Sapota.
W kwietniu odbyło się walne zebranie
sprawozdawczo wyborcze CHSE. Udzielono zarządowi absolutorium. Wybrano
władze stowarzyszenia: przewodniczący
- A. Gawlik, zastępcy przewodniczącego
– ks. A. Sapota i ks. P. Wowry, skarbnik
– Wanda Misiorz, sekretarz – Marcin Janik. Przyjęto plan pracy, a najważniejszym
wydarzeniem stowarzyszenia w 2012 r.
będzie VIII Festiwal Ekumeniczny, który
rozpocznie się 7 lipca. Koncert główny
w amfiteatrze odbędzie się 15 lipca, a festiwal zakończy się podczas Dni Jakubowych
22 lipca.
Wojsław Suchta

U WAGA!
Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obowiązku uiszczania drugiej
raty za sprzedaż napojów alkoholowych. Termin płatności drugiej raty upływa
31 maja 2012r. Płatności należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń
(parter) lub przelewem na konto bankowe:
ING BANK ŚLĄSKI O/Bielsko-Biała 60 10501070 1000 0001 0102 5211
24 maja 2012 r.			
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Rodzinny Rajd Rowerowy to tradycyjnie moment rozpoczęcia rodzinno-amatorskiego sezonu rowerowego. W tym
roku wiele okoliczności sprzyja tego typu
wypoczynkowi i spodziewamy się dużego
ruchu turystycznego w wymiarze pieszorowerowym.
Najważniejsze są warunki pogodowe,
a te na razie są bardzo sprzyjające rodzinnym wypadom w góry, wyjazdom rowerowym i spacerom po naszych pięknych
okolicach. Ważnym elementem służącym
przyjazdom gości do naszego miasta jest
kolej. Od pewnego czasu funkcjonuje kilka
weekendowych połączeń Katowic z Wisłą,
a to przy wysokiej cenie paliw powinno
wpłynąć na zwiększenie zainteresowania
tą formą transportu.
Od wielu lat miasto ponosi nakłady
na ścieżki spacerowe, rowerowe, szlaki
turystyczne. Są one oznakowane, opisane,
popularyzowane i to przynosi efekty w postaci zainteresowania tradycyjną turystyką
i rekreacją. Coraz więcej osób przesiada
się z samochodu na rower lub pokonuje
trasy na własnych nogach. Cieszy to, że
można spotkać w mieście i na szlakach turystów, a sądząc po ubiorze nastawionych
na wycieczki piesze z plecakami. Popularny staje sie nordic walking. Nie jest to już
tylko spacer po traktach handlowych czy
bulwarem nad Wisłą, choć ciągle takich
spacerowiczów jest sporo.
Maj to także miesiąc wycieczek szkolnych, ale także imprez górskich organizowanych przez różne środowiska. Ostatnio
w Ustroniu mieliśmy kolarski szosowy
wyścig górski z metą na Równicy, są rajdy piesze, praktycznie w każdy weekend
odbywa się w Ustroniu duża impreza sportowa lub rekreacyjna, a mam nadzieję, że
będzie ich coraz więcej przy sprzyjającej
pogodzie. Bardzo często są to imprezy,
w których mogą uczestniczyć nasi mieszkańcy jak i turyści, a także kuracjusze
przebywający na dłuższym pobycie
w Ustroniu. Przykładowo ostatni weekend
to trzy duże imprezy: wspomniany Rodzinny Rajd Rowerowy, rajd motocykli
enduro, wojewódzki przegląd zespołów
kół gospodyń wiejskich. Infrastruktura
miejska jest przygotowana, można korzystać z rynku, amfiteatru, ścieżek, jest
też oferta dla lubiących bardziej miejski
sposób spędzania wolnego czasu. Pomimo,
że te trzy imprezy praktycznie odbywały
się równocześnie, nie kolidowały ze sobą
Jestem przekonany, że przy naszej infrastrukturze popularność Ustronia będzie
rosła i oby inne uwarunkowania pozwoliły
jak największej rzeszy pasjonatów aktywnego wypoczynku przyjeżdżać do Ustronia
nie tylko w weekendy, ale również w ciągu
tygodnia.
Notował: (ws)
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WSPOMNIENIE O JÓZEFIE GOGÓŁCE

Trwa najpiękniejsza pora roku – wiosna,
a w jednej z ustrońskich rodzin, 23 kwietnia 2012 r. w wieku 91 lat, umiera ukochany ojciec, który po ciężkiej chorobie
od ponad pięciu lat leży i właściwie jego
kontakt z otoczeniem jest niewielki, często
żaden. Pomimo pewnego przyzwyczajenia
najbliższych do sytuacji, którzy starannie
opiekują się nim, kiedy odchodzi, powstaje
wielka pustka i ogromny żal.
Śp. Józef Gogółka urodził się 8 grudnia
1920 r. w Ustroniu. Zamieszkiwał przy

ul. M. Konopnickiej. W 1947 r. ożenił się
z Rutą z domu Heczko. Z nią przeżył 47
lat, wychowując troje dzieci: pierworodnego syna Józefa – juniora, Jerzego
i najmłodszą Wiesławę. Od 18 lat był
wdowcem. Dożył przyjścia na świat 5
wnuków oraz 3 prawnuków.
Zmarły był człowiekiem bardzo wymagającym, czego bliscy jego sercu mogli
doświadczyć. Miał z nimi dobre relacje,
stanowiąc wzór dla młodego pokolenia.
Całe życie związany był ze swoim rodzinnym miastem. Tu rozpoczął karierę
zawodową, tu poświęcał dużo czasu dla
rodziny. Po ukończeniu Szkoły Ewangelickiej, zatrudniony został w Urzędzie Gminnym, późniejszym Urzędzie Miejskim
w Ustroniu, gdzie na różnych stanowiskach
przepracował 37 lat. Do dziś zapamiętany
został jako dobry, uczynny księgowy.
Potem przeszedł do Magazynów Rolnych
na Mnisztwie w Cieszynie, a następnie do
Spółdzielni Produkcyjnej w Goleszowie.
Łącznie jego staż pracy zamknął się liczbą
50 lat. Lubił jeździć na rowerze. Będąc
zapalonym czytelnikiem, a tym samym
miłośnikiem książek, jak również dobrym
graczem z kolegami w szachy, realizował
swoje pasje. Należał do grona osób wierzących, chociaż tego nie okazywał.
Uroczystość pogrzebową w ustrońskim
kościele ewangelickim prowadził ks. Michał Matuszek. Jako podstawę kazania
żałobnego wybrał fragment Psalmu 27
rozpoczynającego się słowami: Nie ukry-

waj oblicza swego przede mną.... . W interpretacji powiedział m.in., iż Pan wyznacza
kres, bowiem jedni umierają wcześnie, inni
w sile wieku, jeszcze inni w sędziwości.
Nieświadomi jesteśmy upływu czasu,
więc pytamy, w którym momencie nastąpi
śmierć. Szczególnej wartości nabiera urywek psalmisty mówiący o wypełnieniu się
przesłania po wydarzeniach na Golgocie.
Pan wiele dla nas uczynił, dlatego mamy
prośbę, by nas nie zostawił w trudnych
chwilach. Chce nieść pokój, ukojenie
i święte słowo. Odejście bliskiej nam
osoby z tego świata – nie jego ojczyzny,
poruszyło wszystkich. Następuje trudny
moment rozłąki, kiedy umiera ojciec.
Pan go przygarnął, choć opuścił rodzinę,
doświadczył jego dobroci. Bóg przychodzi
i mówi: Choćby ojciec was opuścił, ja was
nie opuszczę. Ja żyję i wy żyć będziecie.
Z tą nadzieją się rozstajemy.....
Po zakończeniu ceremonii w świątyni,
licznie zgromadzeni mieszkańcy na czele
z delegacją samorządową i członkami chóru ewangelickiego, który pod kierunkiem
Krystyny Gibiec uświetnił wydarzenie,
odprowadzili prochy zmarłego na ziemię
cmentarną, aby oddać hołd jego pamięci.
Pozostajemy ze słowami pieśni K. Planka:
Tam w górze nad gwiazdami, Przecudny
rajski łan, Ze swymi rozłogami, Nadziei
dobrze znan. Tam wiosna się zieleni,
Zakwita wonny maj, Odpoczną tam strudzeni, Rzuciwszy ziemski kraj.
Elżbieta Sikora

ŚWIĘTO LUDOWE         

Pierwsze obchody Święta Ludowego
zorganizowano 4 kwietnia 1904 r. w 110-tą
rocznicę bitwy pod Racławicami. Ustanowione uchwałą Rady Naczelnej Polskiego
Stronnictwa Ludowego „Piast” po to, aby
zdecydowana większość narodu, jaką stanowili wtedy chłopi, miała swoje święto.
Aby przypomnieć narodowi o tym, że Ci
co „Żywią i Bronią”, jak było napisane na
kościuszkowskich sztandarach, też powinni mieć swoje prawa. Wtedy pojawiło się
także sztandarowe hasło ruchu ludowego,
które póżniej stało się zawołaniem polskiej
wsi: „Władza, ziemia i oświata dla ludu”.
Na Kongresie zjednoczeniowym PSL Piast
i PSL Wyzwolenie w 1931 r. Stronnictwo
Ludowe podjęło uchwałę, ustanawiającą
Święto Ludowe w drugim dniu Zielonych
Świątek, w dniu Zesłania Ducha Świętego.
Zielone Święto było radosnym świętem
rolników i społeczności wiejskiej, trwało
zazwyczaj dwa dni. Majono gałązkami
lipy, brzozy, wierzby i buczyny.
Uroczystości z okazji Święta Ludowego
organizowane przez ruch ludowy trwają
nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, mimo
mrocznych lat drugiej wojny światowej
oraz prób zawładnięcia tym Świętem przez
władze komunistyczne w okresie Polski
Ludowej. W Świeto Ludowe wspominamy
z wielkim szacunkiem i podziwem wybitne
osobowości, nestorki naszej powiatowej
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organizacji PSL, które odeszły z naszych
szeregów w tym roku na wieczny spoczynek: kol. Helenę Molak z Cisownicy,
w młodości łączniczkę Wincentego Witosa gdy w latach 1933-39 przebywał na
przymusowej emigracji w Czechosłowacji
i kol. Marię Broda ze Skoczowa.
Patrzymy z troską przyszłość w czasie
trwającego nadal światowego kryzysu
gospodarczego, jako stronnictwo współrządzące państwem potwierdzamy najistotniejszą dla PSL wartość: „Człowiekjest najważniejszy”. Z naszej inicjatywy
po trudnych rozmowach koalicyjnych
z PO reforma emerytalna jest mniej restrykcyjna dla społeczeństwa. Już wkrótce przedstawimy „Pakiet społeczny”
z myślą o rodzinie jako własną inicjatywę ustawodawczą. W przededniu Święta
Ludowego zakończona została kampania
sprawozdawczo-wyborcza w gminnych
organizacjach PSL powiatu cieszyńskiego, w wyniku której prezesami wybrano: w Istebnej - Andrzeja Legierskiego,
w Ustroniu - Alojzego Sikorę, w Skoczowie - Andrzeja Lasonia, w Goleszowie
- Jana Malca, w Cieszynie - Halinę MolakOlczak i w Strumieniu - Romana Grenia.
W Brennej i Wiśle dotychczasowe struktury stronnictwa nie podjęły działalności
i będą organizowane od podstaw. W całym
Stronnictwie na szczeblach lokalnym i kra-

jowym trwają prace nad strategią działania
na najbliższe lata. Uchwali ją XI Kongres
PSL jesienią 2012 r. W gminie Jaworze
w amfiteatrze 26 maja o godz.16 odbędzie
się Wojewódzkie Święto Ludowe, na które
serdecznie zapraszamy ludowców, przyjaciół i sympatyków z Ziemi Cieszyńskiej.
Zarząd Powiatowy PSL w Cieszynie

24 maja 2012 r.

Budynek obecnej poczty, kościół ewangelicki, wieża do ciśnień straży pożarnej i zabudowania należące do Pawła Dordy. Na pierwszym
planie nieistniejący od lat 50. staw pozostały po kuźni „Albrecht”.
Widok z początku XX wieku.
Książkę „Dawny Ustroń w grafice Bogusława Heczki” można nabyć
w Informacji Turystycznej na rynku i w Galerii Rynek w budynku
biblioteki.

Muł węglowy
sprzedaż, transport
Ustroń, ul. Skoczowska 23,

tel. 33/852 32 12, 507 30 22 29

Rozpada się ostatnia kolyba na Czantorii.

Fot. W. Suchta

Przypominamy dawną fotografię z lat 20. XX w. jako jeden
z przykładów prężnie działających na terenie Ustronia teatrów
amatorskich. Sztukę „Pan Jowialski” prezentował Związek Młodzieży Ewangelickiej. Od lewej: 2. Julia Blasbalg (zam. Wantuła),
4. Ludwik Lipowczan (siedzi), 6. Jerzy Czapla, 9. Helena Matula
(zam. Garbusińska).

24 maja 2012 r.			
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rodzinnie
po raz
szesnasty

Młodzi na trasie.						

Fot. W. Suchta

Przeprawa przez dwupasmówkę.				

Fot. W. Suchta

Gry i zbawy przy cukierni Haneczka.				

Fot. W. Suchta
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Już w poniedziałek 14 maja, w pierwszym dniu zapisów, zgłosiło się blisko
trzysta osób chcących uczestniczyć
w XVI Rodzinnym Rajdzie Rowerowym.
Zapisy trwały do środy i organizatorzy byli
zmuszeniu zamówić dodatkowe koszulki
dla uczestników. W sumie zapisało się
i uiściło 10 zł opłaty 453 osoby. Bardzo podobały się koszulki w kolorze zielonym.
W niedzielę przed godziną 9 rynek wypełniało coraz więcej rajdowiczów, coraz
więcej na rynku było zieleni. Sformułowano kolumnę i ruszono. Za policyjnym
radiowozem rowerzyści. Pierwszy dłuższy
postój przed przekroczeniem dwupasmówki w Nierodzimiu z ul. Granicznej na ul.
Wiejską. W tym roku półmetek rajdu wyznaczono w cukierni Haneczka w Bładnicach. Tam ustawił się długi ogonek po grochówkę, jak wszyscy podkreślali, bardzo
smaczną. Dzieci bawiły się na placu zabaw
ze zjeżdżalnią, piaskownicą i huśtawkami.
Dla najmłodszych zorganizowano też gry
i zabawy. Były rzuty piłką do kosza, celu,
rzutki serso, hula hoop.
Z powrotem na ustroński rynek wracano
zwartą kolumną za radiowozem. Na wysokości Mokate przekroczono dwupasmówkę i do Ustronia zdążano nad Wisłą.
Już na rynku upominkami uhonorowano
najstarszych uczestników: Cecylię Brachaczek i Adama Kędziora.Najmłodsi otrzymali maskotki Ustroniaczka. Wręczała je
zastępca burmistrza Jolanta KrajewskaGojny. W tym roku wystartowało 47 dzieci
w wieku przedszkolnym: siedmiolatki:
Julia Łukosz, Filip Markuzel, Jan Punczocharz, Mateusz Hubczyk, Asia Machnowska, Marta Kępińska, Piotr Matuszyński,
Maciej Glajcar, Robert Korcz, Julia Puchowska, Kacper Zachraj, sześciolatki:
Maksymilian Płaza, Marta Jurzykowska,
Oliwia Nowak, Łukasz Gogółka, Weronika Pokorny, Olaf Zawada, Bartłomiej
Waliczek, pięciolatki: Konrad Sikora, Maja
Podżorska, Mateusz Drukała, Mateusz Domicz, Oliwia Sikora, Karolina Kowalska,
Jan Korcz, czterolatki: Filip Kraś, Nadia
Brdak, Piotr Polok, Anna Punczocharz,
trzylatki: Julian Puchowski, Kamil Holeksa, Martyna Sikora, Aleksandra Holeksa,
Michał Kluz, Julia Gawlas, Aleksandra
Zachraj, Julian Pasterny, Dominika Wizner,
dwulatki: Piotr Szarzec, Milena Zawada,
Emilia Krakowska, Antoni Melcer, Dawid
Hyrnik, Tomasz Glajcar, Pola Pustelnik,
Bruno Płaza, Bartosz Czura.
Głównym akcentem rajdu od lat jest
losowanie nagród. Są to drobne akcesoria
rowerowe i dwa rowery - jeden losowany
indywidualnie, drugi dla rodziny. Aby jednak takie losowanie przeprowadzić, trzeba
mieć zgodę Urzędu Celnego, gdyż losowanie pompki czy światełka do roweru za
kilka złotych traktowane jest jako hazard.
24 maja 2012 r.

Tak władza gnębi organizatorów festynów,
balów szkolnych i zawodów sportowych
nakładając wysokie kary za organizowanie
loterii bez wymaganych zgłoszeń. Odpowiedzialności karnej podlegają również
osoby uczestniczące w takich zabawach.
Organizatorzy Rodzinnego Rajdu Rowerowego zebrali jednak wszystkie wymagane
papiery i mogli zająć się losowaniem.
Pomimo, że poza rowerami nagrody nie
są cenne, zawsze sprawiają wiele satysfakcji. Losował przewodniczący Rady
Miasta Stanisław Malina, nagrody wręczał
burmistrz Ireneusz Szarzec. Wszystko
w atmosferze zabawy. Największe jednak
emocje towarzyszą losowaniu dwóch
rowerów. Wybrana spośród dzieci dziewczynka wyciągnęła szczęśliwy los dla Dariusza Budzińskiego z Goleszowa. Druga
dziewczynka wylosowała drugi rower dla
Moniki i Witolda Gawlasów z córką Julią
z Ustronia. Jako że był to rower losowany
dla rodziny, wszyscy troje musieli stawić
się na scenie po odbiór nagrody.
Cały Rodzinny Rajd Rowerowy kosztował 13.791 zł, a po odjęciu 4.530 zł za
wpisowe koszt miasta wyniósł 9.261 zł.
Na koszty złożyły się koszulki - 6.212 zł,
grochówka - 3.290 zł, upominki - 2.715
zł, w tym 50 gadżetów rowerowych i dwa
rowery, a poza tym opłacono obsługę, plakaty, druk regulaminów z kuponami.
- W przeprowadzeniu rajdu bardzo pomogła nam policja i straż miejska, goprowcy, a Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe
„Ustroń” użyczyło bezpłatnie karetki
pogotowia - mówi organizatorka Grażyna
Winiarska z Urzędu Miasta.
Burmistrz I. Szarzec o tegorocznym
rajdzie powiedział:
- XVI Rodzinny Rajd Rowerowy to już
tradycja biorąca się nie tylko z liczby kolejnych edycji, ale też z pewnego klimatu,
który wytworzył się przez kilkanaście
lat, a uczestnicy traktują rajd nie tylko
w wymiarze rekreacyjno-turystycznym,
ale towarzyskim i środowiskowym. Jest
to niewątpliwie okazja do spotkania
z ludźmi, z którymi często nie mamy
okazji spotkać się w ciągu roku. Najcenniejszym elementem tego rajdu jest jego
rodzinność, nie tylko z nazwy. Każdy
uczestnik może zaobserwować, że biorą
udział całe rodziny, od najmłodszych
dzieci po seniorów. Od startu do mety
panuje ciepła i życzliwa atmosfera, a to
sprawia, że z roku na rok liczba uczestników jest coraz większa. Mamy weteranów startujących od pierwszego rajdu,
ale pojawiają się coraz to nowe osoby,
którym spokojny klimat rodzinnego wypadu rowerowego bardzo się podoba.
Organizacja zapewnia to, że wszyscy
czują się bezpiecznie, a z drugiej strony
swobodnie. To sprzyja fantastycznemu
wypoczynkowi i sympatycznemu spędzeniu wolnego czasu w gronie rodzinnym, ale też bliższych i dalszych znajomych. Wszystkich łączy jedna idea dobrej
zabawy i aktywnego wypoczynku, co
w dzisiejszych czasach jest szczególnie
cenne. Dla wielu uczestników jest to
wyróżniający się i oczekiwany dzień, gdy
wraz z innymi można przejechać kilkanaście kilometrów.
Wojsław Suchta
24 maja 2012 r.			

Kolejka po grochówkę.					

Fot. W. Suchta

Dojazd kolumną do rynku.						

Fot. W. Suchta

Rodzinna radość z wylosowanego roweru.			

Fot. W. Suchta
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Z okazji wystawy wydano folder,
w którym czytamy: „Zebrane na wystawie
prace, różnorodne w stylistyce i formie,
łączy swoboda i bezpretensjonalność
w podejściu do modela oraz przedstawianych sytuacji. Z pejzaży artystki emanuje nastrojowa liryka, która świadczy
o głębokim odczuwaniu natury. Obecna
ekspozycja – zorganizowana w Muzeum
Ustrońskim w 50. rocznicę urodzin malarki – podsumowuje jej dotychczasowy
dorobek i uzmysławia nam, że mamy do
czynienia z artystką o rozległych zainteresowaniach, stale poszukującą nowych
możliwości wyrazu. Zarazem owa retrospektywna wystawa pokazuje, iż jest
ona coraz dojrzalsza i pewniejsza swej
malarskiej drogi.” Prace R. Kubok będzie
można oglądać do końca czerwca.

*

Wernisaż uświtniła młodzież z zespołu Istebna.

Fot. W. Suchta

jubileusz renaty
- Renia jest w swoim malarstwie tematycznie wszechstronna. Przeważa pejzaż,
choć na tej wystawie są również ciekawe
portrety. Jej malarstwo już jest rozpoznawalne a to każdego twórcę nobilituje.
Maluje od zawsze i ciągle doskonali
swój warsztat. Historia zatoczyła koło…
Kiedyś pilna uczestniczka warsztatów
plastycznych prowadzonych przez Karola
Kubalę w Muzeum, dziś, wiceprezes Brzimów, sama prowadzi te spotkania. Zawsze
uśmiechnięta, uczynna, no, po prostu
dobry człowiek... i niezła malarka – powiedział o Renacie Kubok jej kolega ze
Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy” po
wernisażu wystawy jubileuszowej, która
odbyła się końcem kwietnia. Świętowano
„pięćdziesiątkę” mieszkanki Goleszowa,
związanej więzami przyjaźni z Ustroniem.
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Przede wszystkim z ludźmi, artystami,
przez których jest lubiana i doceniana.
W takim właśnie gronie przyjmowała
gratulacje podczas wernisażu wystawy
w Muzeum Ustrońskim. Byli też członkowie rodziny i osoby z całego Śląska
Cieszyńskiego.
Jubilatke obdarowano portretem autorstwa Włodzimierza Janoty, na którym
podpisy złożyli członkowie „Brzimów”,
od pracowników Muzeum otrzymała puste
ramy jako zaproszenie do tworzenia. Postać artystki przybliżyła Lidia Szkaradnik,
a Andrzej Piechocki wspomniał plenery,
na których wspólnie pracowali. Pogratulować, życzyć weny i jeszcze wielu pięknych obrazów przyjechał starosta Jerzy
Nogowczyk. Przygrywały dzieci z zespołu
Istebna, były tańce i swawole.

*

*

Renata Kubok urodziła się w 1962 r.
w wielodzietnej rodzinie (ma 9 braci i siostrę) w Goleszowie, gdzie nadal mieszka.
Rysowaniem i malowaniem zajmuje się
od najmłodszych lat, a manualne zdolności stanowiły w jej domu tradycję: mama
i babcia chętnie szyły kukiełki i wykonywały zabawki, które wykorzystywano
w teatrzykach urządzanych dla młodszego rodzeństwa, z kolei tata lubił rysunek
techniczny. Pierwszym malarzem, który
zainteresował Renatę Kubok, był Jan Wałach. Od tamtej pory próbowała swoich
sił, strugając w mydle, plastelinie i glinie.
Do jej ulubionych twórców należeli Jan
Matejko, Stanisław Wyspiański i Leonardo da Vinci. Nie miała jednak możliwości
edukacji w tym kierunku, toteż kształciła
się w technikum budowlanym, niemniej,
prowadzone tam lekcje rysunków pogłębiły jej wiedzę i umiejętności plastyczne.
Mimo sporego doświadczenia dalej pragnie się doskonalić.
W 2010 r. ukończyła studium policealne w Bielsku-Białej w zawodzie
technik organizacji reklamy. Po rozpoczęciu pracy zawodowej nadal malowała.
Uczestniczyła w kołach zainteresowań
w Wiśle, w Domu Narodowym w Cieszynie i w Domu Żołnierza w Bielsku-Białej.
W 1996 r. zatrudniła się w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wiśle
na stanowisku dekoratora, gdzie dalej
pracuje, a swój „chrzest bojowy” przeszła, wykonując dekorację na święta Bożego Narodzenia w 11 sklepach. W 1997
r. dołączyła do ustrońskich „Brzimów”,
zachęcona przez malarza Wincentego
Bąkosza. Wspólne wyjazdy na coroczne
plenery krajowe i zagraniczne oraz udział
w warsztatach plastycznych prowadzonych 10 lat przez Karola Kubalę dały
jej możliwość rozwoju i udoskonalenia
warsztatu artystycznego.
Maluje różnymi technikami, przede
wszystkim farbami olejnymi, ale również akwarelą i pastelem. Tematyka jej
prac jest bardzo urozmaicona: w dużej
mierze są to pejzaże, lecz interesują ją
także postacie ludzi i koni oraz martwa natura; wykonywała ponadto kopie
znanych obrazów. Często przygotowuje
dekoracje okolicznościowe, projektuje
reklamy z wykorzystaniem grafiki komputerowej i tworzy scenografię (m.in. na
24 maja 2012 r.

dożynki w Cisownicy). W 1995 r. wzięła
udział w zbiorowej wystawie miłośników
Cisownicy, następnie w wystawie urządzonej w Gminnym Ośrodku Kultury
w Goleszowie. Jej prace uczestniczyły
we wszystkich poplenerowych ekspozycjach grupy „Brzimy” (również za
granicą) i aukcjach charytatywnych,
a także w przeglądzie malarstwa nieprofesjonalnego w Goleszowie.
W 2003 r. zdecydowała się na pierwszą
wystawę autorską w Muzeum Hutnictwa
i Kuźnictwa, która cieszyła się dużym
zainteresowaniem i spopularyzowała
skromną malarkę o sporym dorobku
twórczym. Rok później prezentowano jej twórczość w Świetlicy Gminnej
w Cisownicy i Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie. W 2008 r. zaprosiła
ją również Miejska Biblioteka Publiczna
w Gliwicach, gdzie artystka wystawiła
kilkadziesiąt prac.
Renata Kubok działa w Stowarzyszeniu Twórczym „Brzimy” już 15 lat, angażując się we wszystkie przedsięwzięcia
artystyczne grupy. Nie tylko uczestniczy
w plenerach i wzbogaca wystawy swoimi obrazami, lecz także bierze udział
w przygotowaniu ekspozycji i wszelkich
pracach organizacyjnych. Od 2011 r. prowadzi cotygodniowe warsztaty plastyczne dla członków i gości ST „Brzimy”
w Galerii przy Muzeum Ustrońskim. Od
2002 r. pełni funkcję wiceprezesa ST
„Brzimy”, a prezes Kazimierz Heczko
podkreśla, że dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu we wspólną działalność
oraz życzliwości i serdeczności jest ona
dobrym duchem grupy, osobą, na którą
zawsze można liczyć. Monika Niemiec

24 maja 2012 r.			
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voice of Ustroń
Szansa na sukces, Must be the music, X-Factor, Bitwa na głosy, The voice of Poland to przykłady cieszących
się olbrzymią popularnością programów,
a jeszcze dokładnie mówiąc show, mających odkryć wokalne talenty. I jeszcze… Konkurs Piosenki Przedszkolnej
w Ustroniu, którego druga edycja odbyła
się w środę, 16 maja w Przedszkolu nr 1.
Ta placówka ma też swoją filię przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Polanie i tam mali
piosenkarze konkurowali po raz pierwszy.
Tym razem przedszkolaki z całego Ustronia, ich wychowawców, rodziców, babcie
i dziadków zaproszono na ul. Partyzantów.

Porządki w gnieździe.

W starej wilii sale są małe, ale widzowie
się zmieścili. Odpowiednią przestrzeń miał
zespół z „Jedynki”, który zaprezentował
różnorodne tańce, przygotowane pod okiem
Urszuli Gomoli. Uczestnicy konkursu śpiewali wybrane przez siebie utwory, często ze
specjalną choreografią i w ciekawych strojach. Znalazło się też miejsce dla jurorów,
a przywitała ich dyrektor Władysława
Hernik. W skład komisji sędziowskiej
weszli: Małgorzata Groborz, nauczycielka
gitary w Państwowej Szkole Muzycznej
w Wiśle i w Ognisku Muzycznym w Ustroniu, Mariola Dyka, nauczycielka wychowania muzycznego ze Szkoły Podstawowej nr

Fot. M. Niemiec

Śmieciowe śledztwo

Trzeba przeprowadzić dochodzenie
i zabezpieczyć materiał dowodowy. I to
zabezpieczyć tak, żeby nie dobrały się do
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niego bociany. Koordynatorka projektu
„Bociany integrują” Monika Kosińska,
myśląc o gnieździe na kominie przy ul.

1, oraz Zbigniew Bałdys, lider, gitarzysta
zespołu Ustronsky, który niedawno wystąpił
w polsatowskim Must be the music i dotarł
do II etapu. Trudno opisać emocje, jakie
towarzyszą przedszkolakom, gdy muszą
wystąpić przed sędziami i publicznością
i śpiewać do mikrofonu. Dla niektórych
było to zbyt silne przeżycie i raz nawet polały się łzy. Jednak publika była wyrozumiała
i oklaskami doceniała wysiłek włożony
w przygotowanie. Repertuar był urozmaicony, w większości premierowy.
Jurorzy zdecydowali, że 1. miejsce otrzyma Milena Szypułta z Przedszkola nr 6
w Nierodzimiu za wykonanie piosenki
„Jesteś mamą”. W nagrodę dziewczynka
wystąpi na imprezie „Dzieci dzieciom
dzieci rodzicom”, która odbędzie się 2
czerwca. Milena była również zwyciężczynią poprzedniego Konkursu. II miejsce
przyznano Emilii Juroszek z Przedszkola
nr 7 za wykonanie utworu „Wiosenny
bal” . III miejsce przypadło Franciszkowi
Czerninowi z Przedszkola nr 1 za „Zająca malowanego”. Cała trójka to dzieci
sześcioletnie i wszystkie otrzymały zaproszenie na egzamin do Szkoły Muzycznej
w Wiśle. Były też nagrody rzeczowe, drobne
upominki dostali wszyscy śpiewający. Na
przykład Maja Jakubiec, lat 5, zdobywczyni
wyróżnienia (piosenka „Moja Mama”, Filia
Przedszkola nr 1) oraz Anna Paszek, lat 6
(„Lubimy bajki”, P-4); Agata Czaplak, lat
6, („W naszym przedszkolu pełno muzyki”, P-4); Szymon Sikora, lat 5, („Płynie
Wisła”, P-6); Maja Zabdyr, lat 6 („Lato”,
P-7); Magdalena Branc, lat 4, („Pieski małe
dwa”, P-5); Miłosz Macura, lat 4 („Jedzie
pociąg z daleka”, P-5); Zofia Kordalska, lat
5, („Maszeruje wiosna”, Filia P-1); Piotr
Puzoń, lat 5 („Krasnal”, P-1). Konkurs
pomogli zorganizować sponsorzy: Edyta
Czernin, Mirosław Bolik - właściciel Firmy
Handlowej DiA i Cukiernia „Janeczka”
w Ustroniu. Tekst i zdjęcie: Monika Niemiec
Daszyńskiego, nad jednym się wciąż
zastanawia: „Skąd bociany przynoszą
śmieci?” Że je przynoszą, można zobaczyć na stronie www.bociany.edu.pl, ale
wystarczy też rozejrzeć się po okolicznych
drzewach – wiszą na nich reklamówki
i kawałki foliowych worków. Dorosłe
bociany przynoszą materiał stanowiący
wyściółkę gniazda - kępki trawy, siano, ale
też śmieci. Młode mogą się w nie zaplątać
i udusić lub udławić zjadając kawałek
sznurka czy żyłki wędkarskiej. M. Kosińska zwracała się o pomoc do samorządu,
ale urzędnicy nie mają informacji o dzikich
wysypiskach. Trzeba zatem wziąć sprawy
w swoje ręce.
- Proszę o pomoc młodzież i dorosłych
ustroniaków, żeby w czasie spacerów,
wycieczek szukać miejsc zaśmieconych,
jakichś dzikich wysypisk – apeluje opiekunka ustrońskich bocianów. – Bociany są
zbieraczami, ale nie zbliżają się za bardzo
do domów. Ich środowiskiem są wolne
przestrzenie, łąki, pola. To stamtąd przynoszą niebezpieczne dla siebie odpady.
Za pomoc w tropieniu śmieci, podaruję
śledczym pluszowe maskotki bociana.
				
(mn)
24 maja 2012 r.

Ponia pilnie pilnuje potomstwa.				

piąty

W sobotę 19 maja w Leśnym Parku
Niespodzianek na Zawodziu narodził
się kolejny żubr. Rodzice to para Ponia
i Pozyton, której wcześniej na Zawodziu
urodziły się cztery żubry: Postron (2008),
Potworek (2009), Podbeskidek (2010),
Polonek (2011).
- O narodzinach dowiedzieliśmy się rano
przy karmieniu. Ponia nie zeszła na dół,
więc zaczęliśmy się rozglądać. Poszliśmy
na górę i wtedy zauważyliśmy, że jest
z małym - mówi zootechnik LPN Julia
Warzecha. - Już od początku maja spodziewaliśmy się narodzin. Przez ostatnie
dni była bardzo nerwowa. Jeszcze nie
wiadomo jak ten nowy żubr będzie się
nazywał, zapewne ogłoszony zostanie
konkurs, tak jak w przypadku poprzednich
narodzin. Warunek jest jeden - imię musi
się zaczynach na, „po”, czyli jak te z linii
białowieskiej.
Szef LPN Paweł Machnowski nie ukrywa, że idealna żubrza rodzina to dwa plus
jeden, czyli rodzice i jeden mały żubr. To
bezpieczne i powala im stworzyć odpowiednie warunki. Tymczasem obecnie
w parku jest pięć żubrów, dla dwóch wcześniej znaleziono nowe miejsca.
- Postrona udało nam się umieścić
w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym
w Gerze w Niemczech, drugi, czyli Potworek, został w ubiegłym roku jako
dwulatek wywieziony do Bałtowa, do
przepięknego parku rekreacyjnego. Jest to
w okolicach Kielc. Od niedawna w Bałtowie działa ogród zoologiczny z zezwoleniem od ministra ochrony środowiska
na przetrzymywanie żubrów. Tam część
żeńska jest pszczyńska, a rządził będzie
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Fot. W. Suchta

Żubr

nasz, obecnie już trzyletni byk Potworek.
Dla Podbeskidka też znaleźliśmy miejsce
na poligonie drawskim, w którego części
został utworzony park przyrodniczy, gdzie

główną atrakcją są żubry. Nasz byk będzie
mile widziany w stadzie. Prawdopodobnie
na przełomie czerwca i lipca zorganizujemy transport. Tego żubra przekażemy
bezpłatnie. Co do ubiegłorocznego nie
mamy jeszcze planów.
Sporym echem medialnym odbiły się
narodziny w LPN puchacza.
- Pierwszy raz u nas urodził się puchacz
z samicy Uli i samca Bobiego, który
przyjechał do nas z Belgii. Ta para ma
pierwszy raz młode. Będzie się nazywało
Bubu. Były trzy jajka, ale tylko jedno
zalężone i dlatego jeden mały się wykluł.
Liczymy, że może w przyszłym roku
będzie więcej. Urodzenie puchacza było
dla nas dużą niespodzianką, bo w niewoli
to zawsze coś wyjątkowego. Bardziej
spodziewaliśmy się młodych sokołów. Już
w zeszłym roku urodził się pierwszy raróg
górski. W tym prawdopodobnie też się
narodzi, na razie nic nie wiadomo, choć
para się przygotowuje do narodzin - mówi
Maria Kubok, asystentka sokolnika.
Wiosna w parku to okres narodzin.
- Urodziło się siedem dzików dwa tygodnie temu. Szczęśliwie się zdarzyło, że
matka zeszła do dolnej zagrody, tam się
wyprosiła, a my mogliśmy ją odgrodzić.
Jak podrosną puścimy je do innych dzików
- mówi J. Warzecha. - Poza tym urodziło
się 17 muflonów, 5 małych kózek, 5 jenotów i jeden szop pracz, już urodziły się
cztery białe jelenie i dwa płowe, daniele
jeszcze się nie narodziły, czekamy też na
świnki wietnamskie, a małe świnki najbardziej lubią zwiedzający. Największy
problem będzie z jenotami, gdyż można
je przekazywać wyłącznie do ogrodów
zoologicznych.
Wojsław Suchta

Dwutygodniowy Bubu.					

Fot. W. Suchta
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Zarząd i przyjaciele PTTS.

Fot. M. Niemiec

550 członków

Placówka muzealna, a jak promuje sport
i turystykę! W Oddziale „Zbiory Marii Skalickiej” można oglądać ciekawą
wystawę pochodzących sprzed wieku
plakatów o tematyce rowerowej, a 9 maja
odbyło się spotkanie pt.: „Nasz kochany
Beskid Śląski i nie tylko”. Prowadząca
Oddział Irena Maliborska zaprosiła członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Beskid Śląski” z Czech.
Pasjonaci podróżowania, wędrowania,
kolarstwa i aktywności sportowej opowiadali o historii, działalności Towarzystwa
i o bardzo ciekawych wycieczkach. Nawet
na slajdach da się zobaczyć dobrą atmosferę panującą wśród członków PTTS, radość
z obcowania z przyrodą i przyjaciółmi.
Każdy może dołączyć do tego grona, bez
względu na to po której stronie granicy
się mieszka.
Ta granica zaciera się zresztą dzięki
działaniom PTTS. Członków nie pyta
się o obywatelstwo, a podczas wędrówek
piechurzy nie baczą na granice, bo Beskidy
i polskie, i czeskie, i słowackie są tak samo

piękne. Kwitnie współpraca z polskimi
organizacjami turystyczno-rekreacyjnymi,
szczególnie z Turystycznym Klubem Kolarskim „Ondraszek” z Cieszyna, którego
prezes – Zbigniew Pawlik również przyjechał do Muzeum na Brzegach.
Członkowie PTTS są dobrymi przyjaciółmi, co podkreślano wiele razy, ale też
osobami nie mającymi wygórowanych
oczekiwań wobec wyżywienia, noclegów.
Stołują się w restauracjach, ale też na zielonej trawie i przy ogniskach. Śpią w schroniskach i niedrogich hotelach. W kręgu
zainteresowań organizatorów wycieczek
są atrakcje ziemi cieszyńskiej, Śląski ale
też Tatry, Fatra, Sudety, Bieszczady, miasta
i wsie w Czechach, Polsce i na Słowacji.
W tym roku PTTS obchodzi 90-lecie
istnienia i z tej okazji wydano okazały
album „PTTS 1912 - 2012”. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że pani prezes
Halina wolała wybudować pomnik na
Jaworowym, bo tam Towarzystwo ma
jeszcze swoja małą działeczkę, pozostałość
po dużym majątku z okresu międzywo-

jennego. Jednak powstało wydawnictwo,
a jego część o przyrodzie opracował Jan
Czernek, biolog, miłośnik naszego regionu,
który stara się, przyrodą zainteresować
młodych ludzi, stąd wiele ciekawostek
i przystępny język. Fotografie – dokumentalne i artystyczne – dostarczyli m.in. członkowie Towarzystwa, a wydał książkę znany
globtroter Bronisław Ondraszek. Zrobił to
ze smakiem i znawstwem tematu.
Polskie Towarzystwo Turystyczne powstało 6 marca 1910 roku w Cieszynie.
Z powodów politycznych częściej było
zakazane niż dozwolone. Kolejne zebranie
konstytuujące odbyło się 20 listopada 1991
roku i dzisiejsza organizacja zrzesza prawie
550 członków. Siedziba Towarzystwa znajduje się w pomieszczeniach Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie. Dla usprawnienia działania oraz lepszego kontaktu
z poszczególnymi członkami organizacja
rozdzielona została na 6 obwodów: Jabłonków – Gródek – Bystrzyca; Wędrynia;
Trzyniec; Cieszyn – Gnojnik; Karwina
– Orłowa; Hawierzów i Sucha; i 21 rejonów. Corocznie Towarzystwo organizuje
w zależności od pogody do 70 wycieczek
turystycznych, kolarskich i narciarskich
oraz imprezy sportowe. Dla przykładu,
w 2010 roku zorganizowano 54 wycieczki,
w których uczestniczyło 1912 turystów,
w tym 1667 członków „Beskidu”. Odbywały się też imprezy sportowe: turnieje
tenisa stołowego dla dorosłych i dzieci,
Rajd o Kyrpce Macieja oraz Igrzyska Polonijne i oczywiście imprezy towarzyskie,
m.in.: ognisko na Osówkach, Beskidzkie
Kociołki w Koszarzyskach.
Od 2011 roku działa strona internetowa
Towarzystwa:: www.ptts.beskidslaski.
cz, na której m.in. można pobrać deklarację, którą należy wypełnić, żeby zostać członkiem. Mogą być nimi turyści
z obu stron Olzy. Szczególnie mile widziana będzie młodzież.
Na koniec spotkania część Zarządu PTTS
stanęła w rzędzie z kolegami wokalistami
i z mini recitalem wystąpił zespół „Ta Grupa” - kolejni pasjonaci, którzy w wolnym
czasie robią to, co kochają.Ten amatorski
zespół przyjaciół prezentuje profesjonalny
poziom i umie zaśpiewać bardzo różnorodne utwory, nawet nieprzećwiczone.
Monika Niemiec

PRZYGARNIJ

zwierzaka!

GIWIN
Giwin mieszka w cieszyńskim schronisku już od roku. Ponieważ jest długowłosym pieskiem
do niedawna wyglądał jak kupka sklejonej, brudnej szarej sierści. Nikt go w schronisku nie zauważał, nikt go nie chciał, a jest przesympatycznym psiakiem. Postanowiliśmy wysłać Giwina do
fryzjera, aby dać mu szansę na szybsze znalezienie domu. Okazało się, że jest nie tylko sympatyczny, ale także bardzo ładny, a panie fryzjerki nie mogły sie nachwalić, jaki jest grzeczny. Teraz
z nową fryzurą Giwin czeka na nowy dom. Ma około 4 lata, i jest małym radosnym kundelkiem.
Warunkiem adopcji jest zapewnienie zwierzęciu domu oraz podpisanie umowy adopcyjnej.

Kontakt: Fundacja „Lepszy Świat”, tel. 782 71 77 71, e-mail: dea2@op.pl
Wszystkie zwierzęta z cieszyńskiego schroniska można zobaczyć na stronie:
www.schronisko.cieszyn.pl
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Roztomili ludeczkowie!
Nó, podziwejcie sie, maj sie już mo ku kóńcowi. Na psziszły
czwortek już je łostatnigo. Szkoda, bo maj to je taki szumny
miesiónc, gor dlo tych, co sie majóm radzi. Kwiotki kwitnóm
i wóniajóm szumnie, na polu je fajnie, trowa zielono...Tóż nie
na darmo ludzie, prawióm, że „W marcu kocury, w kwietniu psy,
a w maju my”: Je prowda, że ludzie sie cały rok galanióm, ale
w maju ich to najwiyncyj biere.
Skóńczóm sie też gościny po chałpach, bo w maju sóm ty
komunije i kónfirmacyje, tóż kej dziecka idóm, to łojcowie robią
gościne dlo rodziny, a rodzina przinosi dlo dziecka prezynty. Ty
gościny sóm rozmaite. Skrómne u biydniejszych ludzi, a u bogatych je tako gościna jako wiesieli. Dziecka sóm też wtynczas

Gospodynie nadążają za modą.

Biblioteka

wystrojóne, ani do ślubu. Gor dziełuchy sóm tak wyblyszczóne, jak
młoduchy. Prezynty też sóm szumne. Potym dziecko nie rozmyślo
o tym, co bydzie w kościele, jyny o tym, co dostanie na prezynt.
Tak nie powinno być.
Na prziszły tydziyń w pióntek je Dziyń Dziecka. Dziecka sie już
radujóm na prezynty, a łojcowie już od teraz bydóm rozmyślać,
co jim kupić. W tyn dziyń dziecka majóm pozwolóne na wiyncyj
niż w łobyczajne dni. Ale jedyn Lojzik kapke przecholowoł, bo
spytoł sie: „Mamulko, dzisio je Dziyń Dziecka, to sie nie muszym
myć, prowda?”
Nó, podziwejcie sie, za dwa tygodnie już je Boże Ciało! Ciekawe, czy bydzie tak ciepło, jako to prawióm, że „na Boże Ciało hóp
do wody śmiało.” Zaroz na drugi dziyń po Bożym Ciele zaczyno
sie to„Euro 2012”. Chłapcy, co grajóm w balón, niech sie dobrze
dołożóm przi trynowaniu, coby potym óni nie musieli skokać do
wody i sie topić, bo by ich było gańba, jakby mecze przegrywali.
Tela, że to „Euro 2012” je u nas, to by daleko nie musieli jechać
do chałpy, jakby łodpadli i już by sie dlo nich „Euro” skóńczyło.
Skokali do wody jisto by też jim nic nie dało, bo tacy gibczocy
pewno umią pływać, tóż by sie nie łutopili, a gańba by została.
Niech se lepij weznóm do sumiynio taki powiedzyni: „Zbiermy sie
do kupy, a wyńdymy z grupy. Jak sie prziłożymy, to aji jaki fajne
miejsce zdobydymy. Starejmy sie, chłopy a bydymy mistrzami
Europy”- czego wóm winszuje.
Hanka

Fot. M. Niemiec

poleca:

nowości :

Paweł Skawiński – „Gdy nie nadejdzie jutro”

Ta książka to reporterska opowieść o współczesnych Indiach
i Nepalu. Żadna pocztówka z egzotycznej wyprawy czy kolorowy
folder.. Autor zabiera nas do bombajskich slumsów, na głęboką
prowincję i w sam środek cichej wojny.

Column McCann – „Niech zawiruje świata”

Ostatnia, jak na razie, powieść irlandzkiego pisarza mieszkającego w Nowym Jorku. Książka ukazuje w intrygujący sposób
złożoność i barwność nowojorskiej metropolii. Autor zderza ze
sobą historie całkowicie odmiennych od siebie ludzi.
POZIOMO: 1) drapieżny kociak, 4) roślina pastewna,
6) wart pałaca, 8) natchnienie artysty, 9) norweska metropolia, 10) z parteru na piętro, 11) ogół gazet, 12) bóstwo
indyjskie, 13) umartwianie się, 14) fruwa sobie, 15) ośrodek zarządzający, 16) kuchenny mebel, 17) w sklepowej
kasie, 18) moce piwo, 19) bankowe okienka, 20) okres
w dziejach Ziemi.
PIONOWO: 1) z dala od centrum, 2) zajęcie plastyka,
3) metalowa nakrętka, 4) twórcze zajęcia, 5) chęć przystąpienia, 6) wycięty w oponie, 7) romansidło, 11) wieszczy
przyszłość, 13) system pracy, 14) operator komórkowy.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 1 czerwca.

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

Rozwiązanie Krzyżówki nr 19

mAJOWA SPIEKOTA
Nagrodę w wysokości 30 zł oraz książkę ustrońskiego Wydawnictwa Koinonia otrzymuje: Wanda Brudna z Ustronia, ul. Bema 6.
Zapraszamy do redakcji.
24 maja 2012 r.			
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Do kun mam stosunek, jak to się ładnie mówi, ambiwalentny.
Z jednej strony trudno nie podziwiać tych zwierząt za zgrabną
i smukłą sylwetkę oraz niezwykłą sprawność i grację z jaką się
poruszają, co jest zresztą cechą bodaj wszystkich gatunków zaliczanych przez biologów-systematyków do rodziny łasicowatych.
Ale skoro każdy medal ma dwie strony, a każdy kij dwa końce,
to i kuny mają swoją „ciemną” stronę, nieco bardziej „mroczne”
cechy charakteru. Kuny są wybitnymi specjalistami w polowaniu
na ptaki, a w zasadzie w plądrowaniu budek lęgowych i ptasich
gniazd. Trudno mieć oczywiście pretensje do kun o coś, co leży
w ich naturze, jest przypisaną im od zawsze i na zawsze cechą
charakteru. Jednak skuteczność z jaką kuny pełnią rolę kontrolerów
liczebności ptasiej populacji każe mi z niejaką wstrzemięźliwością
podziwiać te zwierzęta.
W naszym kraju mamy szansę spotkać dwa gatunki kun, których
gatunkowe nazwy odzwierciedlają ich siedliskowe preferencje.
Kuna domowa, zwana również kamionką, występuje zwykle
w okolicach ludzkich siedzib, śmiało kolonizując
nawet centra dużych miast.
Kuna leśna, nazywana tumakiem, występuje przede
wszystkim w lasach wszelkich typów (liściastych,
iglastych, jak i mieszanych),
wybierając głównie lasy stare i gęste, ale nie gardząc
również parkami i ogrodami, gdzie często ma szansę
konkurować z kunami domowymi.
Kuny obu gatunków mają
ciało wydłużone i giętkie
(można by rzec „łasicowate”), krótkie nogi oraz
sierść brązową lub ciemnobrązową, nieco jaśniejszą na
stronie brzusznej. Trójkątnego kształtu głowy mają
wąskie pyski, zakończone
czarnym nosem. Kuny to
w sumie niewielkie zwierzęta, z ciałem o długości
nie przekraczającej 50-55
cm, z puszystym ogonem
dochodzącym do 25-30 cm,
ważące 1,5-1,8 kg. Generalnie nieco większe są samce niż samice
oraz kuny leśne niż ich „domowi” krewniacy. Znawcy kun podają,
że łatwo kunę domową odróżnić od leśnej po... opuszkach palców
u stóp: u tej pierwszej są nagie, podczas gdy u kuny leśnej owłosione. Trudno oczywiście łapać każdą kunę i oglądać jej łapy, dlatego
zdecydowanie łatwiej rozpoznać z kuną którego gatunku mamy do
czynienia po plamie na piersi. Kamionka ma plamę białą, a jej dwa
rozwidlenia sięgają aż do nasady przednich łap. U tumaka plama
jest barwy żółtej lub kremowej i nigdy nie rozwidla się.
Kuny są zwierzętami niezwykle sprawnymi i gibkimi. Doskonale skaczą, świetnie wspinają się, nie tylko po drzewach (ponoć
zdecydowanie bijąc swymi umiejętnościami wiewiórki!), czy też
po skałach, ale także po ludzkich budowlach i to takich, które na
pierwszy rzut oka nie dają żadnego oparcia dla kunich łap. Zarówno tumaki, jak i kamionki są zwierzętami aktywnymi wieczorami
i nocą, a dnie spędzają na odpoczynku. Tumaki na swe kryjówki
zajmują różnego rodzaju dziuple, gniazda wron lub wiewiórek.
Kamionki schronienia pierwotnie szukały w załomach, niszach
i szczelinach skalnych, nic więc dziwnego, że tak bardzo upodobały sobie różne zakamarki w naszych budynkach. Kuny to zwierzęta
w zasadzie wszystkożerne, jednak mięso ma wyraźną przewagę
w ich diecie, w której znajdziemy małe ssaki (głównie gryzonie,
a zwłaszcza nornice, ale także np. nietoperze i wiewiórki), ptaki
(nawet do wielkości kury), owady, żaby, węże, ślimaki. Kuny nie
pogardzą padliną oraz owocami, które – jeśli tylko są dostępne
– mogą stanowić nawet do 30% dziennej porcji pokarmu. Kuny domowe, pomieszkując z nami kątem, chętnie łapią szczury i myszy,
co z pewnością budzić powinno sympatię gospodarzy. Niestety,
kuny również gustują w kurach, a ich wizyty w kurnikach... no,

cóż zdecydowanie sympatii hodowców kur nie budzą, a wręcz
przeciwnie. Co do dzikich ptaków, to kuny będąc zwierzętami
nocnymi w zasadzie nie są zagrożeniem dla ptaków pożywiających się zimą w karmnikach. Gorzej w sezonie lęgowym, kiedy
to kuny niezwykle skutecznie plądrują i gniazda, i budki lęgowe,
zwłaszcza te niefortunnie zawieszone, bądź wykonane w sposób
nie do końca przemyślany i fachowy.
W swojej pamięci zachowałem dwa spotkania z kunami „oko
w oko”. Jedno miało miejsce przed laty, kiedy to błąkałem się po
bieszczadzkich bezdrożach i ostępach. Podczas jednej z takich
wędrówek, gdzieś w lasach Otrytu, ni stąd ni zowąd, na zwalonym
pniu kilka metrów przedemną pojawił się piękny tumak. Chyba
był tak samo zdziwiony spotkaniem jak ja, bowiem obaj stanęliśmy jak wryci na kilka ładnych sekund. Po czym kuna bezszelestnie zniknęła w leśnej gęstwinie, a ja – zdecydowanie wolniej
i robiąc mnóstwo hałasu, sapiąc pod ciężarem plecaka, ruszyłem
dalej. Z kunami domowymi mam oczywiście – podejrzewam,
jak wielu z Czytelników
– bardzo często do czynienia. W różnych miejscach
w ogrodzie co rusz spotykam kunie, charakterystycznego kształtu (walcowate,
z jednym końcem cieńszym
i ostro zakończonym) odchody. Kamionki lubią
grzać się na ciepłych silnikach samochodowych,
czyniąc często przy tym
niezłe spustoszenie w komorze silnika. Podarte i pogryzione ocieplenie klapy
silnika, przegryzione kable
i przewody od spryskiwacza, odciski łap na korpusie
silnika, a nawet kawałki
chleba, które wypadają
z różnych zakamarków samochodu – tak, myślę, że
wielu właścicieli samochodów doskonale wie, o czym
piszę. I pewnie ma podobne
do moich doświadczenia
z próbami odstraszenia tych
nieproszonych gości od wizyt w samochodzie. Spryskiwanie różnymi, specjalnymi i „w 100% skutecznymi” płynami, wożenie kłębka psiej sierści pod klapą silnika, różne brzęczki – znacie
i stosujecie? Kuny też znają i... chyba się do wszystkiego przyzwyczajają!
Nie było mi dotąd dane poznanie kamionek harcujących
po strychach, budzących nocą gospodarzy nie tylko „tupotem
małych stóp”. I sądząc po tym, co opowiadają ci, którzy znosić
musieli bądź muszą kunie towarzystwo – jakoś tego nie żałuję.
Żałuję natomiast mojego ostatniego spotkania z kamionką. Tak,
jak pisałem w poprzednim artykule, dom i ogród to prawie ptasi
raj, jeśli mierzyć to ilością zakładanych gniazd. Raj zamienia
się w istne piekło, kiedy przychodzi oceniać skuteczność wyprowadzanych lęgów. O kosim gnieździe w załomie rynny
(a właściwie jej pionowego odcinka) też już poprzednio pisałem.
Miejsce wydawało się bardzo szczęśliwie przez ptaki dobrane,
pod okapem dachu, pomiędzy rynną a gładkim tynkiem. Pewnej
nocy obudził mnie hałas, jakaś szamotanina i charakterystyczny
odgłos, jaki powodują pazurki stukające o metal rynny. Kiedy
wyjrzałem przez okno, na tle rozgwieżdżonego nieba zobaczyłem
znajomy kształt - trójkątną główkę i cień smukłego ciała z kitą
ogona. Kuna stała na dachu tuż nad miejscem, w którym swoje
gniazdo założyła kosia rodzinka. Psyknąłem na kamionkę, która
zniknęła w ciemnościach, ale rankiem gniazdo było puste i tylko
kilka piórek świadczyło, że miniona noc dla ptasiego potomstwa
była nocą ostatnią. Kuna jakimś sobie znanym sposobem dorwała
się do gniazda i wzięła na ząb kolejną ptasią rodzinkę. Zapewne
nie pierwszą i nie ostatnią, skutecznie konkurując w tym względzie z kotami, o których w następnym artykule.
Aleksander Dorda

Kuna
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Dziewczęta z G-2 grały w koszulkach poprzedniego rajdu rowerowego.

Fot. W. Suchta

gimnazjalna plażówka

17 i 18 maja na boisku Szkoły Podstawowej nr 2 rozegrano mistrzostwa powiatu
w siatkówce plażowej gimnazjów.
W czwartek grały dziewczęta, a Gimnazjum nr

2 z Ustronia reprezentowały Magdalena
Śliwka i Aleksandra Szlajter. Spośród
ośmiu drużyn najlepsze okazały się siatkarki
z Pruchnej. Nasze zajęły czwarte miejsce.

- Obie dziewczyny z G-2 trenują też siatkówkę halową - mówi trener Zbigniew
Gruszczyk. - W konfrontacji ze starszymi
dziewczętami nasze okazały się słabsze.
Niestety przegrały w półfinale i w meczu
o trzecie miejsce. Mam nadzieję, że w przyszłym roku sytuacja będzie diametralnie
inna. W lecie jedziemy na obóz, będziemy
ciągnąć siatkówkę plażową i halową.
W piątek o mistrzostwo powiatu walczyło dziewięć drużyn chłopców. Gimnazjum
nr 2 z Ustronia reprezentowali Dawid
Gorol i Cezary Popek. Najlepsi okazali
się siatkarze plażowi ze Skoczowa, nasi
zajęli piąte miejsce.
- Uważam, że chłopcy powinni znaleźć
się w najlepszej czwórce. Niestety fatalne
losowania sprawiło, że grali w grupie
z pierwszą i drugą drużyną - mówi trener
młodych siatkarzy Sławomir Krakowczyk.
- Są to jednak młodzi chłopcy, jeden
z pierwszej, drugi z drugiej klasy i w przyszłym roku powinno być zdecydowanie
lepiej. Ci dwaj chłopcy chodzą na treningi
w Sile na siatkówkę halową. Jest nowy
nabór głównie w szóstej klasie szkoły
podstawowej i pierwszej gimnazjum.
W nowym sezonie chcemy wystartować
w lidze młodzików. Regularnie trenuje 15
chłopców. W tym turnieju wyróżniały się
drużyny Skoczowa i Cieszyna.
W Ustroniu w czerwcu kolejny turniej
siatkówki plażowej, a następny we wrześniu.
Wojsław Suchta

play off w blk

Motocykliści prezentowali na scenie rynku swe umiejętności.

Fot. W. Suchta

enduro na rynku

W ostatnią sobotę i niedzielę, 19 i 20
maja odbyła się III i IV runda Mistrzostw
Polski i Pucharu Polski w motocyklowych
Rajdach Enduro. Motocykliści startowali
z rynku w Cieszynie, następnie ścigali się
podczas test crossu w Boguszowicach,
bocznymi i polnymi drogami jechali do
Ustronia, gdzie na scenie na rynku wszyscy się prezentowali. Kolejne próby specjalne odbyły się na Kotarzu, w Brennej
24 maja 2012 r.			

i kamieniołomach w Godziszowie. Meta
w Cieszynie. Cieszyński Klub Motorowy
zdecydował się na organizację w ostatniej
chwili po rezygnacji Opola. Brak było
jakiejkolwiek informacji. Wielu ustroniaków zastanawiało się, z jakiej przyczyny
przez dwa dni przez Ustroń przejeżdżały
charakterystyczne motocykle. Niestety nie
było żadnej informacji, stąd publiczności
na rynku jak na lekarstwo.
(ws)

TRS Siła Ustroń - CSW Kozy 69-41
Ostatni mecz Siły w Bielskiej Lidze Koszykówki to spotkanie z niepokonaną
drużyną z drugiej grupy i zarazem mecz
o pierwsze miejsce w playoffach. Pierwsza połowa przebiegała dość nerwowo,
co wpłynęło na słabą skuteczność obu
drużyn. Do tego doszło zamieszanie
w naszej obronie i pierwszą kwartę przegrywamy jednym punktem 13:14. Lepsza
obrona w drugiej kwarcie (12:6) pozwala
wyjść nam na prowadzenie do przerwy
25:20. Po przerwie wyszliśmy mocno
zmotywowani, z jeszcze większą wiarą w zwycięstwo. Powoduje to większy spokój w naszej grze podkoszowej
i udaje się nam zdobyć trochę więcej punktów. Trzecią kwartę wygrywamy 22:13.
W ostatniej kwarcie zwyciężamy 22:8
i była to zupełnie swobodna i kontrolowana gra pod nasze dyktando, co w rezultacie
daje nam zwycięstwo 69:41. Zwycięstwo
nad Kozami to ósma wygrana z rzędu
i pierwsze miejsce w playoffach. Kolejny
mecz gramy z Astar Teamem z Bielska,
czyli czwartą drużyną playoffów. Jeżeli
wygramy to kolejny mecz zagramy z drużyną z drugiego półfinału, gdzie zmierzą
się CSW Kozy z Rosomakami - druga
i trzecia drużyna playoffów. Będzie to mecz
o pierwsze miejsce w 2 lidze, a zarazem
mecz o awans do najsilniejszej ligi BLK.
Mecze nasze rozgrywane będą w Bielsku
na hali VICTORII na ul Bratków. Terminy
i wyniki na http://www.blk.com.pl/index.php
Adam Deda
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24 V godz. 16.30
						
						
26 V godz. 11.00		
						
28 V godz. 9.00			
31.05 godz. 9.15 		
						
						
2 IV godz. 15.00		
						
						

Koncert dla Mamy i Taty - występ zespołów
artystycznych Miejskiego Domu Kultur,
„Prażakówka”
Święto Kalet na Czantorii, górna stacja KL
„Czantorii”
Akcja Honorowego Krwiodawstwa, rynek
Księżniczka Anita i trzy góry, spektakl lalkowy dla przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka,
MDK „Prażakówka”
Dzieci Dzieciom, Dzieci Rodzicom, występ
zespołów artystycznych z MDK i wycho
wanków ustrońskich przedszkoli, amfiteatr

26 V godz. 9.00		

Turniej piłki ręcznej - hala SP-1.		

sport

Radość przed... i po odbiorze wylosowanej nagrody w Rodzinnym Rajdzie
Rowerowym.
Fot. W. Suchta
Przyjmę zlecenia na usługi remontowo - budowlane. Kafelkowanie,
504 841 220.
Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.

Sprzedam drewno opałowe - buk,
699 216 940

www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)85453-98.

Sprzedam tarcicę, forszty, deski,
kanty, 500 320 771.

Drewno podpałkowe, kominkowe,
buk, brzoza, świerk, węgiel groszek, transport. 518-201-189.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny
pomiar. 728-340-518, 33-854-2257. www.komandor-ustron.pl
Ogrodzenia-producent. (33) 48805-64.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny, komputery, 607-912-559.
Kupię kolejki PIKO, HO, TT.
Klocki LEGO, 790-467-020.
AUTO KASACJA Ustroń-Hermanice, 502 143 690.
Radia, wzmacniacze, gramofony,
magnetofony kupię, 502 685
400.
Pokój blisko centrum do wynajęcia na dłużej, 505 201 564.
Do wynajęcia kawalerka, 608
365 316.
Wykończenia, kosmetyka wnętrz
i prace ogólnobudowlane, 505
591 130.

Firma MaxPower poszukuje pracowników produkcyjnych. Osoby
chętne prosimy o kontakt pod adresem: zuzanna.skwarczynska@
max-power.com.pl lub telefoniczny: 501 642 956.
Do wynajęcia pomieszczenie sklepowe Ustroń, 607 518 023.
Oddam 3 ha łąki do wykorzystania
gratis, 33-854-55-61.
M4 sprzedam lub zamienię na M2.
Pokój do wynajęcia, 600 550 554.
Ustroń, kawalerkę wynajmę
w domu prywatnym, osobne wejście, 662 262 781.

USŁUGI
TRANSPORTOWE
WYWROTKĄ,
PRZEPROWADZKI,
PRZEWÓZ MEBLI, ITP.
KOMPLEKSOWE
SPRZĄTANIE:
PIWNIC,GARAŻY,
STRYCHÓW, BUDYNKÓW
GOSPODARCZYCH.
WYWÓZ ZBĘDNYCH
RZECZY
tel. 509 377 370, 514 809 114

			
24-25.5 Centrum					ul. Daszyńskiego 8

		 tel. 854-57-76
26-27.5		 Pod Najadą					ul. 3 Maja 13			 tel. 854-24-59
28-29.5		 Na Szlaku					ul. 3 Maja 46 			 tel. 854-14-73
30-31.5 Centrum					ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
Zmiana dyżuru następuje o godz. 9 rano.
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dziesięć lat temu
Kradzieże metali kolorowych, przewodów zdarzają się coraz
częściej. Ostatnio zajmujący się tym procederem urządzili nad
Wisłą ognisko, w którym opalali kable izolowane. Ognisko płonęło w nocy z niedzieli na poniedziałek. O godz. 4.45 mieszkańcy
powiadomili policję. Na miejscu nie udało się zatrzymać opalających kabel. Trwa ustalanie skąd pochodzą przewody. Zapewne
miały trafić do jednego z punktów skupu złomu.
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W nocy zatrzymano do kontroli wartburga kierowanego przez
mieszkańca Pajęczna. Stwierdzono niezgodność numerów identyfikacyjnych z numerami w dowodzie rejestracyjnym. Kierowca
nie posiadał też prawa jazdy.
W niedzielę 19 maja odbył się w Ustroniu VI Rodzinny Rajd
Rowerowy. (...) Burmistrz I. Szarzec powiedział: - (…) Po raz
pierwszy w tym roku nie udało się nam namówić innej gminy do
wspólnej zabawy, do wspólnego rajdu. Tradycją były spotkania
dwóch, czasami trzech rajdów z okolicznych gmin, tak jak np.
na drugim rajdzie, gdzie w Goleszowie spotkali się uczestnicy
rajdu z Cieszyna, Skoczowa i Ustronia. W tym roku musieliśmy
sobie radzić sami. Rajd jest na tyle popularny, że postanowiliśmy
zorganizować go sami.
Nabożeństwem ekumenicznym w kościele ewangelicko-augsburskim Apostoła Jakuba uczczono pięciolecie powstania
w Ustroniu Miejskiego Domu Spokojnej Starości. (...) Proboszcz
ks. Henryk Czembor powiedział: - (…) Sięgam pamięcią do tych
pierwszych wyborów samorządowych, całkiem wolnych. (…)
Stanęliśmy przed pytaniem, co w tym naszym ukochanym mieście
trzeba zmienić. Różne rzeczy były w tym programie, ale także i to,
że trzeba zadbać o tych, którzy potrzebują naszej pomocy, naszego
serca. (...) Marzyć, zapisać - cóż, papier jest cierpliwy. Wydawało
się, że to niemożliwe przejść od planów do realizacji. Nie było
na to pieniędzy w kasie miasta. Ale byli w mieście ludzie zdeterminowani, którzy wiedzieli jedno, że to jest potrzebne, więcej, to
jest konieczne. (...) Proboszcz ks. Antoni Sapota powiedział: (…)
Czasy obecne to czasy nie zawsze pamiętające o tym, że człowiek
się starzeje. Spójrzmy na reklamę atakującą nas, na modę nie zauważającą, że człowiek posuwa się w swych latach. (…) Rzecz nie
w tym byśmy wszyscy pochylili głowy, spowolnili nasze ruchy, aby
koniecznie ukazać swój wiek. Naszą młodość powinna wypływać
z naszej wiary, z naszego zjednoczenia z Chrystusem. Ale upływ
lat jest faktem i ten upływ lat musimy przyjąć i przeżyć dla siebie
i dla innych.
Wybrała: (mn)
24 maja 2012 r.
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Tak sobie myślę

Odmienne reakcje
Upływający czas zaciera wspomnienia,
obrazy i wydawane kiedyś oceny miejsc,
które odwiedzaliśmy. Bywa, że po latach
do nich wracamy i swoje wrażenia konfrontujemy z tymi, które mieliśmy poprzednim
razem. I okazuje się, że ta konfrontacja
wypada różnie; jednym razem potwierdza
poprzednie doznania i oceny, a innym
razem bywa inaczej. Kiedy wiemy, że
wracamy do miejsc, w których już byliśmy,
udajemy się tam z określonymi spodziewaniami. Przypominamy sobie to, co nas
kiedyś zachwyciło i chcemy przeżyć, tak
jak kiedyś, miłe i szczęśliwe chwile. Nie
zawsze jednak się to udaje. Nieraz trzeba
przeżyć rozczarowanie. Nie zawsze jest
to niespodzianka negatywna. Zdarza się,
że miejsce które kiedyś odwiedzaliśmy
bardzo się zmieniło. I to na lepsze. Coraz
częściej zdarza się to w naszym kraju,
kiedy odwiedzamy miejscowości, w których ostatni raz byliśmy przed wielu laty.
Kiedyś zaniedbane dziś zaskakują odnowionymi budynkami, ulicami, placami czy
parkami. Możemy się cieszyć i z tego, że
o naszym Mieście osoby, które odwiedzają

felieton
Urodziny

Zbliżają się moje kolejne urodziny, jak
Bóg da, to za tydzień skończę 64 lata
i rozpocznę 65-ty rok życia. Gdyby nie to,
że przeszedłem wcześniej na emeryturę
byłby to mój ostatni rok pracy.
W innych kulturach, na przykład wyznawcy myśli bramińskiej, osiągając mój
wiek życia „udają się do lasu”, by poświęcić się bardziej rozwojowi duchowemu niż
społeczeństwu. W ostatnim etapie, który
jest już tylko dla wybranych, odrzucają
wszelkie więzy ze światem, ze społeczeństwem, porzucają nawet leśną samotnię
i wędrują, nie posiadając nie tylko stałej
siedziby, ani żadnej rzeczy na własność,
pragną tylko poznać rzeczywistość atmana
– brahmana. Dla nich przeznaczona jest tajemna nauka Upaniszad. Pięknie, no nie?
Albo, jest tak, jak to oglądamy w reklamie telewizyjnej pewnego słodkiego
batonika (nazwy nie wymienię, żeby nie
robić tu kryptoreklamy), kiedy to Indianin, prowadzony przez syna, udaje się
na odludne miejsce, położone w górach
na skałach, by tam pożegnać się z tym
światem. No właśnie, jak zje taki batonik,
to wtedy zachciewa mu się …. Stokrotek.
Ale, tak jest tylko w reklamie, która jak
naukowe badania wskazują jest jedną
wielką ułudą.
Z tych nauk wynika, że każdy osiągając
tak poważny wiek, jak ten który ja osiągam, powinien już zacząć powoli myśleć
24 maja 2012 r.			

je po latach nieobecności, stwierdzają, że
w międzyczasie to nasze Miasto znacznie
się zmieniło i wypiękniało.
Jednak ocena tego, co mamy przed oczyma, nie zależy tylko od tego, jak bardzo to
miejsce się zmieniło, ale także od wielu
innych czynników; od samopoczucia, pogody, osób, które są z nami czy wyobrażeń
i oczekiwań jakie z przybyciem na dane
miejsce wiążemy. Staje się to szczególnie wyraźne wtedy, gdy znajdziemy się
w miejscu, w którym już kiedyś byliśmy
i o tym zapomnieliśmy… Kiedyś moja Żona
pojechała służbowo do Austrii. Wieczorem
zadzwoniła do mnie i powiedziała: Jestem
w uroczym miasteczku, które nazywa się
Bad Kleinkircheim. Bardzo mi się tu podoba. Żałuj, że nie jesteś tu ze mną…Też by ci
się tu spodobało… Odpowiedziałem wtedy:
Jestem tego pewny, bo w tej miejscowości
byliśmy kiedyś razem, w czasie kiedy byliśmy przez miesiąc w Karyntii.
Żona nie chciała mi uwierzyć, że tak było
naprawdę. Przekonałem ją dopiero wtedy,
gdy odszukałem jej własne notatki, z naszego wspólnego pobytu w tamtych stronach.
Przy tym zdumiało mnie ogromnie, że
w opisie owej miejscowości użyła dokładnie tych samych słów, co w tej rozmowie
telefonicznej… Żona skwitowało to krótko:
Jest to dowód na to, że jestem stała w swoich poglądach i ocenach.
Wtedy tak było. Budowanie jednak na
podobnych przykładach dowodu na stabilność własnych poglądów jest dość ryzy-

kowne. Przypomniał mi się inny przykład
z naszych wyjazdów w austriackie Alpy.
Przez kilka lat jeździliśmy w Alpy w maju,
korzystając z tego, że ceny w hotelach
są wtedy znacznie niższe niż w sezonie.
Lubiliśmy zwiedzać m.in. urocze, pełne
niezwykłych widoków, alpejskie wąwozy.
Zwiedzaliśmy kolejny wąwóz. Dostarczył
nam mnóstwo emocji. Szliśmy po drewnianych schodkach i pomostach, wśród
skał, nad huczącą groźnie wodą, płynącą
gdzieś w dole, na dnie przepaści. Padał
deszcz i schody, poręcze i pomosty były
mokre i śliskie. W efekcie przejście przez
ten wąwóz stało się niebezpieczne. Na
końcu tej wędrówki Żona stwierdziła; raz
i więcej nie. Już do tego wąwozu nie pójdę.
Jest tu zbyt niebezpiecznie… A ja po wejściu do wąwozu, przypomniałem sobie, że
już tu byliśmy i mojej Żonie bardzo się tu
podobało… Tylko, że wtedy była piękna,
słoneczna pogoda…
Zaczyna się czas letnich wędrówek. Pójdziemy czy pojedziemy w miejsca znane
i nieznane. Raz po to, aby zobaczyć coś
nowego, a innym razem, aby odświeżyć
wspomnienia. I po to, aby zachwycić się
pięknem tego świata i potwierdzić własne
wrażenia i oceny sprzed lat, ale także po to,
aby dać się zadziwić i zaszokować tym, jak
wiele się zmieniło w minionym czasie i jak
nawet to samo miejsce widzimy i oceniamy
różnie, zależnie od własnego samopoczucia, pogody czy tego, kto jest z nami…
Jerzy Bór

o śmierci. Dobrej śmierci ma się rozumieć,
o taką dobrą śmierć, o jaką się codziennie
modlimy. Jeszcze przed tym jak rozpocznę
obchody rocznicy moich urodzin, udam się
do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej do
Hałcnowa k/Bielska-Białej na diecezjalne
czuwanie Stowarzyszenia Matki Bożej
Patronki Dobrej Śmierci, którego od lat
jestem członkiem. Tam wraz z innymi
członkami naszego stowarzyszenia, będziemy prosić Boga o dobrą śmierć.
Ale, jak żyć dalej. Jak przeżyć ten ostatni
okres swojego życia, aby ustrzec się chorób, które są zmorą starości. To jest pytanie
podstawowe.
Na powszechną służbę zdrowia nie ma
co za wiele liczyć, bo jest trudno, wciąż
za niskie nakłady, zła organizacja i kolejki
do lekarza.
W marcu chciałem poddać się badaniu
kontrolnemu w poradni kardiologicznej,
w której jestem zarejestrowany (nazwy nie
wymienię, aby nie robić jej - krypto antyreklamy), lecz jakie było moje zdziwienie,
gdy jeszcze większe było zdziwienie pań
rejestratorek, które z największym jego
wyrazem, tego zdziwienia, zwróciły się do
mnie tymi słowy: „Panie Georg, to pan nie
wie, że na badania na dany rok zapisuje się
w grudniu poprzedniego roku? Zresztą pan
już jest zdiagnozowany, teraz w poradni
przyjmujemy tylko pacjentów niezdiagnozowanych.” W pierwszej chwili sobie pomyślałem: „Słusznie - ważniejsze jest, aby
u innych wcześnie zdiagnozować chorobę.”
Tylko, co będzie, jak już jako pacjenci
zdiagnozowani, nie będą mogli chodzić do
kontrolnych badań, bo cały rok będą czekać
w kolejce na następne badanie?

Dlatego też, stawiałbym na profilaktykę
ruch i zdrowe odżywianie. Unikanie stresu
i umiejętność jego zwalczania. To jest, to!
Ale, to nie wszystko. Na emeryturze nie
możemy się nudzić. Trzeba stale coś robić,
tak, żeby z całym przekonaniem wszystkim
mówić, przepraszam, ale jestem na emeryturze, nie mam czasu wolnego, wciąż
jestem zajęty. Ostatnio uczeni amerykańscy
odkryli, że ludzie starsi powinni posiadać
cel w życiu, (a mnie się wydaje, że lepiej
posiadać wiele celów), bo to chroni przed
starczą demencją. W gęstej sieci nerwowych przewodów w naszej głowie musi
być stale ruch. Wszystkie te przewody
muszą być w użyciu. Uczeni ci doszli do
wniosku, że dobrze jest na starość uczyć się
i potem posługiwać się wieloma językami.
Wielojęzyczność powoduje, że korzystamy
z wielu dróg w sieci naszego mózgu. Dzieje
się tak kiedy poszczególne wyrazy musimy
wypowiedzieć, czy napisać w innym języku. Wtedy też mniej mamy zatkanych dróg
w naszym mózgu i oddalamy demencję
starczą i chorobę Atzheimera.
Dlatego też, po otrzymaniu ostatniej
emerytury zakupiłem sześć zeszytów
w linie, pozdejmowałem z półek zakurzone
podręczniki i płyty, i dawaj, zacząłem po
raz któryś w życiu uczyć się naraz kilku
języków obcych.
Jak podają amerykańscy uczeni, po
takiej nauce języków, nawet jak się nam
zatka jedna z dróg w naszym mózgu, to
będziemy mieli czynne inne obejścia,
gdyż inne drogi przepływu myśli były stale
w użyciu.
Na starość warto mieć cel w życiu i uczyć
się obcych języków. Andrzej Georg
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Nie brakowało takich sytuacji pod bramkę Spójni.

Fot. W. Suchta

strzeliły szampany
Kuźnia Ustroń - Spójnia Górki Wielkie 7:0 (4:0)

- Puszczajcie go tak dalej, to nam dziesięć
puknie - mówił bramkarz drużyny gości
do swych obrońców, gdy w 6 min. Mieczysław Sikora strzela pierwszego gola dla
Kuźni. Bramkarz nie pomylił się zanadto,
bo Kuźnia strzeliła tych goli 7.
W sobotę 19 maja przy pięknej pogodzie
Kuźnia w meczu o mistrzostwo A-klasy
podejmowała jedenastkę Spójni z Górek.
Mecz obserwowało około 250 kibiców,
a Kuźnia przypieczętowała swój awans do
ligi okręgowej. Do zakończenia rozgrywek
pozostały cztery mecze, a już teraz Kuźnia
ma 14 punktów przewagi nad drugimi
w tabeli Zebrzydowicami. Po meczu odbito szampany, czy raczej wina gazowane,
było radośnie, choć od początku nikt na
stadionie ani przez minutę nie wątpił, kto
ten mecz wygra. Tajemnicą były tylko
rozmiary porażki Spójni.
Po zdobyciu bramki przez M. Sikorę
kolejne gole dla Kuźni strzelali:
- w 17 min. Robert Madzia,
- w 32 min. R. Madzia po niefortunnym
zagraniu obrońcy Spójni wybijającego
piłkę spod bramki,
- w 35 min. Marek Szymala po rajdzie
wzdłuż linii pola karnego i mocnym strzale,
- w 59 min. M. Sikora lobując piłkę nad
bramkarzem,
- w 82 min. Łukasz Tomala po wyjściu na
czystą pozycję,
- w 90 min. M. Sikora po strzale z prawej
strony.
W międzyczasie Piotr Sztefek obronił
w 69 min. rzut karny po faulu na napastniku Spójni.
Sędzia Henryk Magiera nie miał w tym

meczu zbyt dużo pracy. Kuźnia strzelała
sobie bramki, a Spójnia cierpliwie czekała
na końcowy gwizdek.
Po meczu powiedzieli:
Trener Spójni Jarosław Bujok: - Przegrana boli, ale Kuźnia to od początku rozgrywek główny pretendent, i chyba jedyny,
do awansu z naszej klasy rozgrywkowej.
Dziś Kuźnia potwierdziła to na boisku,
obnażyli nasze wszystkie słabości, a wynik
świadczy sam za siebie. Niestety gramy tę
rundę takim składem, teraz jeszcze trzy

mecze, a potem zobaczymy, co w przyszłym sezonie.
Trener Kuźni Marek Bakun: - Niewiele
można tu skomentować. Mecz na jedną
bramkę powinien skończyć się wyższym
wynikiem. Ale jak można marudzić przy
takim rezultacie. Gramy dobrze w piłkę. Jesteśmy w wyższej klasie i powoli
trzeba myśleć o budowie drużyny pod
tym kątem. Nie obawiam się, by teraz
nie przykładano się do gry, bo chłopaki
podchodzą do każdego spotkania bardzo
poważnie. Zresztą dziś udowodnili, że
chcą na boisku zostawić całego siebie.
W kolejnych meczach będziemy dążyć do
tego, by grać jak najlepiej, wygrywać wysoko i pokonywać kolejnych rywali. Taki
jest nasz cel. Korzystam z całej drużyny
i gdybym mógł przeprowadzić siedem
zmian, to bym je zrobił. Niestety nie mam
takiej możliwości, a staram się dać pograć
wszystkim chłopakom, bo na to zasługują,
żaden nie odstaje. To cieszy, że mamy
silną dwudziestoosobową kadrę.
(ws)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-

KS Kuźnia Ustroń
KKS Spójnia Zebrzydowice
TS Mieszko-Piast Cieszyn
LKS Strażak Pielgrzymowice
LKS 99 Pruchna
LKS Spójnia Górki Wielkie
LKS Błyskawica Kończyce W.
LKS Pogórze
LKS Beskid Brenna
LKS Victoria-Polifarb Hażlach
LKS Orzeł Zabłocie
LKS Zryw Bąków
KS Nierodzim
LKS Lutnia Zamarski

58
44
43
43
38
34
34
32
32
27
21
15
12
4

73:17
42:29
55:31
56:35
38:26
48:42
51:46
50:40
35:37
42:51
30:53
28:59
13:51
20:70

Ponownie na boisku Kuźni trenował Piast Gliwice, po czym wygrał z GKS Katowice. Piastowi
boisko Kuźni służy, bo są już blisko awansu do ekstraklasy.
Fot. W. Suchta
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