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rejestr do kosza

Alessandro Gałkiewicz, prowadzący w Suwałkach
firmę zajmującą się czyszczeniem okien naciąga
przedsiębiorców w całym kraju na wpłatę 110 złotych
w zamian za wpis do Krajowego Rejestru Informacji
o Przedsiębiorcach. Nie dajmy się oszukać.
Pismo otrzymują biznesmeni w całym kraju, szacuje się,
że pieniądze wpłaciło kilkanaście tysięcy z nich. Nie dołożył
cegiełki do lewej fortuny prowadzący działalność gospodarczą
mąż urzędniczki z ustrońskiego ratusza, Teresy Januszewskiej,
ponieważ wraz z koleżanką Niną Korcz, od razu zorientowały
się, że coś jest nie tak.
- Jesteśmy urzędniczkami od lat, mamy do czynienia z wieloma
dokumentami i pismo w sprawie krajowego rejestru wzbudziło
nasze wątpliwości – mówi N. Korcz.
Pytamy, co konkretnie wyglądało podejrzanie.
- Po pierwsze, nie ma imiennej pieczątki – wyjaśnia T. Januszewska.
Rzeczywiście, na piśmie jest pieczątka o treści: "Krajowy Re(cd. na str. 2)
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Kiedy korowód przejdzie ulicami miasta, można zacząć gromadzić się na miejscach w amfiteatrze. Nie
jest łatwo znaleźć wolne, nie jest łatwo nawet przejść
na drugą stronę – tłumy przyjeżdżające do miasta na
Dożynki stanowią jeden ze zwyczajów.

słoneczne
święto plonów
Niektórzy obrzęd, odprawiany przed nimi na scenie, uznają za
świąteczny. Ci słuchają słów pieśni, wykonywanych przez Estradę
Ludową „Czantoria”, w skupieniu i z uwagą. Dla innych obrzęd
dożynkowy jest raczej przedstawiany, odgrywany, przypominany
mieszkańcom i turystom jako ciekawostka ubarwiająca koniec
wakacji. Niezależnie od odczucia, wszyscy wiedzą, że to wyjątkowy dzień i przychodzą najpierw do amfiteatru, potem do parku
kuracyjnego, żeby uczcić go – każdy na swój sposób.
(cd. na str. 8)
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rejestr do kosza
(cd. ze str. 1)

jestr Informacji o Przedsiębiorcach Oddział w Warszawie”, a na
niej podpis prawdopodobnie Alessandro Gałkiewicza.
- Po drugie bardzo niejasna podstawa prawna, na którą powołują
się autorzy pisma – kontynuuje ustrońska urzędniczka. – Nie
podają, o jaką ustawę chodzi, w którym Dzienniku Ustaw się
ukazała, jest jedynie paragraf i data uchwalenia. Trzecią rzeczą,
która mnie zastanowiła, to termin płatności. Urzędy nie dają
raczej dwóch dni do zapłaty. Mąż otrzymał pismo w czwartek,
16 sierpnia, a termin upływał 20 sierpnia. 18 i 19 sierpnia to były
sobota i niedziela, więc właściwie zostawały dwa dni. Zaczęłam
czytać o firmie, rejestrze i bardzo szybko przekonałam się, że to
oszustwo. Cieszę się, że mąż nie zapłacił i radzę wszystkim, żeby
skrupulatnie sprawdzali tego typu wezwania do zapłaty.
Wiele osób podeszło ostrożnie do sprawy, między innymi
dzwoniły do Urzędu Miasta Ustroń z pytaniem, czy taki rejestr
rzeczywiście istnieje, i czy muszą wpłacać pieniądze za wpis.
Oczywiście odpowiadano, że nie. Niestety wielu zapłaciło. Licząc, że 15 tys. ludzi, mamy wpływ na konto rejestru w wysokości
1 miliona 650 tysięcy złotych.

Najgorsze w tym wszystkim jest to, że bardzo małą czcionką,
trudną do odczytania nawet w okularach, mamy zamieszczoną
informację, że wpis do rejestru jest fakultatywny, czyli dobrowolny, nieobowiązkowy. Może się więc zdarzyć, że osoba odpowiedzialna za ten przekręt, nie poniesie konsekwencji.
Jak poinformował nas rzecznik prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Cieszynie asp. Rafał Domagała, do Wydziału do Walki
z Przestępczością Gospodarczą trafiło jedno zgłoszenie od mieszkańca Cieszyna. Na Śląsku w tej sprawie postępowanie prowadzi
Komenda Miejska Policji w Katowicach.
Przypomnijmy, że pismo naciągaczy jest następującej treści:
"Według Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki w dniu
(tutaj różne daty) zarejestrowana została firma (tu nazwa firmy,
do której skierowane jest pismo, i jej numer REGON).
Na podstawie Art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 02.07.2004 został
utworzony Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach. Rejestr jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarczych, prowadzonym w systemie informatycznym
w postaci centralnej bazy danych.
Zgodnie z §6 R. z dnia 25.06.2012 ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Informacji o Przedsiębiorcach związane jest
z koniecznością uiszczenia jednorazowej opłaty rejestracyjnej
w wysokości zgodnej z aktualnym postanowieniem wew., tj. w
kwocie 110,00 zł.
Informujemy, że dotychczas nie odnotowaliśmy wpłaty za wpis.
W związku z powyższym prosimy o uregulowanie płatności za
wpis w terminie nieprzekraczalnym do (tutaj różne daty)"
Pod tym tekstem biznesmeni znajdowali druk wpłaty za wpis
do KRIoP.
Sprawa rejestru informacji o przedsiębiorcach jest już tak
nagłośniona, że pewnie nikt się nie da naciągnąć. Jednak nie
minie wiele czasu, kiedy oszuści wymyślą nowy sposób naciągania obywateli. Niedawno kilku z nich otrzymało informacje o
odpłatnej możliwości otrzymywania odpisów z KRS dowolnego
przedsiębiorcy. Nadawcą jest Kancelaria Odpisów z Monitora
Sądowego i Gospodarczego oraz Krajowego Rejestru Sądowego
w Warszawie - wyodrębniona jednostka organizacyjna firmy
DELIVER Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 71, 00-715 Warszawa.
Właściciele firm mogą sprawdzić to na stronie Ministerstwa
Sprawiedliwości: http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,3927,ministerstwo-ostrzega.html
Dowiedzą się tam m. in., że od początku lipca 2012 r. można
pobierać odpisy z KRS bezpłatnie, wymagana tylko rejestracja
i założenie konta na stronie.
Monika Niemiec
Turniej bilarda
III Turniej Bilarda o Puchar Burmistrza Ustronia organizuje
Fundacja Etyka – Nie jesteś sam przy współpracy Urzędu Miasta. Miłośnicy tej dyscypliny sportowej będą mogli sprawdzić
swoje umiejętności w sobotę, 1 września od godz. 14 w Agencji
Poczty Polskiej na ul. Bażantów 4. Zapisy i informacje pod
nr. tel. 507-385-375.

sztandar. Strażacy, ich rodziny
i mieszkańcy dzielnicy bawili
się na festynie. W nadchodzącą
sobotę „setkę” obchodzi OSP
w Gumnach.

*

Do końca sierpnia w Galeryjce Domu Narodowego
w Cieszynie można oglądać
obrazy namalowane przez
Stefanię Bojdową. Dominują
portrety kobiet i kwiaty.

*

*

*

W minioną sobotę 100-lecie
świętowała Ochotnicza Straż
Pożarna w Cieszynie Boguszowicach. Z okazji tak dostojnego
jubileuszu jednostka otrzymała
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*

*

Największa na Śląsku Cieszyńskim jaskinia, znajduje
się w Wiśle i ciągnie się aż
do Żywca. To Malinowska
Skała. Podobno pierwszy do
jej ciemnego wnętrza wszedł
góral Bujok.

*

*

*

Od grudnia ubiegłego roku
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Cieszynie Pastwiskach korzystają z kompleksu
boisk „Orlik”. Zajęcia są teraz
bardziej urozmaicone. Można

tu spotkać również dorosłych,
którzy biegają za futbolówką.

cyjnie podczas Wieczoru Narodów na rynku.

Pierwszy na Śląsku Cieszyński zajazd stanął przy drodzepowiatowej Ustroń-Trzyniec,
za zamkiem, a naprzeciw góry
Pazuch, jak napisano w starym przewodniku. Było to w
Dzięgielowie, a zajazd został
otwarty około 1870 roku.

W Skoczowie szukano... krokodyla. O gadzie widzianym
w rzece Wiśle koło mostu kolejowego w niedzielny wieczór
powiadomił policję spacerowicz. Wezwano strażaków, którzy w pontonach spenetrowali
rzekę, ale na krokodyla (o ile
w ogóle był) nie natrafili.

*

*

*

*

*

*

Swoje podwoje zamknęła
Letnia Szkoła Języka, Literatury i Kultury Polskiej nad Olzą.
W tegorocznej sesji uczestniczyło blisko 170 cudzoziemców z 15 krajów Europy, Azji
i Ameryki. Uczestnicy pożegnali się z Cieszynem trady-

*

*

*

*

*

*

Puńcówka od kilku lat przestała być zagrożeniem dla położonych nad nią gospodarstw.
Wcześniej często występowała
z koryta i podtapiała posesje.
Po regulacji wszystko jest pod
kontrolą.
(nik)
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Na ślubnym kobiercu stanęli
Agnieszka Czysz z Cisownicy i Marcin Ślipek z Ustronia
Katarzyna Piasecka z Chodzieży i Jerzy Lipowczan z Ustronia
Dorota Tymon z Godziszowa i Piotr Hussar z Ustronia
Natalia Podżorska z Ustronia i Przemysław Kowalik z Ustronia

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Wyjazdowe muzeum
Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” proponuje kolejne spotkanie
wyjazdowe. Tym razem na Zaolzie, do regionalnej chaty w Kotulowej Drzewence i Muzeum Techniki w Pietwałdzie, a w nim
zwiedzanie m.in. wystawy żeliwnych odlewów artystycznych.
Wyjazd w środę, 29 sierpnia o godz. 8.00. Powrót około 17.30.
Zbiórka przed Lidlem. Koszt 30 zł – ostatecznie zależy od ilości
uczestników. W programie przewidziany jednogodzinny czas
wolny. Zgłoszenia telefonicznie codziennie w godz. 10-16.30
najpóźniej do 27 sierpnia. Nr tel. 33 858-78-44.
240. rocznica Huty klemens
Muzeum Ustrońskie i Stowarzyszenie Miłośników Kuźni
Ustroń zapraszają na spotkanie z okazji 240. rocznicy powstania
huty „Klemens” w Ustroniu, które odbędzie się w poniedziałek,
3 września o godz. 17.00. W programie: prezentacja filmu o pięciu
ośrodkach hutniczych w Ustroniu i wspomnienia pracowników
Kuźni Ustroń. Wszystkich dawnych pracowników zakładu, którzy
uczestniczą w comiesięcznych, poniedziałkowych zebraniach,
Muzeum zaprasza na popołudniowe spotkanie.
zajęcia pozalekcyjne w MDK
Pierwsze spotkania organizacyjne dla dzieci, które chcą uczęszczać na zajęcia w Miejskim Domu Kultury "Prażakówka", i ich
rodziców odbędą się od 10 do 14 września w następujących
terminach: – taniec nowoczesny - Anna Darmstaedter - 10 IX
(poniedziałek): zespół „KOLOR” (kl. I-III SP) - godz. 15.00;
zespół „ECHO” (grupa średniozaawansowana kl. IV-VI SP)
godz. 15.30; zespół „IMPULS” (grupa reprezentacyjna kl. V-VI
SP) - godz. 15.30; zespół „ABSURD” (kl. I-III gimnazja i szkoła
średnia) - godz. 15.30 (wszystkie spotkania w sali nr 7); – taniec
nowoczesny - Katarzyna Rymanowska 11 IX (wtorek): zespół
„FANTAZJA” (kl. I-III SP) - godz. 15.00 - sala 7; zespół „AKCENT” (z SP dla dzieci dojeżdżających spoza Ustronia) - godz.
15.30 - sala 7; – zajęcia wokalne - Izabela Deda - 11 IX (wtorek)
godz. 15.00 - sala 2; – break dance - Wojciech Twardzik - 12 IX
(środa) godz. 15.30 - sala 7; – pracownia rękodzieła - Wanda
Węglorz - 12 IX (środa) godz. 15.00 - sala 10; – pracownia plastyczna - Patrycja Picha - 14 IX (piątek) godz. 15.00 - sala 8;
– mażoretki - Katarzyna Rymanowska - 13 IX (czwartek): zespół
„GRACJA” (kl. I-III SP) - godz. 15.00 - sala 7; zespół „GEST”
(kl. IV-VI SP) - godz. 15.30 - sala 7; – akrobatyka - Wanda
Węglorz i Czesława Chlebek - zespół „ARABESKA” - 11 IX
(wtorek) - godz. 15.00 - sala gimnastyczna SP 2.
Zajęcia taneczne przeznaczone są tylko dla dzieci szkolnych.

*

*

*

Ci, którzy od nas odeszli:
Teodozja Cholewa
lat 84 ul. Polna
Prakseda Speer
lat 85 ul. M. Konopnickiej
Małgorzata Habarta
lat 60 ul. Bukowa
Lidia Bujok		
lat 89 ul. Orłowa

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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tel. 854 34 83, 604 55 83 21

policja tel. 856 38 10

14 VIII 2012 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano
właściciela prywatnej posesji przy
ul. Myśliwskiej za niewywożenie
nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości.
14 VIII 2012 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interweniowano na ul. Szpitalnej w sprawie chorej sarny. Zaopiekowali
się nią pracownicy schroniska dla
zwierząt w Cieszynie.
15 VIII 2012 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interweniowano na ul. Polańskiej
w sprawie bezpańskiego psa.
Zwierzak został odwieziony do
schroniska.
17 VIII 2012 r.
Interweniowano na ul. Wczasowej
w sprawie padniętej sarny. Zwierzę zostało zabrane do utylizacji
przez pogotowie sanitarne.
18 VIII 2012 r.
Interweniowano na ul. Katowickiej w sprawie padniętej sarny.
Zwierzę zostało zabrane do utylizacji przez pogotowie sanitarne.
17 - 19 VIII 2012 r.
Prowadzono zabezpieczenia imprez kulturalnych i sportowych,
odbywających się na terenie miasta
w ramach Dni Ustronia. (mk)

14 VIII 2012 r.
O godz. 12.50 na ul. Mickiewicza
mieszkaniec Ustronia kierujący
volkswagenem golfem w trakcie
cofania uderzył w latarnię.
16 VIII 2012 r.
Między północą a godz. 4 z terenu
prywatnej posesji przy ul. Wąskiej
skradziono traktor samobieżny
– kosiarkę MTD oraz kosiarkę
samobieżną bębnową Adela BDR
585.
19 VIII 2012 r.
O godz. 17.40 na ul. Fabrycznej
kierująca citroenem mieszkanka
Ustronia zajechała drogę mieszkańcowi Cieszyna, kierującemu
skodą fabią.
19 VIII 2012 r.
O godz. 22.45 w rejonie smażalni
Adriatico mieszkańcy naszego
miasta pobili mieszkańca Kozakowic.
19 VIII 2012 r.
W czasie Dożynek, o godz. 23.10,
w rejonie kręgu tanecznego nietrzeźwy mężczyzna znieważył
strażnika miejskiego i policjanta.
Został zatrzymany.
19/20 VIII 2012 r.
W nocy z samochodu dostawczego
zaparkowanego w rejonie amfiteatru skradziono kasę fiskalną.

PRZYGARNIJ

zwierzaka!
TUNA
Ta urocza, mała suczka mieszkała w Ustroniu, miała swój dom.
Niestety jej opiekun pozbył się jej,
skazując na anonimowe, samotne
dożywocie wśród dziesiątek innych opuszczonych psów. Tuna
jest grzeczna, sympatyczna i wesoła, nie sprawia kłopotów. Bardzo tęskni za domem, bo nawet
najwygodniejsza buda nie zastąpi
jej tego, co straciła. Ma około 5 lat.
Można pytać o nią pod numerem
ewidencyjnym 377/2012.
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

CHEMIA NIEMIECKA
- 15%

poniedziałek- piątek:
9-17, sobota: 9-13

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

Fot. W. Suchta

cnoty  narodowe

15 sierpnia odbyły się uroczystości religijne i państwowe. Uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbyła
się w kościele pw. św. Klemensa, tam
również rozpoczęto obchody Dnia Wojska
Polskiego w naszym mieście. Msze sprawował ks. Antoni Sapota, który na wstępie
powitał posła Czesława Gluzę, burmistrza
Ireneusza Szarca, wiceprzewodniczącą
Rady Miasta Marzenę Szczotkę, zastępcę burmistrza Jolantę Krajewską-Gojny,
kombatantów, poczty sztandarowe, wiernych. Kazanie wygłosił ks. Adam Łomozik
mówiąc m.in.:
- Dzisiejsza uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny kieruje nasze
myśli ku niebu, które jest celem ziemskiej
wędrówki każdego człowieka. Kierują
nasze myśli ku niebu, gdzie przebywa Ta,
która po swoim wniebowzięciu stała się
naszą orędowniczką u Boga, wypraszając
nam u Niego różnorakie łaski. Kieruje
nasze myśli ku niebu, gdzie znajdują się
ludzie zbawieni, którzy już stoją przed tronem Pana Boga, czyli ludzie święci. Wielu
świętych w czasie swego ziemskiego
życia odnosiło się do Najświętszej Maryi
Panny z wielka pobożnością. Dla wielu
była ideałem ich życia, do którego dążyli
próbując realizować to wszystko, co Ona
czyniła w swoim życiu. (...) Pośrednictwo
Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej
zmierza do tego, żeby nas wciąż przybliżać do Jezusa Chrystusa i wiązać z Nim
szczerą miłością. Jeżeli dobrze zrozumiemy te intencje Najświętszej Maryi Panny,
to potrafimy zawsze dobrze skorzystać
z wyjednanych łask. (...) Dzisiejszy dzień
obok uroczystości kościelnej, to także 92.
rocznica bitwy warszawskiej, to święto
Wojska Polskiego. Spójrzmy pokrótce na
związek Maryi z naszym narodem. W Paryżu w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej
naprzeciw cudownego obrazu wisi wotum
Polaków, emigrantów. Na marmurowej
tablicy widnieje złote serce przebite siedmioma mieczami. W sercu tym zawarte
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jest to, co Polacy mieli najdroższego
- grudka ziemi ojczystej, okruszynka chleba, szczypta soli wielickiej, kilka monet,
Krzyż Walecznych, a wokoło napis: "Bogurodzicy Dziewicy wotum Polaków w Jej
sercu zawsze nadzieje mających." Jakże to
piękne i wymowne wotum symbolizujące
ich miłość do ojczyzny, którą oddali w Jej
władanie. Korzenie kultu Maryi na naszej
polskiej ziemi datują się od początku
naszej chrześcijańskiej rzeczywistości.
Najstarsza świątynią polska, późniejsza katedra w Gnieźnie, zbudowana za
Mieszka I, otrzymuje tytuł Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. Powstające
w średniowieczu z wieku na wiek nowe
katedry, kolegiaty, opactwa, klasztory i
kościoły, były oddawane pod opiekę Maryi
Bogurodzicy. Św. Bonawentura nazwał Maryję pomywaczką serc. Nazwa ta okazała się
w pełni słuszną, także w życiu Polaków. (...) W atmosferze kultu Bogurodzicy rodziła się w sercach Polaków wiara
w przedziwną Jej opiekę nad całym narodem. W 1382 r. książę Władysław
Opolczyk umieścił na Jasnej Górze w
Częstochowie Jej obraz, który stał się
cudownym, łaskami słynącym. O charakterze patriotycznym kultu maryjnego
może świadczyć także obraz Matki Bożej
Pocieszenia we klasztorze augustianów
na Kazimierzu w Krakowie, przy którym
za królowej Jadwigi i biskupa Wysza
zawiązało się bractwo literackie, które tu
wszystkie swoje nabożeństwa odprawiało
w języku narodowym. (...) To w 1655 r.,
kiedy wojska szwedzkie pod wodzą Karola Gustawa najeżdżają na Polskę. (...)
Niewątpliwie obrona Jasnej Góry dała do
zrozumienia narodowi, że w tym beznadziejnym położeniu zainterweniowała siła
wyższa, czyli Matka Najświętsza. Idąc za
radą prymasa i nuncjusza apostolskiego,
król postanowił w uroczystym ślubowaniu
wyprosić pomoc Najświętszej Dziewicy
w dalszej wojnie z wrogiem. 1 kwietnia,
w sobotę, przed niedzielą Męki Pańskiej

nuncjusz apostolski odprawił mszę świętą
przed obrazem Matki Bożej Łaskawej,
a król, po przyjęciu komunii świętej, odczytał słowa uroczystego ślubowania, na
mocy którego dokonał elekcji Maryi na
Królową Korony Polskiej. I Maryja jest
Królową Polski, a jest w takim stopniu,
w jakim jest królową polskich rodzin,
w jakim jest królową każdego z nas.
Na zakończenie mszy ks. A. Sapota
poświęcił bukiety kwiatów i ziół, gdyż
15 sierpnia obchodzone jest święto Matki
Bożej Zielnej. Na zakończenie odśpiewano „Boże coś Polskę”.
Z kościoła pochodem z orkiestrą udano
się pod Pomnik Pamięci przy rynku, gdzie
odbyła się miejska uroczystość patriotyczna. Burmistrz I. Szarzec pod pomnikiem
powiedział m.in.:
- 15 sierpnia w rocznicę Bitwy Warszawskiej Siły Zbroje Rzeczypospolitej Polskiej
obchodzą swoje święto - Święto Wojska
Polskiego. Ustanowione ono zostało 30
lipca 1992 roku i nawiązuje do tradycji
II Rzeczypospolitej, która dzień ten obchodziła właśnie 15 sierpnia w rocznicę
rozpoczęcia przez pierwsze oddziały 21.
Dywizji Górskiej forsowania Wieprza pod
Kockiem. W ten sposób zaczęła się słynna
kontrofensywa, w wyniku której rozbito
wojska rosyjskie. 15 sierpnia 1920 roku
na przedpolach Warszawy rozegrała się
bitwa, w której Armia Polska pokonała
wojska bolszewickie i ocaliła niedawno
odzyskaną niepodległość. Wojsko Polskie
świetnie dowodzone przez marszałka Józefa Piłsudskiego odniosło wielką wiktorię
nad Armią Czerwoną. Nasi dziadowie,
dając przykład największej determinacji i
bohaterstwa nad Wisłą, Wieprzem i Wkrą,
zapewnili ojczyźnie niepodległy byt.
Wspominamy dziś także 68 rocznicę
Powstania Warszawskiego. Odnosimy
się do tamtego czasu z wielkim szacunkiem i zadumą. Powstanie mimo tego,
że nie osiągnęło zaplanowanych celów,
stało się symbolem męstwa i determinacji
dla kolejnych pokoleń Polaków w walce
o niepodległość. (...) Wysiłek zbrojny naszych rodaków stanowi nieodłączną cześć
historii naszego narodu. Obchodzone
dziś święto kieruje naszą uwagę na to, co
w życiu państw i narodów jest najważniejsze i najcenniejsze. Na cnoty narodowe,
z którymi powinniśmy się utożsamiać i
do których dążymy. Umiłowanie wolności, suwerenności, honoru i wierności w
służbie ojczyzny.
Pochylając czoła nad bohaterami tamtych dni, pamiętajmy o wielu innych pokoleniach Polaków składających ofiarę krwi
w walce o niepodległość, o przetrwanie
narodu i nienaruszalność państwowych
granic. Dlatego zarówno żołnierze Wojska
Polskiego jak i kombatanci zasługują na
nasze szczególne uznanie i szacunek.
Poseł, delegacja władz miasta, duchowieństwa, kombatantów, zakładów pracy,
szkół, Miejskiego Domu Spokojnej Starości, służb mundurowych, stowarzyszeń
i organizacji złożyli kwiaty pod pomnikiem. W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe OSP z Lipowca
i Nierodzimia. Wartę honorową zaciągnęli
strażacy z OSP Polana. Wojsław Suchta
23 sierpnia 2012 r.

Zdaniem
Burmistrza

O partnerstwie miast mówi burmistrz
Ireneusz Szarzec.

*

Piękna pogoda, atrakcyjne imprezy - to oznacza duży ruch samochodów w Ustroniu.
A wtedy nie trudno o wypadek. W sobotę, 18 sierpnia doszło do kolejnego na skrzyżowaniu
ul. Katowickiej i Akacjowej. Jadący vw golfem mieszkaniec Pomorza wymusił pierwszeństwo,
kiedy chciał się włączyć do ruchu od strony ul. 3 Maja. Wtedy to doszło do zderzenia z volvo,
którym kierował mieszkaniec naszego miasta. Samochód sprawcy przerwócił się na bok,
stawiać na koła musieli go strażacy. Początkowo nie wzywano karetki pogotowia, ale po
chwili pasażerka golfa źle się poczuła i konieczna była pomoc lekarska.        Fot. W. Herda
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Od pięciu lat na płycie ustrońskiego
rynku znajdują się marmurowe tablice
z nazwani i herbami miast partnerskich.
Ustroń od początku istnienia samorządu
nawiązywał kontakty partnerskie, pierwsze
z niemieckim miastem Neukirchen-Vluyn.
Na początku czerpaliśmy doświadczenia
samorządowe związane z prowadzeniem
samodzielnej gospodarki przez gminę
w zakresie działalności komunalnej, infrastrukturalnej i społecznej. Od naszego
niemieckiego partnera zaczerpnęliśmy
kilka rozwiązań dotyczących gospodarki
odpadami.
Kolejne partnerstwa ukierunkowane
zostały na miasta o podobnym do Ustronia uzdrowiskowym charakterze. Stąd
partnerstwo z Hajdunanas na Węgrzech
oraz nasi bliżsi sąsiedzi w Pieszczanach na
Słowacji i Luchaczowicach w Czechach.
Nawiązano też kontakty, głównie poprzez
nasze zespoły, z XI Dzielnicą Budapesztu w oparciu o samorząd mniejszości
polskiej. Najmłodszym partnerem jest
bliźniacze miasto w Polsce, czyli Ustronie
Morskie. Tu partnerstwo zostało nawiązane na roboczo na targach turystycznych
przez pracowników urzędów naszych
miast. Zrodziła się propozycja współpracy
z uwagi na zbieżność nazw jak i charakterów naszych miasteczek leżących na
dwóch krańcach Polski. To partnerstwo
ciekawie i sympatycznie się rozwija.
Od pewnego czasu możemy zaobserwować gościnne występy różnych zespołów
z Kalet. Tu decydującym był sentyment
mieszkańców Kalet do naszego miasta,
bo to w Ustroniu Kaletańskie Zakłady
Celulozowo-Papiernicze miały swój dom
wczasowy Rosomak na Zawodziu.
Na dwa najważniejsze nasze miejskie
święta, czyli na Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego i na Dni Ustronia zapraszamy
delegacje oficjalne z naszych partnerskich
miast.
Z czasem rozwinął się szereg oddolnych
inicjatyw, co było faktycznym celem.
Mieszkańcy nawiązują kontakty, odwiedzają się. Artyści organizują wspólne plenery, sportowcy uczestniczą w turniejach,
grają mecze towarzyskie. Te kontakty są
mniej lub bardziej formalne, a ułatwiają
je różne instytucje, szkoły, domy kultury.
Takie partnerstwa bardzo dobrze się rozwijają, czego dowodem są liczne odwiedziny naszych mieszkańców w miastach
partnerskich, jak i przyjazdy mieszkańców
tamtych miast do Ustronia na wypoczynek
letni, zimowy czy kuracyjny. To wszystko
sprawia, że zawiązywane są znajomości,
a nawet przyjaźnie. Chciałbym, by głównie
taka forma partnerstwa była kontynuowana.
		
Notował: (ws)

Gazeta Ustrońska 

listy  do  redakcji
O patronie SP 1 i losach tablicy mu poświęconej
Fakt odsłonięcia w Ustroniu 16 kwietnia pomnika członka
Rady Państwa prof. Jana Szczepańskiego sprawił mi osobiście
dużą radość. Miasto Ustroń oddało należny hołd jednemu z najwybitniejszych swych mieszkańców, wspaniałemu humaniście
i jednej z największych osobowości Polski Ludowej. Jakkolwiek
monument stoi na Rynku, można by się zastanowić, dlaczego na
jego uboczu, dlaczego nie bliżej ratusza. Można i należy zapytać również, dlaczego na umieszczonej pod postacią Profesora
inskrypcji nie znalazła się informacja, iż był członkiem Rady
Państwa – gremium stanowiącego głowę państwa polskiego jaką
jest obecnie Prezydent. W nie mniejszym stopniu intryguje mnie,
czy stanie wreszcie w Ustroniu pomnik Edwarda Gierka oraz czy
ze wznoszeniem nowych pomników iść będzie w parze należyta
opieka ze strony władz miasta nad już istniejącymi.
Najpierw słów kilka o tablicy ku czci Franciszka Szewczaka.
Tablicę poświęconą jego pamięci usunięto ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu, za pretekst biorąc wymuszone i narzucone
siłą usunięcie F. Szewczaka z nazwy tej placówki, która przyjęła
go za patrona otwierając nową, imponującą siedzibę w roku
1963. Komitet Rodzicielski szkoły podjął 28 listopada 1990 r.
jednomyślnie (!) uchwałę, w której powiada, że „nie widzi (…)
potrzeby zmiany patrona szkoły”. Co więcej, uchwałę komitetu
poparła (przy zaledwie 1 głosie wstrzymującym się) Rada Pedagogiczna. Komitet i rada raptownie zmieniły zdanie już w roku 1992,
co wystarczyło do rezygnacji z patrona i usunięcia poświęconej
mu tablicy do szkolnego archiwum. Tablica ku czci Franciszka
Szewczaka poniewierała się wśród szpargałów, aż (nie bez wpływu
dociekliwych pytań zadawanych w sprawie jej losów przez niżej
podpisanego) przekazana została w 2011 r. przez szkołę Muzeum
Ustrońskiemu im. Jana Jarockiego. Cieszyłbym się z tego, gdyby
nie jednoznaczna zapowiedź dyrektor muzeum, zdaniem której
tablica nie może być eksponowana, lecz ma być przechowywana
w magazynie. Dyrektor szkoły zapewne cieszy się z pozbycia
zbędnego dlań balastu. Czemuż się jednak dziwić, skoro wydana
niedawno, szeroko rozreklamowana trzytomowa monografia
Cieszyna nie tylko nie wspomina ani słowem o F. Szewczaku,
ale milczeniem pomija tak ważny w dziejach miasta fakt, jak
śmierć wybitnego przywódcy polskiego ruchu robotniczego E.
Gierka, do której tam właśnie doszło. Nie mniej przykre jest to, że
w dwutomowej monografii Ustronia brak choćby wzmianki o tym,
że były I sekretarz KC PZPR mieszkał w tym mieście.
Jeśli tablica ku czci F. Szewczaka nie jest otoczona w muzeum
należytym jej pietyzmem i jeśli tablica pamiątkowa ku czci
Franciszka Waniołki ma nadal poniewierać się po zakamarkach
Szkoły Podstawowej nr 5 lub czeka ją w muzeum los wspomnianej
wcześniej, zgłaszam gotowość ich nabycia, poddania konserwacji
i wyeksponowania w należnym miejscu bądź przekazania rodzinom obu bohaterów. Los obu tablic leży mi na sercu.
Czym narazili się Szewczak i Waniołka Ustroniowi? Tym, że
obaj zasłużyli się dla Śląska Cieszyńskiego niepomiernie? Tym,
że walczyli o inwestycje (także oświatowe!)? Tym wszystkim,
co zrobili dla Kuźni, zniszczonej dziś przez kapitalistów? Tych
samych beneficjentów prywatyzacji, którzy doprowadzili do
jeszcze jednego aktu niszczenia ustrońskich śladów przeszłości,
a mianowicie zbezczeszczenia tablicy pamiątkowej poświęconej
14 pracownikom Kuźni – zamordowanym 9 listopada 1944 r. przez
hitlerowskich zbrodniarzy, o czym w „Gazecie Ustrońskiej” nr
13/2012 pisał nie tak dawno Józef Szymaniak.
24 marca 2010 r. inspektor ds. kultury i oświaty Urzędu Miasta Ustroń mgr Zdzisław Brachaczek informował Śląski Urząd
Wojewódzki w Katowicach (Wydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców) o stanie podjętych przez urząd miasta działań
w sprawie wspomnianej tablicy oraz pomnika, a ongiś grobu
poległych w 1945 r. za wolność Ustronia żołnierzy Armii Czerwonej przy ul. Lipowskiej. Jeśli chodzi o pomnik w Lipowcu, nie
dowiedział się zbyt wiele, w zależności bowiem od tego, z kim
na ten temat rozmawiał, uzyskiwał najrozmaitsze informacje
w sprawie ekshumacji pochowanych tam żołnierzy, datowanej
plus minus od roku 1947 aż do końca lat 50-tych ub. w. Co
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więcej, przytoczył przekazaną przez niektórych mieszkańców
„informację dosyć kontrowersyjną, że nie wszystkie zwłoki zostały
ekshumowane”. Dodał, iż w latach 1970-1980 „palono jeszcze
znicze przy pomniku i składano kwiaty”, podsumowując, iż „to
wszystkie informacje jakie udało mi się zdobyć”. W istocie, niewiele. Chcąc natomiast dowiedzieć się czegokolwiek o Franciszku
Szewczaku skierował kroki do dyrektora Szkoły Podstawowej nr
1 w Ustroniu mgr Bogumiły Czyż-Tomiczek. Dowiedział się, że
od 31 sierpnia 1992 r. szkoła nie ma patrona, ale zapomniał (?)
dodać, że 2 lata wcześniej rodzice sprzeciwili się próbie podobnej
machinacji. Próbując odpowiedzieć na trudne pytanie, dlaczego
odstąpiono od patronatu szkoły, inspektor raczył zauważyć, iż
„nikt do tej pory nie zna życiorysu Franciszka Szewczaka” (to
dziwne, bo za prof. Henrykiem Rechowiczem fragmenty jego
biogramu zamieściła „Gazeta Ustrońska” w nr 24/1991, na s. 4).
W kronice szkoły znalazł zapisek, że w/w (tak pisze Urząd Miasta
o bohaterze: w/w!) jest „wielkim działaczem PZPR na Śląsku.
Postać Szewczaka jest dla młodzieży wzorem do naśladowania
jak służyć Ojczyźnie Ludowej i sprawie socjalizmu”. Inspektor
zadał sobie jednak wiele trudu, by zasięgnąć „informacji nieformalnych”, dzięki którym dowiedział się, „że były patron szkoły
działał w konspiracyjnych <bandach> i brał udział w wojennych
zamieszkach na terenie Śląska Cieszyńskiego”. Skoro walkę
z okupantem nazywa pan inspektor „wojennymi zamieszkami”
a oddziały AL „bandami”, czy bitwę pod Stalingradem nazwałby
potyczką i jak odniósłby się do „Ognia”, „Łupaszki” i całej masy
słusznie wyklętych zbrodniarzy? Czyż to nie oni stanowili bandy?
„Tablica pamiątkowa patronatu szkoły wraz ze sztandarem jest
złożona w archiwum szkolnym, osobiście oglądałem je i mogę
stwierdzić, że są w stanie bardzo dobrym” – powiada z uczuciem
dobrze spełnionego obowiązku inspektor UM Ustroń. „Jedynka”
– z tego co słyszę – na siłę szuka nowego patrona, a może par
force znalazła. Po co? Patrona już miała, i to wybitnego.
Zaniedbany pomnik zołnierzy Armiii Krajowej
Co się tyczy pomnika żołnierzy Robotniczo-Chłopskiej Armii
Czerwonej w Lipowcu, to – jak informuje mnie pismem z 21 lutego br., OKS.414.00002.2012.ZB, naczelnik Wydziału Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń mgr Danuta
Koenig – urząd tenże dokonuje jego konserwacji „w miarę
potrzeb”, przy czym po raz ostatni dokonała jej na podstawie
umowy zawartej 12 marca 2001 r. firma budowlana „Moiczek”
z terminem wykonania do 15 kwietnia 2001 r., na rzecz czego
urząd wydał raptem 3660 zł. Najwyraźniej w ciągu ostatnich 11
lat (!) nikt nie zgłaszał ratuszowi owych „potrzeb”, bo któż miałby
to czynić: towarzysze broni poległych tu onegdaj bohaterów?
Ambasada Rosji? Urząd Miasta „nie wykonuje prac związanych
z koszeniem trawy i odśnieżaniem”, ani nie przewiduje „wytyczenia, projektu i wykonania ogrodzenia”, ani nie organizuje przy
pomniku „uroczystości zw. z rocznicami wyzwolenia Ustronia
spod okupacji hitlerowskiej”. Bez cienia wątpliwości celowo
i rozmyślnie zaniechano jakichkolwiek form opieki nad pomnikiem ze strony ratusza i podległej mu SP nr 5. Po co się
opiekować, prawda? Po co kosić i odśnieżać? Niech zarośnie,
zapadnie się, sczeźnie od grzyba i wilgoci! Po co ogradzać, po
co tamować drogę wypasanemu tam bydłu? Niech nadal użyźnia
to miejsce odchodami! Po co organizować tam uroczystości?
Niech dzieci i młodzież zapomną, że Ustroń, że Śląsk, że Polska
odzyskały wolność dzięki wspólnemu wysiłkowi i braterstwu
broni polskiego i radzieckiego żołnierza! Drodzy Czytelnicy,
jeśli rzadko bywacie w tej części ul. Lipowskiej, wybierzcie się
tam niezwłocznie. Otoczenie pomnika bohaterów poległych
w walce o wolność Ustronia, o wolność waszą i waszych przodków, przedstawia obraz straszliwej degradacji. Każdy, komu
drogie są ideały polsko-radzieckiego braterstwa broni, i kto
pragnie pokłonić się pomnikowi, musi liczyć się z tym, że przyjdzie mu się doń zbliżać slalomem między bydlęcymi odchodami,
gestorzy miejsca pamięci narodowej umyślili sobie bowiem (bez
słowa sprzeciwu ze strony ratusza) uczynić łączkę sprzed pomnika
miejscem wypasu zwierząt hodowlanych. A pomnik ufundowali
w 1946 r. mieszkańcy Lipowca. Prości, niewykształceni ale szczerzy i dobrzy ludzie, w poczuciu niewymuszonej wdzięczności dla
bohaterów, zebrali nań pieniądze.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu mgr Dominika
Jucha, pismem z 7 marca br., SP-5/0152/2/2012, informuje mnie
bowiem, że „ani rodzice uczniów, ani uczniowie, ani Grono
23 sierpnia 2012 r.

Pedagogiczne nie będą realizować działań wychowawczych
w sposób szczególny w postaci sprawowania opieki nad pomnikiem poległych w 1945 r. żołnierzy Armii Czerwonej, realizować
uroczystości i zgromadzeń patriotycznych z okazji świąt narodowych i innych, w tym rocznicy wyzwolenia Ustronia spod okupacji
hitlerowskiej połączonych ze składaniem pod pomnikiem kwiatów
i wieńców, ponieważ mamy inne tradycje”. Ręce opadają. Oto
dyrektor szkoły w arbitralny, autokratyczny sposób decyduje
o tym, co mają robić nie tylko podlegli jej nauczyciele i uczniowie ale nawet rodzice uczniów! Czy chodzi o jedynie słuszny
w polskiej oświacie burżuazyjno-klerykalny system wartości?
Wspomniane obiekty wpisane zostały na listę miejsc pamięci
prowadzoną przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach:
pomnik żołnierzy radzieckich pod nr 163/01, tablica ku czci F.
Szewczaka pod nr 163/18, tablica ku czci F. Waniołki pod nr
163/23, tablica ku czci pracowników Kuźni zamordowanych
przez hitlerowskich zbirów pod nr 163/28. Choć działania podjęte przez SP nr 1 i 5 odniosły skutek w postaci wykreślenia z
ewidencji pierwszej i drugiej tablicy, obowiązkiem władz miasta
wyłonionych w drodze wyborów jest podejmowanie szeroko
zakrojonych starań na rzecz utrzymania wszystkich pomników
przeszłości w należytym stanie oraz kultywowania pamięci o
bohaterach walki i pracy upamiętnionych przez pomnik i tablice.
Śmiało spoglądając w przyszłość świata, Europy, Polski, Ustronia
nie możemy lekceważyć przeszłości! Nie wolno nam zapominać
o radzieckich żołnierzach tylko dlatego, że nie służyli carowi,
lecz ludowi pracującemu i nie wolno nam postponować działaczy
partyjnych tylko dlatego, że należeli do PZPR a nie PiS bądź PO.
Miarą świadomego człowieczeństwa jest rzadka zdolność pamięci
i wdzięczności. Nie każdemu dana.
Cześć pamięci Franciszka Szewczaka i żołnierzy Armii Czerwonej.
dr Maciej Kijowski
Członek Rady Naukowej Instytutu Edwarda Gierka

PS. Do mojego listu Pamięci Franciszka Waniołki („Gazeta
Ustrońska” nr 13/2012), ściślej – do cytatu z przemówienia
premiera Piotra Jaroszewicza. Wkradł się złośliwy chochlik. Na
s. 6, na drugiej szpalcie, w wierszu 10 od dołu zamiast słowa
„funkcje” pojawiło się „funcie”. Rodziny obu premierów oraz
wszystkich Czytelników najszczerzej przepraszam.
Od redakcji: Dr M. Kijowski zawarł w liście życiorys Franciszka Szewczaka, który zamieścimy w innym numerze GU.

Drewniane zabudowania rodziny Sitków pod Czantorią. Na
pierwszym planie duża pasieka, licząca kilkadziesiąt uli. Widok
z lat 70.
Książkę „Dawny Ustroń w grafice Bogusława Heczki” można
nabyć w Informacji Turystycznej na rynku i w Galerii Rynek.
   

W Kuźni Ustroń niejednokrotnie przeprowadzano akcje honorowego krwiodawstwa, na co pracownicy odpowiadali wielką
aktywnością. Dla wyróżnienia krwiodawców organizowano
wycieczki. Fotografię jednej z nich z lat 60. dziś przypominamy.
Są to pracownicy Działu Głównego Mechanika, od lewej: Rudolf
Łomozik, Zbigniew Rzeźniczek, Jan Bestwina, Marian Semla,
Józef Holeksa, Józef Chraścina.
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Chleb dla gospodarzy.

Fot. W. Suchta

słoneczne
święto plonów
(cd. ze str. 1)
Dożynki rozpoczyna wspólna modlitwa, prowadzona przez proboszcza parafii rzymsko-katolickiej, ks. kanonika
Antoniego Sapotę i proboszcza parafii
ewangelicko-augsburskiej, ks. radcę Piotra Wowrego. Przywołani przez słowa
Ewangelii Siewcy i Opiekunowie plonów
podkreślają doniosłe znaczenie pracy
rolników.
Wspólnie śpiewane pieśni ludowe
brzmią bardziej uroczyście, kiedy śpiewa
je kilka tysięcy osób, inaczej niż zawsze
smakuje kołocz, chleb i miodonka, które
otrzyma się z rąk gazdów Dożynek. W
tym roku byli nimi Renata i Władysław
Mrózkowie z Nierodzimia. Należało do
nich nie tylko wędrowanie między ludźmi
i częstowanie ich świątecznymi potrawami. Najpierw przyjęli od przedstawicieli
żniwiarzy wieniec i chleb:
- To przede wszystkim święto rolników,
mieszkańców Ustronia, którzy pragną
podziękować za całoroczny trud, pielęgnację upraw, aby plon był zebrany – mówił
w swoim przemówieniu W. Mrózek. -

 Gazeta Ustrońska

Dziękuję wam, żniwiarzom, za ten piękny,
bogaty wieniec. Dziękuję za chleb upieczony ze zbiorów tegorocznych plonów.
Chleb jest największym darem ziemi i za
ten niezwykły dar z serca dziękuję wszystkim rolnikom. Największym podziękowaniem za powszechny chleb jest dzielenie
się nim ze wszystkimi potrzebującymi.
Nie może go zabraknąć na naszych stołach. Będziemy dzielić go sprawiedliwie.
Niechaj święto żniw będzie dziś świętem
radosnym, niechaj na naszych dożynkach
nie zabraknie tradycyjnych obrzędów, pieśni i tańców. Czcijmy i podtrzymujmy obyczaje naszych przodków, aby tradycji stało
się zadość. Pragniemy was poczęstować,
zaprosić do wspólnej zabawy. Przeżyjmy
w radości to piękne, dożynkowe święto.
Po przekazaniu wieńca, gazdowie ruszyli do tańca, zgodnie z kolejnością dyktowaną pieśniami. Do „Czantorii” dołączył
Chór „AVE” z Parafii św. Klemensa. Po
zakończeniu części obrzędowej, swój koncert miała Estrada Regionalna „Równica”.
Furorę pośród publiczności zrobiła malut-

ka Ola Gąsior, która rozpoczęła koncert,
recytując wiersz o cieszyńskim stroju.
Koncertowi i całemu obrzędowi przysłuchiwali się zaproszeni goście. Znaleźli się
wśród nich: eurodeputowany Jan Olbrycht,
senator Tadeusz Kopeć, poseł na Sejm
i były starosta powiatu cieszyńskiego
Czesław Gluza, starosta Jerzy Nogowczyk,
przedstawiciele władz miasta: burmistrz
Ireneusz Szarzec, przewodniczący Rady
Miasta Stanisław Malina, ksiądz kanonik
Antoni Sapota, ksiądz radca Piotr Wowry,
prezes Stowarzyszenia Ustrońskie Dożynki Jan Szwarc, długoletni organizatorzy
dożynek - Jan Kubień i Tadeusz Duda,
przedstawiciele miast partnerskich: Kurt
Best, zastępca burmistrza z Neukirchen
Vluyn, Józef Buczko, dyrektor muzeum
z Hajdunanas, Józef Endrudich, radny
z XI Dzielnicy Budapesztu, wójtowie, radni i przedstawiciele władz samorządowych
gmin z terenu powiatu, ubiegłoroczni gazdowie Ewa i Leszek Glajcarowie.
Goście honorowani osobnymi powitaniami i ci, którym za przybycie dziękowano jako całej grupie, wymieszali się przy
wyjściu między stoiskami z jedzeniem,
po stronie kręgu tanecznego. Zanim inne
sprawy zaprzątnęły uwagę, uczestnicy
święta odpoczywali przy stołach i na trawnikach, omawiając wysłuchany koncert
i obejrzany korowód. Mężczyźni porównywali, na przykład, Zetory z Ursusami,
zastanawiano się, czy scenek tegorocznych
było więcej, czy mniej, niż poprzednim
razem. Ciekawą opinię na temat korowodu
miał Martin z Czech, pierwszy raz uczestniczący w Dożynkach:
- Podobają mi się takie atrakcje etnograficzne, bo po części to jest właśnie coś
takiego, a po części po prostu kultura
picia i jedzenia. Najbardziej podobały mi
się tańce ludowe, niektóre z tych piosenek
były naprawdę dobre. Szczególnie takie,
które mają bardziej wschodnią melodię.
Inne z kolei były nudniejsze, takie biesiadki, to znam, bo są bardzo podobne do
słowackich i czeskich – takie, powiedzmy,
że karpackie. Jeśli chodzi o korowód, to
właśnie czegoś takiego oczekiwałem.
Wiem, jak wyglądało święto 1 Maja
w czasie komuny w Czechosłowacji. I to
było bardzo podobne, z wyjątkiem tego, że
wtedy była to propaganda komunistyczna.
Teraz było mniej propagandy, ale taka bardziej kapitalistyczna, jakieś reklamy firm
i spółek. Wtedy byli rolnicy, którzy zrobili 150 procent normy, teraz są ci, którzy
pokazują, że potrafią wybudować basen
albo mają ładne drzewka. Ale wiadomo,
że to jest święto ludowe i ludzie chcą się
prezentować.
Przyjechali turyści z całej Polski, wielu
ze Śląska – z Katowic, Gliwic, Wodzisławia, niektórzy obecni w mieście od początku Dni Ustronia, sumiennie biorący udział
w pokazach piątkowych, sobotnim Biegu
Romantycznym i na koniec w Dożynkach.
Miejscowi przyszli, żeby się ze sobą spotkać. Jak co roku, większość czekała na
nadejście zmierzchu, żeby ruszyć do tańca.
Zagrał znakomity zespół Janusza Śliwki
z Marią Górniok. Zabawa trwała do rana.
Zakończenie jej wcześniej byłoby wbrew
zwyczajowi.
Maria Kulis
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Dożynkowy korowód

Korowód rozpoczyna przemarsz podod ul. Kuźniczej, przy Miejskim Domu
Kultury "Prażakówka" dołączaja zespoły Czantoria i Równica, by następnie
głównymi ulicami miasta przejść do amfiteatru. Wzdłuż jego trasy - widzowie.
Podajemy kolejność korowodowych scenek:
Żeńcy: Izabela Olma, Amelia Olma i Kuba Sadzarka do ziemniaków własnej produkcji: Jan Pawlitko
Gajdacz
Snop: Grzegorz Heczko, Joanna i Kata- Sadzarka do ziemniaków: Jan Stec
Wielorak: Robert Rymorz
rzyna Heczko
Orkiestra: KWK Pniówek pod batutą Jó- Rzemieślnicy: Spółka spod Żoru Władysława Cieślara
zefa Klimurczyka
Mażoretki: grupa działająca przy MDK Kominiarze: scenka przygotowana przez
Józefa Waszka
„Prażakówka”
Listonosze: Radosław Cieślar i Dominik
Kucyk: Pawła Gałuszki
Banderia: na koniach Magdalena Grzegorzek
Białas-Tomczyk, Edward Podżorski, Samochód strażacki: OSP Centrum
konie z hodowli: Władysława Puzo- Łunochód: Adrian Szczotka
nia, Żanety Kowalczyk i Ryszarda Łunochód + kosiarka konna: Bronisław
Balcar
Cimka
Gazdowie Dożynek: Renata i Władysław Kosiarka samobieżna”Stiga”: Bogdan
Chodubski
Mrózek, rolnicy z Nierodzimia
Kobiety z chlebem: Estrada Ludowa Kosiarka listwowa OSA: Jan Krzysica
Kosiarka dyskowa: Karol Krysta
„Czantoria”
Wieniec dożynkowy: Estrada Ludowa Kosiarka rotacyjna: Władysław Hławiczka
Przetrząsacz karuzelowy: Janusz Gaj„Czantoria”
dzica
Maskotki Miasta Ustroń „Ustroniaczki”
Przetrząsaczo – zgrabiarka „Pająk”: ToEstrada Regionalna „Równica”
masz Sztwiertnia
Estrada Ludowa „Czantoria”
Zgrabiarka karuzelowa: Jerzy Szwarc
Chór Ewangelicki
Zespół do sianokiszonki - belarka i owiChór Ave
Ekspozycja sokolnicza ptaków dra- jarka: Sławomir Pasterny
pieżnych: przygotowana przez Michała Przyczepa do sianokiszonki: Janusz
Cieślar
Pszczółkę
Drzewa i krzewy ozdobne: Stanisław i Przyczepa samozbierająca: Bronisław
Łukosz
Krystyna Abramowie
Zabytkowy ciągnik Deuthz z beczką na
Pług dwuskibowy: Zdzisław Kozieł
gnojówkę: Władysław Wapienik
Agregat uprawowy: Rafał Siąkała
Pszczelarze: Koło Pszczelarzy Ustroń
Rozsiewacz nawozów: Karol Czyż
Kultywator z wałem strunowym: Rafał Wóz drabiniasty: Henryk Greń
Burdak: Jan Gojniczek
Gajdacz
Ferma Królików Rasowych „Belg OlSiewnik: Stanisław Kozieł
brzym”: Jan Małyjurek
Opryskiwacz ciągnikowy: Ludwik Pniok
Najstarszy sprzęt rolniczy: Stanisław Gołębie: z hodowli Andrzeja Cieślara
i Michała Wolnego
Brzezina
Wędkarze: Michał Cieślar
Samochód strażacki: OSP Lipowiec
Mleczarnia - produkcja sera i masła: MaPrzyczepa asenizacyjna: Jan Stasiuk
rek Moskwik
Kuźnia: Marcin Kubica

Jedna ze scenek korowodu.                                                                               Fot. W. Suchta
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Żeńcy: Tadeusz Nowak
Grabiarka karuzelowa: Klemens Handzel
Prasa do słomy i siana: Jan Cichy
Fura słomy: Roman Macura
Pług do podorywki: Karol Sztwiertnia
Brona ciężka: Andrzej Gojniczek
Brona talerzowa: Marcin Drózd
Gruber do podorywki: Władysław Madzia
Motopompa Sznekówka produkcji szwajcarskiej: Czesław Sajan i Józef Sajan
Samochód strażacki: OSP Ustroń Nierodzim
Sieczkarnia samojezdna do kukurydzy:
Józef Sztwiertnia
Trakacz: Florian Lis i Tadeusz Tokarski
Krowa: Józef Cieślar
Kozy i koźlęta: z hodowli Jana Śliwki
seniora
Owce: z hodowli Benedykta Kuboka,
prowadził Jerzy Chodura
Fura ziemniaków: Marek i Anna Łukasikowie
Gazda na targ: Ludwik Kaczmarek
Kwiaty owoce i warzywa z ogródka:
Stanisław Gierczak, Rodzinny Ogród
Działkowy
Mechaniczna wyciągarka do drewna:
Bronisław Stekla
Łuparka do drzewa: Jerzy Śliwka
Prace leśne: Artur Zajda
Odśnieżanie i rąbanie drewna: Izabela
i Dariusz Szarzec
Samochód strażacki: OSP Ustroń Polana
Myśliwi: Koło Łowieckie „Jelenica”
w Ustroniu, prezes Henryk Chowaniok
Mikołaje: zespół z osiedla Leśnik, powoził
Jan Cieślar
Zamiatarka - mechaniczne sprzątanie:
Piotr Greń
(mk)

podziękowanie
Podsumowując tegoroczne Ustrońskie
Dożynki, składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację święta. W pierwszej
kolejności słowa podziękowania kierujemy do członków stowarzyszenia „Ustrońskie Dożynki” oraz wszystkich rolników
i uczestników korowodu dożynkowego.
Dziękujemy serdecznie gazdom tegorocznych dożynek Państwu Renacie i Władysławowi Mrózek, duchowieństwu parafii
rzymskokatolickiej i ewangelicko-augsburskiej, chórowi parafii ewangelickiej
w Ustroniu oraz chórowi „Ave”, Estradzie
Ludowej „Czantoria” oraz Estradzie Regionalnej „Równica”, członkiniom Koła
Gospodyń Wiejskich z Lipowca i Ustronia
Centrum oraz sponsorom: Kolei Linowej
„Czantoria”, firmom - Kosta i Mokate.
Bardzo ucieszyliśmy się z tak licznej
obecności mieszkańców i gości Ustronia,
którzy utwierdzili nas w głębokim przekonaniu o potrzebie organizowania tego
rodzaju święta w naszym mieście.
Burmistrz Miasta
Ireneusz Szarzec
Przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Malina
Prezes Stowarzyszenia
Ustrońskie Dożynki
Jan Szwarc
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Podziwiano gołębie.

Fot. W. Suchta

cechy rasowości

Bez niej nie wyobrażamy sobie Ustrońskich Dożynek. Wystawa drobnego
inwentarza gromadzi tłumy na boisku za Muzeum Ustrońskim. Nazywana
od wielu lat „wystawą”, jest w rzeczywistości pokazem. Organizuje go
Okręgowy Związek Hodowców Drobnego Inwentarza w Bielsku-Białej.
- Na wystawie każde miejsce jest oceniane, wymagany jest odpowiedni standard
i gołąb swoim wyglądem musi spełniać
określone we wzorcach warunki - mówi
prezes Związku, Kazimierz Majer. - A na

pokazie każdy prezentuje to, co ma – gołębie wyhodowane w ciągu roku.
Wśród hodowców obecni byli opiekunowie ptaków nagradzanych na wystawach w kraju i za granicą. Uczestniczenie

zachęcić młodych

W tym roku pokazy strażackie, organizowane od lat w ramach Dni
Ustronia, odbyły się na stawie kajakowym. W piątkowe popołudnie liczna
grupa strażaków pokazywała zgromadzonej publiczności jak radzi sobie
w sytuacjach wymagających interwencji na wodzie.
Ewakuowali ludzi przy pomocy swojej stanowili najmłodsi, którzy w międzyczałodzi oraz wyławiali pianki symbolizujące sie mogli zakosztować codziennego życia
materiały toksyczne. Większość widzów strażaka. Tuż obok stawu stało kilka wo-

Walka ze skażeniem wody.

10 Gazeta Ustrońska

Fot. W. Suchta

w wystawach jest ich głównym celem.
Gołębie na wystawie są gatunków głównie
ozdobnych, mniej popularne są pocztowe.
- Trzeba je trenować, wypuszczać – mówi
hodowca ze Zbytkowa, Jan Pieczonka.
- W zależności od tego, kto na jaki cykl
się nastawia, leci na przykład na wdowce.
Samice wpuszcza im się wtedy tylko na
dzień przed lotem, żeby się tak nastroiły
i szybciej przylatywały z powrotem. Tym
obecnym gołębiom wystarczy, że odlecą
200 m od domu i nie wiedzą gdzie są.
Potocznie nazywano je kiedyś sztajfy
albo stawoki, a teraz, dla celów wystawy,
trzeba mówić o „garłaczach górnośląskich koroniastych”. Największą uwagę
przyciągają na pokazie ptaki, które są najmniej podobne do gołębi mieszkających
w miastach.
- Gołębie są podzielone na 9 grup, jeśli
chodzi o rasy – mówi K. Majer. - Jedną
z nich jest grupa „uformowanych”, które
mają coś dziwnego. To są na przykład
grzywy, korony, loczki, łapcie na nogach.
A wyhodowane zostały przez pokolenia,
co roku ktoś coś próbuje uszlachetnić.
Wychodzą nowe kolory, nowy rysunek,
linia gołębia. Nie ingerujemy w indywidualne hodowle, bo jeżeli nie zachowa się
cech rasowości, to sędzia zdyskwalifikuje
gołębia na wystawie. Każdemu hodowcy
powinno zależeć na czystości rasowej.
Chętni do rozpoczęcia własnej hodowli
mogli kupić gołębie. Chętni do wsparcia
Związku mogli kupować cegiełki. Na pokazie znalazły się także papużki faliste
i nimfy, kaczki mandarynki oraz kilka gatunków kur – m.in. czubatki. Maria Kulis
zów strażackich. Rozłożony był też duży
czerwony namiot, w którym pokazywano
jak strażacy ratują ludzi. Dzieci mogły
wejść do wozów, użyć sygnału dzwiękowego, założyc hełm strażaka czy też
wspiąć się na dach pojazdu po drabince.
Przez większość czasu przy pojazdach
było tłoczno.
- Jest bardzo miło, mój syn cieszy się,
że może skorzystać z atrakcji dzisiejszych
pokazów, ja cieszę się razem z nim. Nie
spodziewałam się, że będzie tutaj tyle
ludzi ze swoimi dziećmi. Przyjechaliśmy
zobaczyć, jak wyglądają Dni Ustronia
i po tych pokazach nie żałujemy - mówiła
mieszkanka Cieszyna.
Po pokazach o krótką rozmowę poprosiłem prezesa OSP Centrum, Bogusława
Uchrońskiego.
Czy często podczas akcji interweniujecie
w sposób, jaki dzisiaj pokazano?
Zdarza się. Ostatnia akcja była w Skoczowie na Wiśle, gdzie znajdowało się
wymagające pomocy zwierzę. Łódka z
pewnością jest potrzebna i używana.
Co dają takie pokazy strażackie?
Na pewno zachęcamy tymi pokazami
młodsze pokolenie do tego, żeby w przyszłości wspierało regionalną straż pożarną.
W okresie wakacji może zgromadzić się
tutaj dużo dzieci. Są one ciekawe, jak
wygląda wóz strażacki. Mogą zobaczyć,
co robią strażacy, jak to robią, a szczerze
mówiąc, w telewizji całkiem inaczej to
wygląda niż na żywo. Adam Targowski
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Równica podczas dozynkowego koncertu.

Fot. W. Suchta

dożynkowa Równica

Podczas dożynek tradycyjnie wystąpiła Estrada Regionalna „Równica”,
a prowadząca zespół Renata Ciszewska
powiedziała, m.in.:
- Proszę mi wierzyć, najważniejszym
koncertem w ciągu roku jest właśnie ten
na Ustrońskie Dożynki. Bo tu jest moje
miejsce, tu jest mój dom, jak mówią słowa
piosenki. Dla nas rok liczy się od Dożynek
do Dożynek i zawsze to są miłe, choć
i smutne chwile. Dlaczego? Miłe chwile
to są te wszelkie debiuty. W zeszłym
roku debiutowała cała gromadka młodych,
a dziś debiutuje nam mała Kamilka Chra-

pek i Ola Gąsior. Radosne chwile to fakt,
że mamy „dziesięciolatków”, tych, którzy
już dziesiąty raz wystąpili na naszych
Dożynkach. A są to: Ania Szwarc – a
mówię o tym, bo niestety gazeta o nas nie
pisze, a chcę wam to przekazać. Tak, nie
piszą o nas w ogóle. Mnie się w Ustroniu
ludzie pytają, czy Równica jeszcze istnieje. I jest Daria Sztwiertnia, i jej braciszek
Dawid Sztwiertnia. To są dziesięciolatki.
A wśród debiutujących mamy również
naszych dwóch akordeonistów. To jest
pan Władysław Kabecki oraz pan Marek
Bronowski. I to są te radosne chwile, ale są

zabiły źródła

Czytający plakaty zapowiadające koncert „Gdzie biją źródła” nie do końca
wiedzieli, co za grupa zaśpiewa w finale
imprezy. Powinien to być zespół o statusie
gwiazdy, ale nazwa mało znana. Ci, co
byli na koncercie, już jej nie zapomną,
bo folkowo-rockowy Redlin to czysta
energia. Muzycy znakomici technicznie,
żywiołowi, bezpośredni, charyzmatyczni,
widać, że kochają to co robią i świetnie się
bawią. Potrafią też wysyłać fluidy w stronę
publiczności i sprawiać, że bawią się mali
i duzi. Szkoda tylko, że widzowie w amfiteatrze nie poszli bardziej na żywioł. Nie
byli chyba przygotowani na taki show.
Zaczęło się jednak tradycyjnie, od Józefa Brody, który otworzył koncert „Gdzie
biją źródła” dźwiękiem trombity i zawołaniami, którym publiczność nie może się
oprzeć - zawsze odpowiada. Tłumaczył,
że źródłem jest rozum, serce i otwarta
dłoń. Gdy to zrozumiemy, będziemy jak
Salomon.
- Po drodze człowiek się staje – mówił
J. Broda. – Dobrze jest, jak Jan Paweł II
nauczał, iść do źródła, pod górę po to, żeby
zstępować w doliny. Spróbujmy dzisiaj
do naszych ludzkich, osobistych źródeł,
zozdrzić. Zaglóndnyć w głąb siebie i spróbować zrozumieć drugiego człowieka.
Jako pierwszy wystąpił laureat pierw23 sierpnia 2012 r.			

szej nagrody przeglądu kapel góralskich
na Czantorii – kapela z Istebnej. Tworzą
ją młodzi ludzie – studenci etnologii lub
bezrobotni po etnologii, jak zażartował
sobie prowadzący. Autentyczna muzyka
i śpiew pięknie rozbrzmiewały w amfite-

też smutne. Ostatni raz gra na Dożynkach
pan Władysław Grosz. Chciałabym mu
podziękować w imieniu zespołu za tych
dwanaście lat, co był z nami. Odchodzi
również Agnieszka Górniok, skrzypaczka,
bo mówi, że chce się dalej uczyć gry, więc
dziękujemy ci Agnieszko za te parę lat. No
i teraz taka najsmutniejsza dla nas chwila.
Wszyscy pamiętacie, jak kiedyś śpiewał
u nas taki mały blondynek, Samuś. Dziś
Samuel Hławiczka jest po maturze, idzie
na studia do Krakowa i jest to ostatni jego
występ w naszym zespole. Dwanaście lat
był tu na tych deskach, co roku występował
z nami, aż po dziś dzień. Dziękuję z całego
serca, byłeś cudowny, kochany, wspaniały.
Również pozdrawiam wszystkie moje stare
Równiczki, bo wszystkie moje gwiazdy
dzisiaj żeście państwo podziwiali, to jest
Kinga, to jest Klaudia, to jest Magdzia
Michalik, wszystkie są dzisiaj na widowni,
dziękuję wam, że przyszliście, i dziękuję
wam również, że byliście w Równicy. A na
sam koniec proponuję, żebyśmy wszyscy
razem zaśpiewali „Szumi jawor, szumi”.
Spisała: Maria Kulis

*

*

*

Byłam na każde zawołanie pani Renaty
Ciszewskiej i bardzo miło wspominam
chwile spędzone w jej domu przy kawie
i opowieściach o folklorze, muzyce, zespole, naszym mieście. Cały czas jestem
do dyspozycji nie tylko twórczyni Estrady
Regionalnej „Równica”, ale każdego
mieszkańca Ustronia, który chce zaprezentować osiągnięcia swoje, swoich dzieci,
krewnych, organizacji, zespołów. Wystarczy zadzwonić: 33 854-34-67.
Monika Niemiec
atrze. Mimo iż artyści spieszyli się w podróż, nie chciano ich wypuścić. Istebniacy
grali i śpiewali, a następny zespół głównie
tańczył. Ich kapela nie dojechała, więc
muzykę puszczano z płyty. Zespół Pieśni
i Tańca „Olza” z Czeskiego Cieszyna
zaprezentował tańce miejskie i góralskie,
w pięknych, różnorodnych strojach. Ich
profesjonalizm nagrodzono gromkimi
oklaskami.
Monika Niemiec

Redlin na scenie.                                                                                                   Fot. W. Suchta
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Publiczności nie zabrakło. 						

Fot. W. Suchta

wpadli  w  wir

- 14 Autowir chciałbym zadedykować
zmarłemu Andrzejowi Kieconiowi. Od
początku pomagał nam robić tę imprezę,
a dziś też chyba był z nami, bo początkowo z powodu deszczu chcieliśmy zawody
odwołać, jednak po południu się wypogodziło, był suchusieńki asfalt, więc to chyba
był sygnał od Andrzeja. Zawsze nam
kibicował, był bezinteresownie oddany
– mówi organizator Autowiru Zygmunt
Molin.
W piątkowy wieczór, 17 sierpnia, tuż
przy rynku odbył się XIV Autowir o Puchar Burmistrza Miasta Ustronia. Czym
jest Autowir? Polega on na omijaniu pachołków, przejazd przez rondo, wjazd na
parking, obrócenie samochodu o 180 stopni i dojazd do mety. Obszar, na którym odbywała się rywalizacja, został wyłączony
z ruchu, ale co kilkanaście minut policjanci
przepuszczali przez rondo paręnaście samochodów. Wokół trasy stali widzowie.
Udział w zawodach mógł wziąć dosłownie
każdy, trzeba było jednak mieć samochód
i nieco odwagi. Większość kierowców
jechała fiatami 126p. Popularny ,,maluch”
dobrze sprawdzał się podczas pokonywania trasy. Znacznie trudniej miał kierowca
największego samochodu - volkswagena
amaroka. Mimo sporych gabarytów samochodu, nie potrącił ani jednego pachołka
i świetnie omijał przeszkody. Byli jednak
tacy, którzy na tak krótkiej trasie mylili
drogę. Zaprezentował się też młody kierowca na gokarcie i zebrał gromkie brawa
od publiczności. Dodatkową atrakcją był
przejazd A. Cichowskiego pokazającego
publice jak dobry jest w driftingu - technice jazdy kontrolowanym poślizgiem,
czemu towarzyszy palenie gumy.
- W zasadzie co roku staram się robić show
tym samochodem, żeby ludzie się cieszyli.
Jeżeli chodzi o ćwiczenie driftu, to z roku
na rok szło coraz lepiej, pokonywałem
trudniejsze zakręty i jakoś zaczęło wychodzić – mówi A. Cichocki.
W czasie Autowiru zdarzały się awarie.
Samochody przegrzewały się.
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Zwycięzcą kategorii „inne samochody”
został Przemysław Mendrek z Bażanowic,
króry powiedział:
- Jechałem zmodyfikowanym fiatem 126p.
Jego wnętrze opiera się na silniku z motocykla, dlatego jesteśmy w kategorii „inne
samochody”. Żeby przygotować taki samochód, potrzeba dużo pracy, więc bardzo
cieszymy się z wygranej.
W kategorii maluchów zarządzono dogrywkę. Dwaj kierowcy, Krzysztof Szturc
i Dariusz Salecki, uzyskali w swoich przejazdach dokładnie takie same czasy. Drugi
przejazd wykorzystał lepiej K. Szturc
z Goleszowa i wraz z partnerującym mu
M. Gabrychem mógł cieszyć się z wygranej w tegorocznym Autowirze.
- Cieszymy się z udanego występu, chciałbym bardzo podziękować Michałowi
Gabrychowi, bo to dzięki niemu mogliśmy
tak dobrze przejechać trasę. W dogrywce
wygraliśmy różnicą kilkunastu setnych,
więc widać było zaciętą rywalizację. Cały

Autowir jest bardzo dobrze zorganizowany. Pozostaje podziękować tym, którzy
nas wspierali.
O przygotowaniach samochodu do zawodów mówił jadący ze zwycięzcą M.
Gabrych:
- Takiego samochodu nie da się przygotować od zaraz. Trzeba poświęcić wiele
czasu, nawet lat, aby skonstruować dobrą
maszynę. Nasz maluch był budowany
w garażu i wiadomo, że najważniejszym
czynnikiem potrzebnym do tego, oprócz
chęci i zaangażowania, są pieniądze. Startujemy na maluchu, bo jego konstrukcja
nie wymaga dużej ilości zainwestowanych
pieniędzy. Gdybyśmy chcieli jechać na
znacznie lepszym samochodzie, musielibyśmy liczyć się z dużymi wydatkami.
Widząc jakie tłumy zgromadziły się
na rynku, można przypuszczać, że za rok
Autowir również będzie cieszył się tak
dużym zainteresowaniem. W tym roku
były też dodatkowe atrakcje.
- Na Śląsku Cieszyńskim pojawiły się
dwie wypożyczalnie aut rajdowych. Prowadzący je i chętnie pokazali swe wozy,
a nam ubarwili kręcenie – mówi Z. Molin.
- Bardzo sympatyczne było to, że pojawił
się Kajetan Kajetanowicz. Zrobił nam
niespodziankę, przekazując najlepszemu
zawodnikowi jadącemu maluchem puchar zdobyty przed tygodniem w Rajdzie
Rzeszowskim. Zresztą sam mówi, że takie
imprezy też go napędzały, gdy zaczynał
jeździć maluchem. Najważniejsze, że
obyło się bez niespodzianek. Martwi niesubordynacja kibiców. Proszę, by współpracowali, jest policja, straż, a oni i tak
wchodzą tam, gdzie jest niebezpiecznie.
Z jazdy zawodników można być zadowolonym. Przewijają się auta jeżdżące
na innych imprezach amatorskich. Moim
zdaniem taka impreza powinna odbywać
się co miesiąc. Najlepiej by było znaleźć
stały obiekt w pobliżu centrum. A rzesze
kibiców motywują do tego, że trzeba
myśleć o zorganizowaniu kolejnego Autowiru. Chciałbym też podziękować policji
strażakom za pomoc i poświęcony nam
czas.
Adam Targowski

Najlepszy kierowca malucha otrzymał puchar K. Kajetanowicza.

Fot. W. Suchta
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kolarski  pakiet
Nie wszyscy chcą nazywać siebie „kolarzami”. To określenie kojarzy
się raczej z poważną dyscypliną sportową niż z jazdą rekreacyjną. Za to
„rowerzysta” mówimy o sobie częściej. Nim może stać się każdy, bo rower
to środek transportu popularny i popularność zyskujący coraz większą.
Zainteresowani mogli powiększyć swoją wiedzę w tej dziedzinie na IV Festiwalu Kolarskim, który odbył się na rynku w sobotę 11 sierpnia.

Prawko na dwa kółka
Zaczyna się od rekreacji. Żeby jeździć,
trzeba zdać egzamin i otrzymać kartę
rowerową. Podczas festiwalu przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przeprowadzali przez kilka godzin
egzaminy. Tor przeszkód, składający się
z testu wiedzy o ruchu drogowym i jazdy
na rowerze, zdała każda z 9 zgłoszonych
osób. Trudniej było z kartą motorowerową.
Swoich sił próbowało 12 osób, zdały tylko
dwie dziewczyny.
Uczestnicy egzaminu przyznawali, że
brakuje im innych możliwości zdobywania
uprawnień na kartę motorowerową. Zgodnie z ustawą, egzaminy mogą przeprowadzać trzy osoby. Nauczyciel z uprawnieniami wychowawcy komunikacyjnego
upoważniony przez dyrektora szkoły,
egzaminator z WORD-u lub policjant posiadający specjalistyczne wyszkolenie.
- Szkoły mają możliwości, ale nie robią
egzaminów. Przede wszystkim nie mają
motorowerów – mówi starszy aspirant
Robert Wajda – to rodzi problem ze strony
technicznej. Wchodzi również kwestia
ubezpieczenia w razie wypadku. Natomiast tutaj, jako pracownik Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej
w Cieszynie, dysponuję dwoma motorowerami przekazanymi przez WORD.
W wielu powiatach nie ma nawet tyle.
Wszyscy przygotowali się dobrze, ale
większość nie dawała sobie rady z prowadzeniem pojazdu, bo nie prowadzi się
żadnych obowiązkowych kursów jazdy
motorowerem. I to wychodzi na teście,
szczególnie jeśli sprzęt jest skomplikowany bardziej niż modele wyposażone
jedynie w przyciski gazu i hamulca.
Obok stanowiska WORD-u trwał egzamin, który z radością zdawali wszyscy.
Dzieci brały udział w konkursie plastycznym na najpiękniejsze obrazy o tematyce
rowerowej. Nagrodzonych zostało dziesięć
prac, zwyciężyła ośmioletnia Karolina
Bryła z Gdyni. Wśród startujących nie
pojawił się nikt z Ustronia.
Odpowiedni sprzęt
Mamy już kilka swoich ulubionych tras
rowerowych, znamy swoje upodobania –
wiemy, czy wolimy asfalt czy polną drogę,
jeżdżenie po płaskim terenie czy szukanie
podjazdów. Pierwszy rower dopasowany
do naszych konkretnych wymagań sprawia, że wycieczki stają się czymś więcej
niż rekreacją. Możliwość wypróbowania
sprzętu, nie tylko rowerowego, mieli chętni odwiedzający stoisko sklepu Sport XXL
z Mikołowa.
- Pierwszy boom rowerowy był w naszym
kraju piętnaście lat temu, wtedy wymiotło
ze sklepów większość sprzętu. Obecnie
jest on dostępny, ale brakuje nam przede
23 sierpnia 2012 r.			

wszystkim doradztwa – mówił Michał
Kurpas, przedstawiciel firmy. - Dobrej
obsługi, profesjonalnego podejścia do
sprzętu, który jest na rynku. Warto też
pamiętać o tym, że dobry rower nie musi
być wcale drogi.
Od roweru wymaga się odpowiednich
parametrów technicznych, ale można też
dbać o to, żeby pięknie wyglądał. Zbieranie starych rowerów to hobby Wojciecha
Mszycy ze Śląskiego Automobilklubu.
Na Festiwalu prezentował swoją kolekcję, wśród okazów znalazł się najstarszy
z jego 20 eksponatów, damka licząca sobie
86 lat.
Wyższy poziom jazdy
Pierwszy start w zawodach – jest dla
wielu granicą, po której zaczynają myśleć
o sobie jako o „kolarzach”, sportowcach,
a nie jedynie sympatykach jazdy na rowerze. Inni zmieniają swoje podejście,
dołączając do grupy kolarskiej, choćby
amatorskiej. W grupie na treningi wychodzi
się łatwiej i przyjemniej się jeździ, cenna
jest wymiana doświadczenia ze starszymi
kolarzami i dzielenie się ciekawymi pomysłami na trasy. Własny strój kolarski
i starty w drużynowych barwach to już
poważne sprawy.
Aby zaplanować kompleksowy trening
dla jak najlepszych wyników, dobrze
jest wcześniej sprawdzić swoje możliwości wydolnościowe. Na przykład w
Wiśle Malince, gdzie znajduje się Centrum
Diagnostyki Sportowej Diagnostix. Jego
głównymi klientami są kolarze, jednak są
specjalne programy dostosowane również
do innych dyscyplin, takich jak tenis, pływanie czy bieganie. Jednym z najważniej-

Policja udostępniła skuter.

szych parametrów, wyznaczanych podczas
kompleksowego badania, jest VO2 max,
czyli pułap tlenowy. Pozwala on określić,
jak wielkie szanse na karierę zawodowca
ma sportowiec-amator.
Dalsza profesjonalizacja to wzrastająca
świadomość tego, na jakie urazy jest narażone ciało kolarza ciało podczas wysiłku.
- Stawy w kolarstwie są mało narażone
na kontuzje. Najczęstsze są problemy
przeciążeniowe – mówi Henryk Noga z
kliniki sportowej w Żorach. - Urazy śródstopia, kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego
odcinka, neuropatie w obrębie nadgarstka.
Także cała gama urazów związanych
z upadkiem, głównie złamania w obrębie
obręczy górnej barków.
Do stoiska informacyjnego kliniki zgłaszały się osoby z konkretnymi problemami, które po konsultacji były często
kierowane do gabinetu na wizytę.
Zawodowcy zapisują się na odnowy
biologiczne i bardzo cenią sobie turnusy
rehabilitacyjne, pozwalające w bardzo
krótkim czasie wrócić do formy po wypadku. Ich wartość najlepiej potwierdza
popularność, jaką cieszą się na cyklu
zawodów Uphill MTB Beskidy, gdzie
wśród nagród głównych znajdują się pakiety diagnostyczno-rehabilitacyjne w
Sport-Klinice z Żorach oraz tygodniowe
pobyty połączone z odnową biologiczną
w ustrońskim hotelu „Wilga”.
Od egzaminu na kartę rowerową po konsultowanie planu treningowego – zakres
usług oferowanych sportowcom w naszym
mieście i jego okolicy systematycznie się
powiększa. Dokładają kolejne elementy do
modyfikacji wizerunku miasta jako uzdrowiska, gdzie wypoczywać może również
aktywny sportowiec.
Organizatorami Festiwalu Kolarskiego
było Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia, we współpracy z Urzędem
Miasta, Wydziałem Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach. Imprezę
prowadził dziennikarz radiowy Grzegorz
Gajda.
Maria Kulis

Fot. W. Suchta
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Ustroń górą!
Wędrujący po południowych szlakach górskich przyjaciel
przyniósł mi w plecaku „Gazetę ustrońską”. Nie bez powodu!
Wie dobrze, jak ogromnym sentymentem darzę ten uroczy region, a przede wszystkim miasto, w którym ten ciekawy periodyk
wychodzi. I nie tylko dlatego, że, za sprawą łaskawej ustrońskiej
muzy, właśnie tu pisałem nagradzane reportaże, a także niektóre
scenariusze i książki m.in. o Kocie Filemonie i wróblu Ćwirku
– bohaterach znanych nie tylko dziecięcym odbiorcom w kraju
i za granicą. Bo niepowtarzalny klimat Ustronia to dla mnie
nie tylko góry, lasy i kojąco szemrzące wody, lecz tutejsi ludzie.
Wyjątkowi i niepowtarzalni. Utalentowani, wrażliwi, zaangażowani pro publico bono z sercami pełnymi miłości do swej małej
ojczyzny. Mam w domu listy od ustrońskich czytelników moich
książek, obrazy, rzeźby i tomiki wierszy, w tym pisane regionalną
gwarą. Kogóż dzisiaj stać na tak piękną ekstrawagancję!? Czerpię z nich inspirację i – co dziś trudne – wiarę w autentyczność
kultury. A jako dziennikarz specjalizujący się w samorządowej
tematyce wiem, że stanowią w skali kraju społeczność wyjątkową. Dokumentują bogatą przeszłość regionu i miasta, pokazują
jego duchowy potencjał, chronią od zapomnienia wszystko, co
może okazać się bezcenne dla pokolenia żyjącego już, niestety,
w czasie wielkiej komercji i popkultury. Ale czy z równym zapałem myślą o przyszłości i trafnie diagnozują wszystko, czego jej
będzie trzeba?
Ogarnęły mnie wątpliwości po lekturze GU (nawiasem, czasopisma ciekawie i wszechstronnie redagowanego), bo z niepokojem
wyczytałem, że wokół pomysłu reaktywowania organizowanego
tu przed laty Festiwalu Piosenki Czeskiej i Słowackiej rodzi się
konflikt. Bywałem na tym Festiwalu i nie tylko ja oceniałem go
wysoko. Był ponad lokalnym wydarzeniem artystycznym, gromadził wspaniałą i wyrobioną muzycznie widownię oraz znanych
artystów. W dodatku, co ważne, wolny od obciążeń ideologicznych
minionego okresu. Przeciwnie, w prekursorski sposób odkrywał

przed turystami oryginalność, urok i możliwości współpracy
obszaru pogranicza, tak dziś eksponowanego i wspieranego finansowo pod każdą szerokością geograficzną przez UE! Byłbym
niepocieszony, gdyby zamiast Festiwalu powstał w moim ulubionym Ustroniu konflikt wokół być albo nie być dla tej imprezy.
Tu, jako dziennikarz z ogromnym doświadczeniem samorządowym, spieszę przestrzec: znam samorządy dysponujące sporymi
środkami finansowymi, którym właśnie konflikty i wewnętrzne
spory zamknęły na lata drogę do sukcesów. I odwrotnie: pisałem
o wielu miastach, gminach, gdzie zgoda i solidarność, nawet
przy budżetowej przeciętności, prowadziły do trafnych inwestycji
i pięknych programów kulturalnych!
Dlatego delikatnie (sic) sugeruję, by mieszkańcy jeszcze raz
i bez emocji pochylili się nad pomysłem wznowienia festiwalu.
Nie muszą przecież wiernie kopiować tamtego, bo mogą mu przecież nadać inną, bardziej atrakcyjną i nowoczesną formę. Lecz
bezwzględnie powinni uwzględnić to wszystko, co zmieniło się
w nowej rzeczywistości w obszarze popularnej kultury i turystyki.
W tej pierwszej króluje piosenka. Jest wszechobecna, dominująca
i fascynuje odbiorców bez względu na ich wiek. Bo oprócz lawinowo rozwijających się mediów wykorzystujących właśnie non
stop piosenkę, zmienił się też radykalnie typ naszego turysty. Ten
już nie zadowala się byle czym. To dziś klasyczny homo ludens,
czyli człowiek bawiący się i wydający sporo pieniędzy na swoje
zachcianki. Jemu już nie wystarcza sam szlak turystyczny na
Równicę czy Czantorię. On musi, jak sam mówi, „zaliczyć” wiele
doznań z innej sfery. Rodeo, Konkurs Krzyku (Gołdap), muzyka
country, latynoska i żydowska, przeglądy, festiwale, teatry uliczne,
targi, rekonstrukcje historycznych bitew i wydarzeń… Samorządy,
które to zrozumiały, cieszą się sławą, skuteczną promocją i turystyczną frekwencją. Ustroń, rzec można, ma więcej atutów. Bo
oprócz walorów przyrodniczych i owego genius loci, czyli miejsca,
gdzie rodzą się ludzie zdolni i wrażliwi, ma jeszcze atut owego
pogranicza – miejsca wciąż niewykorzystanego, atrakcyjnego i o
wielkim potencjale, co, powtórzmy, UE wspiera nie tylko w sensie
propagandowym, ale i finansowym. Dlatego apeluję właśnie do
tych, którzy to wszystko doskonale rozumieją: nie zmarnujcie
ustrońskiej szansy!!!
Marek Nejman

zgłoszenia
kandydatów
do lauru

W sobotnie popołudnie rynek opanowali lokalni wytwórcy zarówno
rzeczy do podziwiania, używania jak i do smakowania. Wszyscy
chcieli zaistnieć na Ustrońskim Jarmarku, organizowanym w ramach
Dni Ustronia. Nie brakowało mało regionalnych produktów takich
jak gofry, wata cukrowa, piwo, ale dzięki temu każdy znalazł coś dla
siebie. Nie mogło zabraknąć placków ziemniaczanych pieczonych na
blasze, podawanych z wyrzoskami albo śmietaną. Od lat ich przygotowaniem i sprzedażą zajmują się państwo Gajdaczowie z Hermanic,
którzy byli gazdami dożynek w 2004 roku. Placki i inne regionalne
smakołyki jadło się tym przyjemniej, że na scenie przygrywały najlepsze ustrońskie i okoliczne zespoły folkowe.
Fot. W. Suchta
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W związku z organizowaną co roku uroczystą sesją
Rad Gmin Ziemi Cieszyńskiej
z okazji 11 listopada połączoną
z wręczeniem Laurów Srebrnej Cieszynianki przypomina
się o możliwości zgłoszenia
jednego kandydata przez stowarzyszenia, organizacje, instytucje działające na terenie
Ustronia. Kandydatem może
być każdy mieszkaniec gminy.
Zgłoszenie musi być dokonane
na piśmie i zawierać oświadczenie kandydata zawierające
zgodę na wyróżnienie i ujawnienie danych osobowych.
Zgłoszenie przyjmuje się
w Urzędzie Miasta w terminie
do 14 września br. Kartę zgłoszenia kandydata oraz wszelkie informacje można uzyskać
w wydziale Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki UM, pok.
Nr 16, tel. 8579-328. Wyboru

laureata dokona Rada Miasta
podczas wrześniowej sesji.
Przy wyborze Rada weźmie
pod uwagę przede wszystkim
szczególne zasługi dla społeczności, w której działają
kandydaci a zwłaszcza wniesienie przez nich i propagowanie nowych, pozytywnych
wartości będących godnymi
naśladowania i stanowiącymi
wzór dla innych.

Kupię
gospodarstwo
lub
grunt rolny
Tel. 531 998 690
23 sierpnia 2012 r.

Roztomili ludeczkowie

Podziwejcie sie, jak hónym sie to lato skulało! Łoto sie niedowno zaczyło, a już za półdrugo tydnia zacznie sie wrzesiyń.
Teraz, jak to piszym, jeszcze mómy lato, hyce sóm, jak sie patrzi
i człowiek w nocy by najchyntnij społ bez łoblyczki – tak jako
zostoł stworzóny. Ludzie pocóm sie i pijóm, wiela wlezie. Fórt
słyszymy o strasznych wiatrziskach, co chałupy bulejóm i strómy
przewracajóm. Aż strach posłać kej dziecka, bo łoto my słyszeli,
jako jedno dziywcze nie zdónżyło uciyc i już go ni ma na świecie.
Dziynki Najwyższymu, że u nas doś tak je spokój i nic złego sie
nie dzieje.
Żniwa sie już kónczóm, teraz sie bydzie łobili młócić. Kiesi
było w sklepach cosi takigo, co sie nazywało „Vistula”. To sie
piło, ale że kiesi była też tako maszyna rolniczo, co sie też tak
nazywała, tóż potym sie prawiło, że „Vistula” i kosi i młóci
i chłopa przewróci. Tóż lepij było sie tej „Vistuli” nie chytać – to
znaczy tej do picia.
Jak to piszym, to jeszcze łolimpiada trwo, ale jak to bydziecie
czytać, już bydzie po wszyckim. Nó, kapke tych medali prziwiezymy. Możne mógło być wiyncyj, ale wyszło, jak wyszło. Spómniało
mi sie, jako roz jedyn Polok sztartowoł w rzucie młotym. Wynik był
niesamowity, wszyccy przilecieli, coby mu gratulować, a dziynnikarze przistawiajóm mu mikrofón ku gynbie i pytajóm sie go, jako
mu sie łudało taki wynik zrobić. A tyn młodziok sie jyny roześmioł i
prawi: „To jeszcze nic takigo , ale dejcie mi tu tyn siyrp, to hynym
aż ku ruskij granicy.To było jeszcze za czyrwiónych, tóż ni ma sie
co dziwać, że tyn szportowiec tak prawił.
W zeszłóm niedziele my mieli dożynki. Pochód był szumny, jako
dycki. Było sie na co podziwać. Potym były wystympy w amfiteatrze, a potym festyn. Ludzie se mógli potańcować i kupić se cosi
fajnego do zjedzynio. Nikierzi panoczkowie szli tam przeważnie po

Biblioteka

to, żeby sie warzónki napić. Dobrze, jak sie jeszcze miarkowali,
gorzij, jak kiery zostoł w krzokach leżeć, bo nie wiedzioł, kiery
kieliszek mo być łostatni.
Przed dożynkami były łodprawiane Dni Ustrónio, tóż se też szło
rozmaitych fajnych rzeczy kupić abo łobezdrzić.
Tydziyń tymu we strzode my mieli świynto, patnostego siyrpnia.
To je taki katolicki świynto. Moja stareczka mieli Marysia na
miano i dycki na patnostego siyrpnia miano łodprawiali. Ciotka
dycki przinosiła starce szumnóm pukiete z gladioli i floksów.
Mama napiykła fajnych kołoczy ze śliwkami abo z jabkami i my
sie z ciotkóm czynstowali na to starczyne miano. Stareczka też
sie czynstowała i była łucieczóno.
Patnastego siyrpnia sie też łodprawio świynto wojska polskigo,
na pamióntke tego jako kiesi polski wojsko Rusów przegóniło. Do
dzisio sie o tym mówi, że to był „cud na Wisłóm”.
Jako że od dzisio za tydziyń bydzie już wrzesiyń, tóż dziecka
sie rychtajóm do szkoły. I tak sie dzieckóm wydarziło, bo piyrszego września je sobota, tóż szkoła sie zacznie dziepro trzecigo,
w pyndziałek. Ale trzeja dzeickóm łoblyczke do szkoły kupić,
zeszyty, kredki, piórniki i co tam jeszcze dziecka potrzebujóm. Mamulki gónióm po sklepach, coby to wszycko na czas diecka miały.
Najwiynkszo sumeryja, je, jak już trzeja iś do szkoły, a tu czegosi
chybio, bo w sklepach nima. Mamulki na głowach stowajóm, coby
jednak tóm wiec dziecko miało. Z ksiónżkami do szkoły też bywo
nikiedy sumeryja. Nó, a potym zaś sie zacznie: rano wczas stować,
zadani robić dóma, łuczyć sie i taki rozmaite wiecy. Łojcowie też
bydóm mieli kapke łużyry. Tóż korzystejmy jeszcze z tego lata, co
nóm go jeszcze kapke zostało.
Hanka

poleca:

NOWOŚCI:

Marcin Wolski „Post-Polonia”
Książka jest parodią współczesnej sytuacji polityczno-społecznej w Polsce i Unii Europejskiej. Autor ukazuje w krzywym
zwierciadle potencjalne konsekwencje obecnych wyborów
politycznych i zmian społeczno-ekonomicznych.
Maria Molicka „Biblioterapia i bajkoterapia”
Autorka napisała pracę w której zebrała dotychczasowe doświadczenia - wynik wieloletniej pracy naukowej i terapeutycznej. Zwraca uwagę na zagrożenia naszej antynarracyjnej epoki,
dowodzi, że rola książki w budowaniu zasobów osobistych jest
nie do przeceniania. Jest to ważne szczególnie dla dziecka. Druga
część pracy poświęcona jest ukazaniu roli bajkoterapii.
POZIOMO: 1) przyjmie i wypłaci, 4) balowa lub lekcyjna,
6) rodzaju pojazdu konnego, 8) w korycie, 9) ale świnia,
10) brukowa na chodniku, 11) kamień szlachetny,
12) nadzorował parobków, 13) dzień tygodnia, 14) produkt
z Mokate, 15) przyboczny posła, 16) syn Dedala, 17) ośmiu
grajków, 18) kiedyś popularny środek odurzający, 19) roślina
lecznicza, 20) rakieta świetlna.
PIONOWO: 1) podwykonawca, 2) pyszne słodkości,
3) miasto górnośląskie, 4) odosobniona sala, 5) rozkaz dla
psa, 6) przegroda wodna, 7) kobieta w bramce, 11) z niego
grzanki, 13) zamek w grodzie Kraka, 14) w środku świecy.

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

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami. Na rozwiązania oczekujemy do 31
sierpnia.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 32
NIEBAWEM DNI USTRONIA
Nagrodę w wysokości 30 zł oraz książkę ustrońskiego Wydawnictwa Koinonia otrzymuje Jan Cieślar z Ustronia, ul.
Źródlana 2a. Zapraszamy do redakcji.
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Pierwszy wyjazd był tygodniowy. Kasia
przebywała na nim ze swoim trenerem
Wojciechem Gajewskim. Drugi wyjazd
trwał dwa tygodnie. W Les Deux Alpes
ustrońska narciarka miała możliwość trenowania ze swoją grupą, Tauron OlimpijSKI, i kolejnym trenerem, Andrzejem
Bachledą-Curusiem (synem).
- Lepiej trenuje mi się w grupie – mówi
Kasia. - Samemu jest ciężko, a tak
w grupie to zawsze jest jakaś rywalizacja,
motywacja. Cieszę się, że w niej jestem,
bo tam mam wielu znajomych, a w Ustroniu jeżdżę tylko ja i mój kolega Michał
Brachaczek. On jednak ostatnio miał parę
wypadków, dwie złamane ręce, obojczyk,

gi zjeżdżamy na dół, żeby trochę zmniejszyć wysokość. Taki trening trwa około
2 godzin, zależy co robimy. Potem już
jesteśmy na tyle zmęczeni, że nie mamy
na nic sił. Po takim dniu wieczorem
wychodzimy z hotelu, idziemy razem
jeszcze gdzieś do miasteczka, żeby odpocząć i spędzić razem trochę czasu tak
normalnie.
Po kolejnym obozie Kasia Wąsek będzie
dalej pracowała takim rytmem, w jakim
zawsze przygotowuje się do kolejnego
sezonu, czyli wyjeżdżając na tygodniowe
lub dwutygodniowe obozy.
- Nie wiem, czy jest coś, w czym jestem
najlepsza – opowiada. - Dobrze idzie mi

  na obozy
z książką i nartami

Katarzyna Wąsek od kilku sezonów jest jedną z najlepszych polskich
zawodniczek w narciarstwie alpejskim. W tym roku reprezentowała kraj
na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży w Innsbrucku. Niedawno rozpoczęła
przygotowania do przyszłego sezonu. Na dwóch pierwszych obozach treningowych ćwiczyła na lodowcach w Val d’Isère i w Les Deux Alpes. Wyjazdy
trwały od połowy czerwca do 8 lipca.
rozwalił sobie nogę i nie wiadomo było,
czy pojedzie na ten obóz.
Pierwszy wyjazd w Alpy to dla każdego
zawodnika pierwsze założenie nart na nogi
przed początkiem zimowych startów. Kasia „rozjeżdżała się” po wiosenno-letniej
przerwie, która w tym roku trwała dla niej
dłużej niż zwykle.Od kwietnia zajęła ją
nauka – zdawała egzaminy gimnazjalne.
W Val d’Isère zaś sprawdziła swoją siłę i
kondycję. Drugi wyjazd oznaczał początek
cięższych treningów. Do narciarskiego
rozgrzewania mięśni w zwykłych zjazdach
doszły ćwiczenia na tyczkach, bardziej
techniczne, na trasie slalomu giganta i
supergiganta.
Plan treningowy jest ściśle ustalony.
Dzień podzielony jest na sesje treningowe, podporządkowane wymogowi zmian
wysokości. Lodowiec w okolicy ośrodka
Les Deux Alpes ma 3600 m n.p.m. i
rozpoczynając pracę nad formą, grupa
narciarzy wykorzystuje możliwości, jakie daje im jazda w takich warunkach.
Treningi na 3200 m – 3500 m n.p.m. pozwalają na znaczną poprawę wydolności
w krótkim czasie i są kluczowe w tej dyscyplinie. Jednak są o wiele cięższe, niż te
w dolinach.
- Rano wstajemy koło 6.00, o 6.20 śniadanie – opowiada Kasia. - Koło 8.00 stoimy
już na nartach po wyjeździe kolejką na
górę i potem jeśli jeździmy bez przerwy, to
gdzieś tak do 11.00 – 12.00. Czasem mamy
godzinną przerwę, ale wszyscy wolimy
jeździć bez niej, żeby wcześniej skończyć
i zjechać na obiad. Po obiedzie mamy czas
wolny, wtedy najczęściej wszyscy idą spać,
bo są zmęczeni, i o 16.00 mamy kolejny
trening, ogólnorozwojowy, czyli jakieś
bieganie, piłka nożna, specjalne treningi na
szybkość, wytrzymałość. To miasteczko,
w którym mieszkamy, jest na wysokości
1800 m i czasami na popołudniowe trenin-
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równowaga, którą dużo trenowałam tutaj
w Ustroniu, chodząc po specjalnej linie.
Nazywa się to chodzeniem po slacku.
Na tym dobrze się czuję i dobrze mi się
chodzi, ale niektórzy potrafią na takiej
linie zrobić salta albo skakać na skakance.
Właściwie nie ma takiego elementu, którego nie musiałabym ćwiczyć.
Kondycję i siłę będzie systematycznie
rozwjała przez najbliższe pół roku.
- Chcę teraz poprawić wszystkie elementy jazdy – mówi, pytana o swoje plany
na dalsze przygotowania do zawodów.
- I wiem, że mi się to uda, bo co roku
w październiku już czuję, że mam dobrą
kondycję i że dam sobie radę, że jestem
w miarę przygotowana do sezonu. Na
początku mam też zawsze taki męczący
wyjazd do Skandynawii, gdzie jest sporo
jeżdżenia i jest zmiana strefy czasowej,
oprócz tego jest cały czas ciemno, nie
ma słońca. Jesteśmy tam dosyć długo
i tam odbywają się pierwsze zawody, bo
jest śnieg. Ale jak się to już wytrzyma, to
potem idzie już z góry.
Te długie wizyty na lodowcu czekają ją
dwa razy w miesiącu.
- Potem nie można robić już dłuższej przerwy od nart – mówi Kasia. - Trzeba często
na nich stać, można maksymalnie zrobić
dwa tygodnie przerwy. Więc nie będzie
mnie dużo w szkole.
Kasia dostała się do Liceum im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie, gdzie jest klasa
sportowa. Będzie się tam uczyła indywidualnie. Na obozy zawsze bierze ze sobą
książki, ale pracuje z pomocą nauczycieli,
przygotowując się do lekcji, sprawdzianów i egzaminów, taki tryb sprawdziła już
w trzeciej klasie gimnazjum.
5 sierpnia wyleciała do Passo Stelvio.
- Po treningach wyjdzie, czy będę mocna
na zawodach – podsumowuje prosto.
Maria Kulis

bieg  na  
cztery
ręce
18 sierpnia, wieczór. O 19.30 wystartował 22. Bieg Romantyczny Parami. Zgromadził setki uczestników
w różnym wieku i z różną sportową
przeszłością.
Maria Kulis – Raz startowałam z profesjonalnym biegaczem, raz z amatorem,
nawet z chłopakiem, którego poznałam
dopiero na linii startu. W tym roku udało
mi się namówić ciebie, jakie były twoje
pierwsze skojarzenia, kiedy usłyszałeś
w redakcji hasło „bieg romantyczny parami”?
Adam Targowski – Domyśliłem się,
że w biegu będą uczestniczyli wspólnie
kobieta i mężczyzna. Nie spodziewałem
się jednak, że będą to zawody, na które
przyjadą profesjonaliści. Przypuszczałem,
że nie będzie pomiaru czasu, a bieg będzie
miał charakter tylko towarzyski, bez elementu rywalizacji.
MK – To musiałeś być zaskoczony. Ja
z kolei byłam zaskoczona, że jesteś taki
dobry, trochę bałam się, że nie dotrzymam
ci kroku. I w zasadzie nie dotrzymałam
- musiałeś zwalniać, żeby na mnie poczekać, ale z tego, co widziałam, wiele par
miało taką, hmm, powiedzmy, taktykę.
Nie zauważyłam żadnej kobiety, która
by poganiała swojego partnera. Wychodzą różnice między bieganiem kobiecym
i męskim. Ci zawodowi biegacze, z którymi rozmawialiśmy, też o tym mówili.
AT – Rzeczywiście, większość par biegła
w ten sposób i nie ma w tym nic dziwnego,
to naturalne. Mężczyźni w aspekcie fizycznym zawsze mają przewagę. Mówił o tym
na przykład Marcin Szczurek, który razem
ze swoją dziewczyną Klaudią Grygierek
zajął trzecie miejsce w kategorii wiekowej
do 50. lat: „Żeby nie było, że kobiety są
słabsze - dla mężczyzny jest taka trudność,
że jednak musi dostosować się do swojej
dziewczyny, jeżeli ona jest słabsza, a tak
jest w większości przypadków”.
MK – Wydaje mi się, że mężczyźni są
ambitniej nastawieni na dobry czas i uprawianie tego sportu połączone ze startami
w zawodach. Marcin, pamiętasz, wspominał, że to jego czternasty start w tym
roku. Ale w Romantycznym startują też
na przykład narciarze i tenisiści, jak Filip
Kaleta i jego partnerka Kasia Wąsek. Poszło im doskonale – byli drudzy w swojej
kategorii. Kasia mówiła, że biegła już
w zeszłym roku. „W tym roku kolega
ciągnął mnie za rękę albo pchał za plecy
przez cały bieg. I jeszcze śmiał się ze
mnie, wybiegał do przodu i cały czas sie
odwracał i patrzył, czy biegnę. Dałam z
siebie prawie wszystko, tylko końcówki
nie przyśpieszyłam. Nie traktowałam tego
startu tak zupełnie rekreacyjnie. Było na
poważnie, ale też zabawa, bo to przecież
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Biegły też księżniczki.

bieg romantyczny. Tylko jakby co, to nie
jesteśmy parą!”
AT – No właśnie, nie trzeba było przecież
być ze sobą w związku, żeby wystartować.
Najlepiej obrazuje to występ rodzeństwa
z Żor, których w czasie biegu wspierała
mama. Poszło im bardzo dobrze, dzielni
młodociani z uśmiechem na ustach dotarli
do mety.
MK – Bartek: 5 lat, Martusia 3 latka,
czyli w sumie mieli 8. Ich mama mówiła,
że wcześniej zapytała swoje dzieci, co
one na to, żeby pobiec jako reprezentacja
rodziny. „Nie jestem oczywiście za tym,
żeby coś było na siłę, ale jakby zrezygnowały, to zawsze byliśmy obok” – mówiła.
„Biegliśmy, żeby kontrolować, widzieć,
czy mają siły, czy nie przerwać, albo jakby
brat za bardzo ciągnął. Bo wiadomo, że on
nie za bardzo rozumie intencji, więc trzeba
było tłumaczyć, że nie może za bardzo
wybiegać do przodu, że musi na siostrę
czekać. Więc on biegł, wracał. Żeby dobiegli parą, to było ważne. Dystans pokonali,
co było dla nas zaskoczeniem i byłam
z nich, nie powiem, dumna”. Jednak prawdziwie romantyczne starty też się zdarzały!
Historie miłosne! Pamiętasz? Popatrz na
listę startową: Alicja Zadrożna i Gustavo
Katz, Polka i Brazylijczyk.
AT – Tak, ich historia jest ciekawa.
Alicja jest z Opola, ale mieszka w Krakowie. Gustavo jest z San Paolo, a poznali
się – w Indiach. „Jesteśmy parą od ponad
roku – mówi Gustavo. - Dwa tygodnie
temu Ali udało się wziąć urlop w pracy,
a ja znalazłem naprawdę tani bilet do
Polski z Brazylii i wreszcie spotkałem ją,
po prawie sześciu miesiącach przerwy.
Oglądaliśmy olimpiadę w te wakacje i jednym z naszych ulubionych sportów były
biegi długodystansowe, a szczególnie ich
końcówki, sprinty tuż przed metą, kiedy
zawodnik podejmował ostatni wysiłek.
Dla nas ten bieg to był taki ostatni sprint
na koniec wakacji, tuż przed powrotem
do Krakowa.”
MK – Wyglądali na zmęczonych i szczęśliwych jednocześnie. Jeśli ktoś startuje
z marszu, to przebiegnięcie 3160 m może
być faktycznie wyzwaniem. Pewna pani
z Inowrocławia pokonała je w butach
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górskich, zeszła ze szlaku, przyszła pod
Karczmę i spotkała swojego biegowego
partnera sprzed dwóch lat. Namówił ją,
i pobiegli. Było kilka innych par, które dobrały się tuż przed startem. Nie jest trudno
wziąć udział. Zapłacić wpisowe, odebrać
numer, przypiąć do koszulki.
AT – Dokładnie. Po starcie na ulicy
Nadrzecznej, obok Karczmy Góralskiej,
wbiegaliśmy na ul. Grażyńskiego i po krótkim odcinku skręcaliśmy na ul. Legionów,
potem przez około kilometr aż do mostu,

po którym wbiegliśmy ponownie na ul.
Nadrzeczną. Na końcu czekali już spikerzy
i sędziowie.
MK – Ostatni sprint, i już meta, tłumy
kibiców, fotoreporterzy. To jest atmosfera!
Emocje! Dopalają się pochodnie, rozpadają przebrania. Na szczęście, samochód
Flinstone’ów, nożny pojazd biegowy,
przetrwał do końca. Poruszał się powoli,
bo jego właściciele tworzyli parę w trójkę
ze swoim synkiem, startującym w brzuchu
swojej mamy. Para z Wodzisławia Śląskiego brała udział po raz trzeci. „Tylko pierwszy raz był bez przebrania – powiedzieli
nam - w zeszłym roku pomysł był inny,
przebraliśmy się za lekarza i pielęgniarkę,
opiekę medyczną. A że w tym roku wiedzieliśmy, że nie możemy liczyć na żadne
miejsce, to chcieliśmy ubarwić nasz start
w inny sposób. Przygotowanie zajęło nam
jedno popołudnie. Nasz strój ma mówić
o tym, że tutaj ma być rodzinnie i nie liczy
się miejsce, tylko zabawa”.
AT – Prawdziwa zabawa zaczyna się teraz, po biegu, kiedy wszyscy siedzą razem
przy stołach, śpiewają wspólnie z kapelą
Tekla Klebetnica i porównują swoje czasy.
A zresztą, co tam czasy. Bieg to pretekst.
MK – Pretekst do upieczenia kiełbasy!
No i żeby się spotkać. Mam wrażenie, że
każdy się nastawia na co innego.
AT – Myślę, że było dobrze. Ale za rok
trzeba poprawić ten wynik!
Maria Kulis
Adam Targowski

Wyniki Biegu Romantycznego: kategoria wiekowa do 20. lat: Weronika i Szymon
Masarscy z Cieszyna, do 30. lat: Marcelina i Wojciech Wojtyła, LKS Pogórze, do
50. lat: Karolina Wojaczek z Pieców i Marcin Cieplak z Rybnika, do 70. lat: Monika
i Artur Bielińscy z Przyszowic, do 100. lat: Sylwia Adamik ze Skoczowa i Andrzej Łukasiak
z Cieszyna (najlepszy czas imprezy 11 minut i 40sekund), do 130. lat: Teresa Stukator
i Janusz Mzyk z Tychów, powyżej 130. lat: Maria Szatsznajder i Kazimierz Łopatka z Piekar
Śląskich.
Wystartowały pary ustroniaków: Katarzyna Wąsek i Filip Kaleta, Klaudia Grygierek
i Marcin Szczurek, Maria Kulis i Adam Targowski (reprezentowali Gazetę Ustrońską), Karolina Fojcik-Pustelnik i Daniel Czoch, Iwona Krężelok i Roman Gaszczyk, Irena i Stanisław
Dutka, Klaudia Mirowska i Piotr Gruszczyk, Eugenia i Stanisław Szturc, Adolf Garncarz
i Anna Wojtyła, Joanna Nowak i Zenon Zabost, Agnieszka Legierska i Marcin Dziadek, Patrycja
i Rafał Busz, Natalia Kowalczyk i Karol Gójski, Kinga Krężelok i Grzegorz Szalbot, Stanisław
Gembalczyk i Alicja Kaczmarek. Najmłodsze pary uhonorowano Ustroniaczkami. Przygrywała
Tekla Klebetnica. Najlepsi otrzymali serca.
(mk)
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26.08 godz. 16.00
						
						

Babska Biesiada – Europa da się lubić,
amfiteatr
Śląska Gala – Wykonawcy: Kabaret „Rak”,
wokaliści i zespoły śląskie, amfiteatr. Cena
biletu 40 zł.

29.08 godz. 17.00
						

Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń LKS Radziechowy, stadion Kuźni.

sport

dziesięć lat temu
Broniono się przed diabłem.

Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)85453-98.
Drewno podpałkowe, kominkowe,
buk, brzoza, świerk, muł, flot,
węgiel groszek, transport. 33/852
32 12, 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.
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ, prace ziemne, 507
054 163.
Usługi wulkanizacyjne, OSOBOWE, CIĘŻAROWE, MOTOCYKLE, ROLNICZE, MASZYNY
BUDOWLANE. Ustroń; ul. Katowicka 116, 508 589 342.
Mechaniczne łupanie drewna, 507
054 163.

Fot. W. Suchta
Kompleksowa obsługa księgowa dla firm, jednoosobowych
działalności gospodarczych,
spółek i organizacji BIURO
RACHUNKOWE Ustroń, ul.
Rynek 3, tel. 33/854 20 38, 606
33 18 93. Czynne w godzinach
9.00 - 19.00.
Do wynajęcia mieszkanie po remoncie, 2 pokoje + kuchnia, 602
106 413.
Pokój do wynajęcia, 33/854 26 67,
603 468 651.
Szukam emeryta budowlańca
do pomocy na 3 miesiące od
września z okolic Ustronia, 601
933 603.
Sprzedam drewno opałowe buk,
699 216 940.
Do wynajęcia mieszkanie M2, 605
849 500.

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

			
23.8			 Na Zawodziu					ul. Sanatoryjna 7		 tel. 854-46-58

24-25.8		 Elba					ul. Cieszyńska 2 		 tel.854-21-02
26-27.08 W Nierodzimiu ul. Skoczowska 111 tel. 854-24-89
28-29.8		 Centrum					ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
30-31			Pod Najadą					ul. 3 Maja 13			 tel. 854-24-59
Zmiana dyżuru następuje o godz. 9 rano.
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Z okazji 82 rocznicy bitwy warszawskiej, 58.rocznicy powstania
warszawskiego i Święta Wojska Polskiego w kościele pod wezwaniem św. Klemensa w Ustroniu odprawiona została msza połączona
z uroczystościami patriotycznymi.
- Obchodzimy dzisiaj dzień Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny. Radujmy się tym faktem, który kościół czci od pierwszych
wieków chrześcijaństwa – tymi słowami przywitał wszystkich przybyłych proboszcz parafii katolickiej ks.kanonik Antoni Sapota.
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*

*

*

*

*
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Od 7 do 9 sierpnia tego roku rozgrywano Międzynarodowy
Wyścig Kolarski Juniorów ,,Beskidy Tour”. Dwa spośród czterech
etapów miały metę w Ustroniu. Wystartowało 15 ekip, w tym reprezentujące juniorów Słowacji, Estonii i Polski, a także włoska
grupa Ucalatari Toti Trams. Pozostałe grupy reprezentowały
polskie kluby, województwa, dwie szkoły sportowe. W reprezentacji Słowacji znalazł się Matej Jurco, najlepszy junior na listach
klasyfikacyjnych UCI. Pierwszy etap rozegrano w Cieszynie, a
zwyciężył w nim Peter Velitis ze Słowacji, przed Igorem Kłakiem
z reprezentacji województwa lubelskiego i M Jueco. Następnego
dnia walczono w Ustroniu. Rano odbyła się indywidualna jazda
na czas na Równicę. Startowano z krzyżówki Jaszowcu przy kiosku
ruchu, z miejsca, gdzie zaczyna się droga brukowana kostką, do
mety na patelni przy schronisku na Równicy.
31 lipca w restauracji Cafe Europa w Ustroniu odbyło się
spotkanie założycielskie koła lokalnego Stowarzyszenia ,,Młodzi
Demokraci” w Ustroniu. Na spotkaniu obecnych było 13 osób.
Przewodniczącą zebrania wybrano Annę Schubert, która to kierowała obradami i przebiegiem zebrania. Głównym inicjatorem
powołania koła był Andrzej Georg, który wygłosił przemówienie
dotyczące celów powołania koła w Ustroniu oraz roli młodzieży
w dobie integracji europejskiej.
Głównymi celami jakie postawili sobie przed sobą młodzi demokraci z Ustronia są:
- czynny udział w życiu politycznym miasta oraz regionu,
- organizacja imprez sportowych oraz kulturalnych dla mieszkańców miasta oraz powiatu cieszyńskiego,
-organizacja spotkań europejskich z udziałem młodzieży z różnych krajów europejskich w Ustroniu.
16 sierpnia w ustrońskim amfiteatrze wystąpił zespół ,,Ich Troje”.
Dawno amfiteatr nie przeżywał takiego oblężenia. Pełna widownia
i drugie tyle osób za ogrodzeniem w parku. Nastoletnia publiczność
bardzo spontanicznie reagowała na wydarzenia na scenie. Koncert
zaczął się z lekkim opóźnieniem i to nie od razu występem zespołu.
Konferansjer w stylu Jerzego Owsiaka zapraszał do zabawy na
scenę po kilku młodych ludzi, a ci musieli tam podrygiwać w rytm
puszczanych z taśmy dźwięków. Jedni czynili to bardzo energicznie, inni nieco stremowani, ledwie pląsali. Nagrodą były zdjęcia
członków zespołu. Potem opadła duża czerwona płachta i wyszedł
saksofonista. Po jego popisie w końcu zaczęto śpiewać na żywo.
Każdą piosenkę okraszano popisami zespołu baletowego, raz męskiego, raz damskiego. Zabawa trwała do wpół do jedenastej.
					
Opracował: (at)
23 sierpnia 2012 r.

felieton

Tak sobie myślę

Przezwyciężanie różnic
Podczas głosowań zazwyczaj przedstawiciele jednej partii głosują tak samo.
I wcale nie jest to wynik ich jednomyślności, ale dyscypliny partyjnej. Członkowie
partii muszą się podporządkować decyzjom władz partyjnych. Jednomyślność
nie jest w tym przypadku czymś naturalnym, ale wymuszonym. Zresztą nie tylko
w takim przypadku. Wszak różnice zdań,
odmienne poglądy, inne pragnienia dzielą
ludzi, nawet najbliższych. Nie jesteśmy
jednakowi. Inaczej więc postrzegamy
świat, co innego nam się podoba, w co
innego czy inaczej wierzymy, inne cele
pragniemy osiągnąć. Dlatego też różnice
zdań, spory i nieporozumienia pojawiają
się stale. Można więc powiedzieć, że są
naszym „chlebem powszednim”.
I nie ma szans na to, abyśmy byli zawsze
jednomyślni. I to zarówno jako obywatele
państwa czy jako mieszkańcy jednego
miasta bądź członkowie tej samej rodziny.
A do wspólnego działania trzeba zgody.

felieton
W kręgu filozoficznej
refleksji (128)

1. Czas wakacji, to także czas lektur,
również tych zaległych. Uwagę Czytelników chcę skierować na interesującą
książkę, wybitnego polskiego filozofa,
Michała Hellera „Podróże z filozofią w tle”
(Kraków 2007). W tym felietonie refleksję
skupię nad jedną z archiwalnych fotografii
z tej książki, na fotografii ze szczególnej
podróży kilkuletniego wówczas M. Hellera (ur. 1936).
2. Aby odczytać sens sytuacji rodzinnej
i wychowawczej „uwiecznionej na kliszy”,
trzeba przybliżyć fragment polskiej historii
z czasów II wojny światowej, rodzinnych
dziejów i edukacyjnych zmagań. Fotografię wykonano w 1944 r. w Urbachu
nad Wołgą (koło Saratowa), gdzie w stepowym kołchozie przymusowo osadzono
rodzinę Hellerów, którzy po wybuchu
wojny doświadczali losu – pozbawionych
własnego domu – tułaczy i zesłańców. Najpierw, uciekając w 1939 r. z Mościc koło
Tarnowa przed represjami Niemców (za
patriotyczną postawę ojca Kazimierza, bo
jako inżynier w zakładach chemicznych,
wstrzymał ich produkcję, aby nie przeszła
ona w ręce najeźdźcy), Hellerowie przedostali się do Lwowa, a tam stali się ofiarami
stalinowskich przesiedleń. W 1940 r. wywieziono ich z Lwowa na Sybir, następnie
do Ałdanu, skąd zostali przemieszczeni do
kołchozu w okolice Saratowa.
2.1. Na fotografii przedstawiono schludnie prezentujących się Hellerów i innych
23 sierpnia 2012 r.			

Tę zgodę można wymusić albo też dojść
do niej poprzez wzajemne przekonywanie
się i szukanie kompromisu możliwego do
przyjęcia przez zainteresowanych. Brak
takiego kompromisu prowadzi do tego, że
rozchodzą się drogi krewnych, przyjaciół
czy współpracowników. Ludzie, którzy
byli sobie dotąd bliscy, stają się obcymi,
obojętnymi czy wręcz wrogimi…
Wiele mamy wokół siebie ludzi, którzy
zerwali swoje związki z najbliższymi; rodzice nie utrzymują kontaktów ze swoimi
dziećmi czy rodzeństwo między sobą.
Zazwyczaj powodem takiej sytuacji jest
różnica zdań i wynikły z jego powodu spór.
Najczęściej w relacjach między rodzicami
a dziećmi powodem tego jest brak akceptacji dla podjętych przez jedną ze stron decyzji. Choćby wtedy, gdy dorosłe dziecko
decyduje się związać z osobą, której rodzice nie akceptują. Podobnie jest w wypadku
rodzeństwa. Tu częstym powodem sporu
i wynikającego z niego zerwania kontaktów między braćmi czy siostrami staje się
sprawa majątku po rodzicach i uznanie,
że ktoś dostał więcej niż mu się należało,
a inni zostali pokrzywdzeni.
Łatwo dochodzi do sporów między
ludźmi i zerwania łączących ich więzów.
O wiele trudniej natomiast przychodzi
pogodzenie się, przezwyciężenie tego,
co dzieli i znalezienie na nowo tego, co

łączy. Bywa zresztą, że nie podejmuje się
w tej sprawie odpowiednio skutecznych
starań. Stąd bierze się tak wiele rozwodów. Małżonkowie rozchodzą się, bo nie
potrafią się porozumieć, przebaczyć sobie
wzajemnie, odnaleźć to, co ich łączyło,
dojść do kompromisu w sprawach, które
ich podzieliły. Zapewne łatwiej się rozejść
niż przezwyciężyć istniejące różnice…
Do wyniknięcia sporu nie trzeba wiele.
Wystarczą nawet najdrobniejsze różnice
między ludźmi. Natomiast przezwyciężenie różnic, pogodzenie się, wspólne życie
i wspólne działanie wymaga wiele dobrej woli i obopólnych starań. A przecież
szczęśliwe życie możliwe jest tylko wtedy,
gdy żyjemy w zgodzie z sobą samym i z
innymi ludźmi, szczególnie najbliższymi.
Warto więc starać się o utrzymywanie
dobrych kontaktów z innymi i podejmować próby porozumienia się z tymi,
z którymi jesteśmy w konflikcie. Trzeba
tylko nieraz przełamać własne opory czy
dumę i wyciągnąć rękę do zgody. Może
się przy tym okazać, że druga strona także
pragnie zgody, tylko na przeszkodzie stoi
także u nich ich duma i obawa, że ich ręka
wyciągnięta do zgody zostanie odrzucona.
Zapewne wiele bliskich sobie kiedyś osób
mogłoby znowu być razem, gdyby tylko
zrobiły ów krok wiodący do zgody…
Jerzy Bór

Polaków dzielących dolę zesłańców. To
zdjęcie zaskakuje ukazaną na nim troską
rodziców o dzieci i jakość ich wyglądu,
gdyż mimo niedoli na obcej ziemi – w tym
doświadczenia głodu na Syberii – są one
pieczołowicie zadbane, jakby wciąż żyły
we własnym domu rodzinnym i przed jego
drzwiami pozowały do wspólnej fotografii, jako pamiątki z jakiegoś rodzinnego
spotkania.
2.2. W książce reprodukcję tego zdjęcia
poprzedza biogram ks. prof. M. Hellera,
w którym ukazano domowe źródła i nietypowy przebieg jego edukacji: „W trudnych warunkach wojennych, dzięki pracy
pod nadzorem rodziców, uczeń Michał
robił szybsze postępy w nauce niż jego
rówieśnicy. W Urbachu został przyjęty od
razu do drugiej klasy. Po wojnie sytuacja
się powtórzyła i, po egzaminie złożonym
przed dyrektorem szkoły w Mościcach,
»przeskoczył« klasę czwartą, rozpoczynając naukę od piątej”. Obraz dbałości
i troski ukazany na fotografii znajduje swe
potwierdzenie w jakości domowej edukacji, którą od rodziców pobierał ich syn.
2.3. W opisie fotografii, zwłaszcza jeśli
uwzględnia się przebieg domowej edukacji
pod kierunkiem rodziców, nasuwają się
słowa „dbałość” i „troska”, które mają swe
znaczenie moralne. Rozpatrując etyczny
sens dbałości, jako „cnoty mniejszej”, acz
ważnej w wielu życiowych sytuacjach,
Marcin T. Zdrenka wyjaśnia, iż „dbałość
stanowi taką ogólną formułę konstytucji charakteru, w której mieszczą się:
pracowitość, dokładność, punktualność,
pieczołowitość, staranność, przykładanie do czegoś specjalnej wagi, schludność, stałość, niekiedy także dyscyplina.
Gdy znaczenie tego pojęcia poszerzyć z

»dbałości o coś« na »dbałości o kogoś«,
w grę wchodzi pojęcie troski”. Z punktu
widzenia etyki zauważalne są relacje między dbałością a wytrwałością, dyscypliną,
ładem i schludnością. Te relacje są istotne
z punktu widzenia wychowania, gdyż pozwalają kształtować pożądane sprawności
umysłowe wraz z odpowiednią podbudową
moralną.
3. Rodzinna fotografia Hellerów z 1944 r.
i wspomnienie o domowej edukacji M.
Hellera naprowadzają na jedną z sytuacji,
w których dom rodzinny dawał solidne
oparcie dla rzetelnego wychowania intelektualnego, funkcjonując jedynie jako
rzeczywistość duchowa i mocna więź międzyosobowa w rodzinie pozbawionej na
wiele lat swego materialnego domostwa.
Takich sytuacji, szczególnie w polskich
dziejach, było sporo. Warte są one kronikarskiego odnotowania i upamiętnienia
oraz skłaniają do zadumy nad – nierzadko
mężnym – zmaganiem się z niesprzyjającymi wychowaniu okolicznościami,
aby dzięki działaniom wychowawczym,
zmieniać – zdawałoby się, że już nieodwracalny – bieg dziejów. Te sytuacje mogą
stanowić zachętę, aby z konsekwencją
urzeczywistniać integralny rozwój dzieci
w domu. Efektywne wychowanie znajduje
– trwalsze od przeciwności – oparcie we
więzi rodzinnej i wspólnocie rodzinnych
dóbr. Zachodząca w wewnętrznym życiu
rodziny wymiana dóbr moralnych, intelektualnych i duchowych kształtuje wartościowe postawy i zdolności osób należących do
nowego pokolenia, o czym zaświadcza na
kartach swej książki M. Heller.
4. Zachęcam do refleksyjnej lektury
„Podróży z filozofią w tle”.
Marek Rembierz
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graliśmy zasłużenie. Z tego meczu trzeba
wyciągnąć taki wniosek, że nie można
dawać przeciwnikowi szansy, nie wolno
dopuścić by uwierzył, że jest w stanie
cos ugrać. Jeżeli drużyna wyciągnie taki
wniosek, to będziemy mogli być zadowoleni w kolejnych meczach. Dziś trudno
było wytrzymać cały mecz po tempie,
jakie narzuciliśmy w pierwszej połowie.
Trudno oczekiwać, że zagramy takim
presingiem 90 minut. To jest niemożliwe
na tym poziomie. Jestem zadowolony z
przebiegu spotkania, mamy trzy punkty
i jest w porządku. Graliśmy to, co sobie
założyliśmy, zmęczyliśmy przeciwnika,
byliśmy konsekwentni. Przeciwnik grał
rzucając długie piłki do przodu i teraz już
wiem, dlaczego nie wygrywają. To jednak
nie nasz problem. Naszym standardem są
niewykorzystane sytuacje. Nadal nie może
przełamać się Mietek Sikora i musimy
zrobić wszystko, by w kolejnych meczach
trafiał do siatki.
Wojsław Suchta
Radośc Kuźni z prowadzenia nad Pewlą.

            Fot. W. Suchta

pewel  pokonana
LKS Wilamowiczanka Wilamowice KS Kuźnia Ustroń 3:3 (2:1)
KS Kuźnia Ustroń LKS Pewel Mała 2:0 (0:0)

W meczu w Wilamowicach Kuźnia
miała przewagę, ale nie wykorzystała
wielu okazji. Bramki dla Kuźni zdobyli:
Dawid Jałoszek i dwie Mieczysław Sikora.
Kuźnia prowadzi w drugiej połowie 2:3,
niestety traci bramkę w ostatniej minucie
spotkania.
W meczu kontuzji doznał Robert Madzia. Piłkarz z Wilamowic uderzył go łokciem w twarz i złamał mu żuchwę. Sędzia
za ten brutalny faul pokazał jedynie żółtą
kartkę, a protestującego trenera Kuźni
usuwa z boiska.
O meczu w Wilamowicach trener Marek
Bakun powiedział: - Spotkanie dramatyczne, mające dwa oblicza. Pierwsza
połowa bardzo słaba. Przegrywaliśmy 2:0
i dopiero w ostatniej minucie pierwszej
połowy strzelamy bramkę. W drugiej
części spotkania podnieśliśmy się na 2:3
grając świetnie, ale wyniku nie udało się
utrzymać.

*

*

a my zadecydowanie musimy poprawić
swoją grę, zwłaszcza w środku pola. Środek to mózg drużyny, a my nie potrafimy
stworzyć sytuacji bramkowej. Prosty stąd
wniosek, że trudno wygrać, gdy nie ma
piłek dogrywanych do napastników. Mecz
nie wzbudził zbytniego aplauzu na trybunach, raczej nie było emocji.
Trener Kuźni M. Bakun: - Dziś w końcu
zagraliśmy konsekwentnie i mądrze. Wy-

1 KS Spójnia Landek
10
2 GKS Morcinek Kaczyce
10
3 LKS Tempo Puńców
9
4 TS Koszarawa Żywiec
9
5 LKS Radziechowy
7
6 KS Kuźnia Ustroń
7
7 LKS Pasjonat Dankowice 6
8 KP Beskid 09 Skoczów
4
9   Błyskawica Drogomyśl
4
10 LKS Zapora Porąbka
4
11 Wilamowiczanka Wilamowice4
12 LKS Bestwina
3
13 LKS Węgierska G./Żabnica 3
14 LKS Wisła Strumień
3
15 LKS Pewel Mała
3
16 RKS Cukrownik Chybie
0
17 LKS Zapora Wapienica
0

10:2
8:2
12:5
11:7
8:4
7:6
5:6
3:0
12:10
1:2
7:9
5:8
4:7
6:13
4:11
2:7
7:13

*

Mecz z Pewlą jednostronny. Kuźnia
sporo rozgrywała. Piłkarze Pewli liczyli
na szczęście i wybijali piłkę przed siebie.
W drugiej polowie padły dwie bramki dla
Kuźni. Pierwszą zdobywa technicznym
strzałem z prawej strony w dolny róg
Marcin Marianek, drugą w podobny sposób, ale z lewej strony, Marek Szymala po
pięknym podaniu M. Sikory.
Trener Pewli Małej Piotr Tymiński:
- Mecz tak senny jak dzisiejsza pogoda.
Dużo chaotycznej gry, szczególnie w naszym wykonaniu. Kuźnia miała swoje okazje i je wykorzystała, zdobyła trzy punkty,
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Obrońców Pewli mija Piotr Husar.

              Fot. W. Suchta
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