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hutnicze  muzea dla ustroniaków
Rozmowa ze Stanisławem Zahradnikiem,
historykiem regionu

Jest pan twórcą trzynieckiego muzeum hutnictwa, ale najpierw
stworzył pan archiwum huty w Trzyńcu.
Całe swoje życie zawodowe poświęciłem hucie trzynieckiej.
Od czasu ukończenia studiów pracowałem jako referent w jej
archiwum, a po dwóch latach objąłem kierownictwo tego archiwum. Warunki pracy były bardzo ciężkie, nieporównywalne
z dzisiejszymi. Większość mojego dnia pracy spędzałem w piwnicy. W zimie panowała tam temperatura 10-12 stopni. Nie było
komputerów, internetu, przy porządkowaniu materiałów wszystko
trzeba było robić według własnego pomysłu i własnymi rękoma.
Mimo to udało się podnieść trzynieckie archiwum do czołówki
zbiorów zakładowych w Czechosłowacji.
W archiwum znajdowały się dokumenty od momentu powstania huty?
Trzynieckie archiwum zostało założone na początku lat 50. ubiegłego wieku. Wcześniej wszystkie dokumenty zgromadzone były
w Pradze, a przewieziono je do Trzyńca właśnie przed rozpoczę(cd. na str. 2)
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Bez wielkiej pompy obchodzono rocznicę oddania do użytku
i uruchomienia wyciągu na Czantorię, a wszystko odbywało się
w ostatnią sobotę 13 października w hali dolnej stacji. Przybyli
pracownicy, ludzie blisko związani z wyciągiem oraz władze
miasta.
- Dla tych, którzy nie pamiętają, stało się to 17 października
1967 r. - mówił prezes Kolei Linowej „Czantoria” Czesław
(cd. na str. 9)
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(cd. ze str. 1)

ciem mojej pracy. Kiedy po raz pierwszy wszedłem do pomieszczeń zajmowanych przez archiwum, zobaczyłem hałdy papierów
leżących na podłodze, powrzucanych swobodnie na półki. Udało
się to wszystko uporządkować.
Był pan twórcą nie tylko archiwum zakładowego, ale też muzeum.
Pomysłodawcą był Mirosław Boublik, ówczesny dyrektor huty.
Człowiek nie stąd, ale ceniony i lubiany na naszym terenie. Widział
potrzebę wspierania społeczności polskiej i, dzisiaj można już o tym
mówić, wspierał nawet materialnie budowę domów PZKO. Nasza
współpraca nie zawsze układała się wzorowo, chciał mnie nawet
z przyczyn politycznych zwolnić, ale darzyłem go szacunkiem
i uważam za jednego z najlepszych dyrektorów huty. Kierował nią
w latach 1964-1985, właściwie do swojej śmierci. Był działaczem
podczas wydarzeń w 1968 roku i właśnie po nich, żeby się utrzymać na stanowisku, wyniknęła sprawa mojego zwolnienia, ale nie
chciałbym się już teraz nad tym rozwodzić. W każdym razie, pod
koniec lat 60. uznał, że dobrze byłoby założyć muzeum w Trzyńcu.
Było to pierwsze muzeum hutnictwa na terenie Czechosłowacji.
Jako że byłem archiwistą, do mnie zwrócił się o pomoc w tworzeniu
placówki. Otwarcie nastąpiło w 1969 roku.
Jaki miała charakter?
Jej zadaniem było udokumentowanie i podkreślenie znaczenia huty
trzynieckiej i regionu trzynieckiego. Przestałem być kierownikiem
muzeum ze względów politycznych i narodowościowych, ale
współpracowałem z muzeum i myślę, że spełniało swoją rolę. Po
moim odejściu na emeryturę, przyszło nowe kierownictwo i charakter muzeum zmienił się. Nastawiono się bardziej na pokazanie
współczesności huty, przemysłu, spraw rynku, konkurencyjności,
a mniej na przeszłość. Muzeum stało się bardziej wizytówką, reklamą dzisiejszych osiągnięć zakładu niż dokumentacją historii.
Niestety ta zmiana charakteru nastąpiła również ze względów
narodowościowych.

S. Zahradnik.

Fot. M. Niemiec

nowisko to piastowała dotąd
Agnieszka Pachcierz, która
została prezesem Narodowego
Funduszu Zdrowia.

*

W parku za kościołem św. Trójcy w Cieszynie powstał plac
zabaw. Pociechy mają do dyspozycji huśtawki, zjeżdżalnię i
„bujaki”. Miasto wydało blisko
50 tys. zł ze swojego budżetu.

*

*

*

Ogólnopolskie Zrzeszenie
Szpitali Akredytowanych uzupełniło skład swojego zarządu.
Sekretarzem wybrano Annę
Bednarską-Czerwińską, dyrektora Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Cieszynie. Sta-
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*
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Radni znad Olzy nie przystali
na propozycje Starostwa Powiatowego, aby zorganizować
stanowiska autobusowe pod
wiaduktem przy ulicy Kolejowej. Byłoby to tymczasowe
schronienie na zimę dla pasażerów, którzy teraz czekają pod
chmurką. Nie wiadomo czy
władze powiatu same zabiorą
się za tę inwestycję. Ma kosztować około 400 tys. zł.

*

*

*

Na Śląsku Cieszyńskim występują rodzime wody mineralne. Ich

Ale warto się tam wybrać?
Oczywiście, serdecznie zapraszam. W latach 90. placówkę przemianowano na Muzeum Miasta Trzyńca i Huty Trzynieckiej. To już nie
jest muzeum hutnicze, ale bardziej miejskie. Jest oczywiście stała
ekspozycja, ukazująca przemysł w innym ujęciu niż w ustrońskim
muzeum, bardziej nastawiona na nowoczesność. Są wystawy czasowe o bardzo różnej tematyce, pokazy multimedialne, odbywają
się ciekawe spotkania. Muzeum położone jest w pięknym miejscu
i wycieczka do niego będzie na pewno miłym przeżyciem.
Jeśli chodzi o zmianę nazwy dostrzegam tu analogię z Ustroniem. Nasze Muzeum kiedyś nosiło nazwę Hutnictwa i Kuźnictwa, a dziś nazywa się Muzeum Ustrońskie. Może taka jest
potrzeba, może nie warto tak podkreślać przemysłowej historii
naszych miast?
Można powiedzieć, że przemysł stworzył nowoczesne miasta
Ustroń, czy Trzyniec. Różnie można na to patrzeć z punktu widzenia politycznego, narodowościowego, ale huty i fabryki zakładali
po prostu ci, którzy mieli pieniądze. Był to kapitał zagraniczny, ale
wówczas Polacy nie byli w stanie inwestować tak dużych pieniędzy.
Zyski zbierali właściciele, ale pracę mieli tutejsi ludzie. Dzięki
obcemu kapitałowi powstały budynki do dziś wykorzystywane,
drogi, kolej. Z tych inwestycji korzystamy do dzisiaj.
W Ustroniu wielki przemysł przestał istnieć wraz z likwidacją
Kuźni. Jak wygląda sytuacja dużych zakładów po czeskiej
stronie?
Jeśli chodzi o kopalnie, to ich przyszłość jest przesądzona, bo
nowoczesny przemysł nastawia się na inne źródła energii, m.in.
energię atomową. Nie jest to oczywiście sprawa najbliższych lat, ale
nieunikniona. Natomiast huta trzyniecka jest właściwie największą
w Republice Czeskiej i ma bardzo dobre perspektywy rozwoju.
Przez dwadzieścia lat na tę dobrą kondycję pracował dyrektor Jerzy
Cienciała, Polak z Wędryni, a zastąpił go Jan Czudek, również
swój człowiek i bardzo się z tego cieszymy. Większość udziałów
mają Słowacy, którzy nie oglądają się na sprawy narodowościowe,
patrzą tylko na interes huty, ale jest to z korzyścią dla wszystkich.
Zakład jest oceniany bardzo dobrze, w ubiegłym roku znalazł się
na pierwszym miejscu w kraju, jako przedsiębiorstwo rozwojowe
pod względem technicznym i innowacyjnym technologicznie.
Jakie są pana wrażenia z wizyty w naszym muzeum?
Chciałbym podkreślić, że, mimo iż znam dyrektor Lidię Szkaradnik od wielu lat, znam jej możliwości i zaangażowanie, to i tak
byłem zaskoczony poziomem Muzeum Ustrońskiego. Współpracowaliśmy, gdy się tworzyło. Ja przyjeżdżałem tutaj, pani Lidia
odwiedzała nasze muzeum. To wspaniałe, że tak pięknie działacie.
Podziwiam ekspozycję, nakręcone filmy, zgromadzone materiały.
Olbrzymie wrażenie zrobiła na mnie liczba książek, które wydaje
Muzeum. To jest praca nie do przecenienia. Szczególnie podobało
mi się upowszechnianie oryginalnych protokołów z zebrań władz
miasta, z posiedzeń różnych organizacji. Tylko poprzez wydawanie
ich w formie książkowej, mogą dotrzeć do mieszkańców. Kłócę się
o to w Trzyńcu, ale władze nie do końca dostrzegają potrzebę takich
działań. Mają pod tym względem dużo do nadrobienia, ale też mają
skąd brać przykład. Wystarczy, że odwiedzą wasze muzeum.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec
złoża znajdują się w Dębowcu,
Zabłociu i Ustroniu. Są to wody
chlorokowo-sodowo-jodowe.

*

*

*

Szpital Śląski w Cieszynie chce
włączyć do swojej struktury Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe.
Jak dotąd nie ma na to zgody Zarządu Powiatu Cieszyńskiego.
Nie było też w tej sprawie tzw.
konsultacji społecznych.

*

*

*

Miniskansen istnieje w Kisielowie w zagrodzie Bojdów.
Zgromadzono tam wiele starych
sprzętów gospodarskich i domowych oraz mniejsze maszyny.
Starocie pochodzą ze strychów
rozebranych już drewnianych
chałup oraz ze stodół.

Prawo warzenia i wyszynku
piwa gród nad Olzą otrzymał
od księcia Przemysława. Bogate
tradycje kontynuuje Bracki Browar Zamkowy. Przed dwoma
laty w browarze powstało Muzeum Piwowarstwa. Ostatnimi
hitami są piwa Mastne i Ale
Pale.

*

*

*

W pałacyku myśliwskim Habsburgów, który został przeniesiony spod Baraniej Góry do
centrum Wisły (obecnie ma
w nim siedzibę PTTK), czynna
jest stała wystawa poświęconą
głuszcom. Atrakcją są te rzadkie
łowne kuraki w roli eksponatów
oraz nagrane odgłosy ich tokowania w leśnej głuszy. (nik)
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Na ślubnym kobiercu stanęli
Magdalena Mędrek z Ustronia i Przemysław Molski z Dąbrowy G.
Karolina Pilch z Ustronia i Przemysław Gryz z Dworku
Marta Małota z Ustronia i Kamil Cebo z Ustronia

*

*

*

Cisownickie atrakcje
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie pt. „Cisownickie atrakcje”, które odbędzie się w piątek, 19 października
o godz. 17.00 w Muzeum Ustrońskim. W programie: rękodzieło
– wystawa zbiorowa, którą zaprezentuje Teresa Waszut, koncert
zespołu wokalnego „Przocielki”, kabaret pt. „Łożyń sie przeca”
w wykonaniu zespołu „Rufijoki”.

*

*

*

Ci, którzy od nas odeszli:
Stefan Żmija		
lat 78 ul. Agrestowa
Irena Tatarczyk 		
lat 86 ul. Reja
Ryszarda Pokorna
lat 78 ul. Spacerowa
Michał Szarzec		
lat 75 ul. Orłowa
Emilia Kurzok		
lat 93 ul. Wspólna

Panu Zdzisławowi Pokornemu
wyrazy szczerego współczucia
w związku ze śmiercią Żony

śp. Ryszardy

Pokornej

składają
Przewodniczący i Radni Rady Miasta Ustroń
oraz Burmistrz Miasta
wraz z pracownikami Urzędu Miasta Ustroń

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego drogiego kolegi

Grzegorza Kotta

Wyrazy szczerego żalu i współczucia składamy
Jego Rodzicom i Siostrze.
Koleżanki i koledzy z klasy, SP 2 w Ustroniu,
rocznik 1984-1992.

Z głęgokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ryszardy Pokorny
Wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy
dla pana dyrektora Zdzisława Pokornego
oraz najbliższych
składa
Zarząd i Pracownicy Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego
„Ustroń” S.A.

Zakład Pogrzebowy

tel. 854 34 83, 604 55 83 21
8 X 2012 r.
Kontrola stanu technicznego
znaków drogowych. Informacje
o uszkodzonych i zniszczonych
znakach przekazano odpowiednim
służbom.
9 X 2012 r.
Zabezpieczenie wizji lokalnej
prowadzanej przez prokuraturę
i policję w Parku Kuracyjnym
w związku z bójką, która miała
miejsce podczas dożynek. Strażnicy pilnowali, żeby na teren,
gdzie prowadzone są czynności,
nie wchodzili ludzie.
10 X 2012 r.
Interweniowano na Poniwcu, kiedy mieszkanka Ustronia zgłosiła,
że na jednej z posesji wciąż wyje
pies. Prosiła, żeby sprawdzić, czy
nie dzieje mu się krzywda. Strażnicy rozmawiali z właścicielką psa,
nakazali, żeby wydłużyć łańcuch
i częściej wyprowadzać psa na
spacer. Okazał się, że został przygarnięty po ciężkich przejściach
i również z tego może wynikać
jego nerwowość.
11 X 2012 r.
Mieszkańcy zgłosili, że na ul.
Daszyńskiego przebywa osoba,
która podejrzanie się zachowuje.
Strażnicy sprawdzali, czy jest
poszukiwana przez policję.
11 X 2012 r.
Zgłoszenie od mieszkańców, że
w Polanie znajduje się bezpański pies. Ustalono, że dotarł do
Ustronia z Wisły. Był to grzeczny,

przyjazny golden retriewer. Został przewieziony do schroniska
w Cieszynie, gdzie czeka na właściciela.
11 X 2012 r.
Zgłoszenie, że na jednej z posesji
w Dolnym Ustroniu nielegalnie
wycinane są drzewa. Okazało się,
że właściciele dopełnili wszystkich formalności i mieli stosowne
pozwolenia.
12 X 2012 r.
Na skrzyżowaniu ulic Porzeczkowej i Skoczowskiej leżał nietrzeźwy mężczyzna. Dużo czasu zajęło
strażnikom, żeby dowiedzieć się,
gdzie mieszka. Okazało się, że jest
to mieszkaniec Ustronia. Został
odwieziony do domu, ale będzie
musiał zapłacić mandat.
15 X 2012 r.
Strażnicy otrzymali zgłoszenie, że
na stacji benzynowej na ul. Katowickiej przebywają rodzice w stanie nietrzeźwym z małym dzieckiem. Wezwano policję, by sprawdziła ich stan trzeźwości. (mn)

policja tel. 856 38 10
11 X 2012 r.
O godz. 9.30 przy ul. Szerokiej kierujący pojazdem wjechał
w poręcz przy wejściu do budynku
powodując uszkodzenie.
12-14 X 2012 r.
Wybijając szybę włamano się do
domu wczasowego przy ul. Wczasowej i skradziono zegar stojący
oraz odzież.

nabór do przedszkola muzycznego
Ognisko Muzyczne Towarzystwa Kształcenia Artystycznego
przy MDK „Prażakówka” w Ustroniu prowadzi nadal nabór do
przedszkola muzycznego (zajęcia muzyczno-ruchowe), w ramach
którego lekcje odbywają się w piątki o godz. 16.00. Czesne wynosi
50 zł miesięcznie. Zapisy przyjmuje nauczyciel Ogniska - Justyna
Malarz, nr telefonu komórkowego 664 934 296.

rusza Ustrońska
Jesień Muzyczna
W najbliższą sobotę, 20 października, rusza XIII Ustrońska Jesień Muzyczna. Na początek Koncert Trzech Tenorów
w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego z Poznania. Tydzień
później Koncert Młodych Talentów, na którym zaprezentują się
goście z Węgier oraz utalentowana ustrońska młodzież. W niedzielę, 4 listopada wysłuchamy jak zawsze wspaniałego recitalu
fortepianowego Adama Makowicza a zakończy Muzyczną Jesień
Alexandr Maceradi śpiewając rosyjskie ballady i romanse.
Wszystkie koncerty odbędą się w sali widowiskowej MDK
„Prazakówka” w Ustroniu a zaczynają się o godz. 18.00. Bilety
można kupić w sekretariacie MDK oraz w Miejskiej Informacji
Turystycznej na rynku. Szczegółowe informacje na plakatach
i pod nr telefonu 33 854 29 06.

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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Goprowcy na stoku narciarskim.

Fot. W. Suchta

NA RATUNEK 
RATOWNICTWU GÓRSKIEMU

Sezon narciarski coraz bliżej i ważne, by
pomyśleć o bezpieczeństwie na stokach.
Leży to w gestii każdego wielbiciela szusowania na deskach (lub desce), ale także
kierowników stacji narciarskich. Ci ostatni
postanowili interweniować w sprawie
„Ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie
w górach i na zorganizowanych terenach
narciarskich”, której mają co nieco do
zarzucenia. Przedstawiciele ustrońskich,
jak również wiślańskich ośrodków i wyciągów (Czesław i Arkadiusz Matuszyńscy, Piotr Borkowski oraz Tadeusz Duda
z Kolei Linowej „Czantoria”, Witold Pruski
z ośrodka na Stożku, Władysław Sanecki
ze stacji Nowa Osada i Krzysztof Palion
z wyciągu Klepki w Wiśle-Malince) spotkali się 4 października w Urzędzie Miasta
z posłem Czesławem Gluzą, by przedstawić mu sprawę i lobbować na rzecz zmian
w ustawie.
W trakcie dyskusji proponowano m.in.,
żeby ratownicy medyczni, którzy kończą
teraz studia, mogli pełnić funkcję ratowników narciarskich. Co prawda w głębi
kraju różnie bywa z ich wyszkoleniem do
pracy w górach, obecnie jednak nawet ci z
uprawnieniami instruktora narciarstwa nie
mogą być ratownikami narciarskimi, mimo
że medycznie są często lepiej przygotowa-
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ni od ratowników GOPR-u.
Choć temat wydaje się specjalistyczny,
może być zajmujący, toteż poprosiłam W.
Saneckiego o jego przybliżenie.
Co w tej ustawie najbardziej Panów
niepokoi?
Ustawa zakłada, że każdy ośrodek narciarski musi mieć ratownika narciarskiego, ale
tych ratowników nie ma, bo nie dało się
ich wyszkolić. A nie ma kto tego zrobić,
ponieważ GOPR-owi nie zależy, żeby ich
było więcej - wtedy właściwie tylko on
zabezpiecza stoki.
Co chcą Panowie osiągnąć?
Chcemy rozszerzyć możliwości szkolenia
ratowników narciarskich, gdyż na razie ma
je tylko GOPR i TOPR. Ustawa precyzuje,
kto może być ratownikiem oraz kto może
ich szkolić i egzaminować, ale GOPR nie
przeprowadził jeszcze żadnego kursu,
choć ustawa zakłada, że od przyszłego
roku każdy ośrodek narciarski musi mieć
swojego ratownika narciarskiego.
Czego oczekują Panowie od posła?
Większość ośrodków jest zrzeszona w Polskich Stacjach Narciarskich i Turystycznych i ta organizacja wystosowała pismo
sugerujące zmiany w ustawie. Chcieliśmy
zmobilizować pana posła, żeby poparł
naszą inicjatywę, by powstała grupa par-

lamentarna, która może przedłużyć okres
karencji, ponieważ wykonanie tej ustawy
nie jest na chwilę obecną możliwe. A to
dla nas ważne, bo ostatecznie za bezpieczeństwo na zorganizowanych terenach
narciarskich odpowiada właściciel ośrodka. Inny problem jest z rozporządzeniem
ministra o oznakowaniu trudności trasy
– ile procent jej długości musi mieć określony kąt nachylenia, żeby trasę zaliczyć
do trudnych. Czy np. uskok albo kupa śniegu usypana przez armatkę już daną trasę
do takiej kategorii kwalifikują? Trochę to
absurdalne.
Wracając do ustawy – dlaczego powstała ona w takim kształcie?
Pojawiła się psychoza w Polsce, że istnieje straszne zagrożenie, bo stoki są
niesamowicie zatłoczone i ogromna liczba
wypadków. Ale w jaki sposób prowadzi się
ich rejestr? Jeśli ktoś skaleczy sobie palec,
to mamy „wypadek”. Nic dziwnego, że
statystyka, którą podawano w mediach,
była zastraszająca. Gdybym mieszkał
w Warszawie i usłyszał, że w Beskidach
już przed feriami odnotowano tysiąc wypadków, tobym pomyślał: w życiu tam
dzieci nie poślę, bo mi je pozabijają. Ale
np. zwichnięcie nadgarstka u snowboardzisty jest powszechne, choć opatrunek
ściąga się następnego dnia. Kilka osób na
sto się hospitalizuje, a reszcie po prostu
udziela się pomocy. Ustawa miała pokazać, że bez GOPR-u nikt sobie nie poradzi.
Ja od kilku lat mam GOPR na stacji i jestem zadowolony ze współpracy, ale wiem
z doświadczenia, że goprowiec każde
opatrzenie drobnego skaleczenia wpisuje
do książki wypadków, bo taki obowiązek
nakłada na niego ustawodawca. A to
z kolei tworzy tę niechlubną dla beskidzkich stoków statystykę, która często jest
wykorzystywana w niewłaściwy sposób.
Katarzyna Szkaradnik
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Zdaniem
Burmistrza

O instytucjach samorządowych mówi
burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Budowla w potoku.

					

Fot. W. Suchta

TAJEMNICZA BUDOWLA

Widoczną na zdjęciu budowlę wzniesiono w potoku Górnik w Poniwcu. Jest
dość dobrze ukryta i tylko przez przypadek zauważyłem ją. Trudno określić,
do czego służy. Prowadzi do niej dobrze
zamaskowana ścieżka, jest też zbudowana
solidna tama na potoku. Zaintrygowany
poinformowałem nadleśniczego Leona
Mijala. Razem udaliśmy się na do potoku
Górnik, przybył tam też leśniczy. Leśnicy
byli zaskoczeni budowlą, ale i oni nie
potrafili określić, do czego służy, czy też
miała służyć w przyszłości.
- Przypadek wybudowania schronu
w lesie mieliśmy 10 lat temu na Czantorii. Przybywała tam nieznana osoba.
To drugi taki przypadek, że ktoś pró-

Z paleniska już korzystano.
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buje wybudować jakieś schronienie
z kamieni, robi zapory na potoku – mówi
L. Mijal. - Widać nawet przygotowywania
zadaszenia. Trudno mówić o większych
szkodach, ale taka budowla nie może
tam stać. Będziemy musieli dokonać rozbiórki, a jeżeli znajdziemy sprawców, to
oni dokonają rozbiórki. Taka budowla
może stwarzać zagrożenie dla innych turystów czy zbierających grzyby. Nie wolno
w potoku stawiać podobnych obiektów
bez stosownych uzgodnień i pozwoleń. To wykroczenie. Często spotykamy się z tamami na potokach. Bywa,
że jest to efekt zabawy dzieci. Tu skala
jest większa, wiec musimy interweniować.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta

*

*

W ostatnich dniach obchodziliśmy jubileusze w dwóch miejskich instytucji:
45 lat istnienia Kolei Linowej „Czantoria”
i 40 lat nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Lipowcu. Na przykładzie
tych dwóch jednostek można pokazać
różnorodność instytucji samorządowych,
inaczej mówiąc, poprzez jakie formy organizacyjne gminy realizują swe zadania.
Szkoły podstawowe, jak inne placówki
oświatowe, funkcjonują jako jednostki
budżetowe. Oznacza to, że przepływ środków finansowych odbywa się w ścisłym
powiązaniu z budżetem miasta. Jednostki
budżetowe nie posiadają wyodrębnionej
osobowości prawnej, a są zorganizowaną
strukturą w stu procentach powiązaną
z budżetem miasta. Jeżeli maja dochody,
to wpływają one do budżetu miasta i nie
mogą nimi samodzielnie dysponować.
Dysponują jedynie tymi pieniędzmi, które rada określi na dany rok. Oczywiście
w zakresie swych kompetencji dyrektorzy szkół realizują zadania wynikające
z ustaw, ale tylko w tym zakresie.
Taka formuła obowiązuje od przejęcia
oświaty przez gminy, a tu wypada przypomnieć, że samorządy początkowo nie
były obarczone zadaniami związanymi
z szkołami podstawowymi, a później
gimnazjami.
Drugi przykład to Kolej Linowa „Czantoria” będąca spółką ze stuprocentowymi
udziałami miasta. Kolej posiada wyodrębnioną osobowość prawną. Realizuje swe
zadania określone przez Radę Miasta, ale
robi to samodzielnie poprzez swój zarząd,
radę nadzorczą i zgromadzenie wspólników. Żadne dochody, czy wydatki spółki
nie przechodzą przez budżet miasta.
Polityka samorządu jest taka, by wszystkie nasze spółki, a są to Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Przedsiębiorstwo
Komunalne i Kolej Linowa „Czantoria”
działały możliwie samodzielnie, a zyski
przeznaczały na rozwój. Dodatkowo miasto posiada udziały w Wodociągach Ziemi
Cieszyńskiej.
Na przykładzie SP-5 w Lipowcu i KL
„Czantoria” można zobaczyć jak skrajne
zadania realizuje samorząd. Od elementarnych, związanych z funkcjonowaniem
państwa, czyli oświaty, po zadania komercyjne, jak prowadzenie spółek miejskich.
Z jednej strony czysta komercja, z drugiej
czysty budżet. Szkoły utrzymuje miasto,
spółki działają na własny rachunek, tak jak
inne podmioty gospodarcze.
Można podsumować, że samorząd realizuję swe zadania korzystając z całego wachlarza dostępnych możliwości, przy wielkim skomplikowaniu form tego działania.
Od budżetowych wydatków po klasyczną
komercję.
Notował: (ws)
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PO SEZONIE,
BEZ KRYZYSU?

Kolejny sezon urlopowo-turystyczny zakończony – pora na
bilanse. Postanowiłam przejść się po ustrońskich sklepach z
różnych branż, by zapytać, czy dostrzegają odpływ pieniędzy
wraz z odpływem przyjezdnych, ale też generalne zmniejszenie
dochodów w związku z widmem ogólnoeuropejskiej recesji oraz
ubożeniem społeczeństwa. Zaznaczam, że wybór rozmówców
był przypadkowy.
Zacznijmy od priorytetów, czyli jedzenia. Zaglądam do
„Rybki”. Zapytana, czy w sezonie widać większe obroty, Maja
Kohut odpowiada: - Bazujemy na mieszkańcach Ustronia, choć
w okresie letnim przychodzi sporo obcych. Ale z uwagi na
specyfikę naszego towaru obroty wzrastają raczej przed Bożym
Narodzeniem czy Wielkanocą, wtedy ustroniacy robią u nas dużo
większe zakupy.
- Ryby są bardzo drogie – zauważam. - Czy obserwuje Pani,
że ludzie na nich oszczędzają?
- Pewna grupa klientów na to nie patrzy, tylko bierze rzeczy
z najwyższej półki, ale zdarzają się osoby, które po rozejrzeniu
się rezygnują ze względu na ceny lub kupują najtańszy towar.
Ludzie mają coraz mniej pieniążków, wszystko drożeje i nas też
to dotyka, obroty mogłyby być większe. Aczkolwiek część osób
kupi choćby tę tańszą rybę ze względu na zdrowie, zwłaszcza
jeśli w domu są dzieci.
- Właśnie, na przeciwnym biegunie wobec kryzysu istnieje trend
świadomego odżywiania. Odnośnie do ryb panuje wzmożona
czujność, bo każdy słyszał o przypadkach ich „odświeżania”. Czy
dużo kupujących stawia na jakość niezależnie od ceny?
- Klienci, którzy nas znają, właściwie nie pytają, czy ryba jest
świeża – mówi M. Kohut – ale przejezdni wstępujący tutaj w drodze powrotnej na Śląsk chcą wiedzieć, jak często mamy dostawę
itp. Jednak kiedy im wyjaśnimy, że to ryby dobrej jakości, i się
skuszą, to nieraz potem wracają.
Niezły początek – myślę. Mamy rybę, przydałby się i chleb; a
może nastąpi jakieś ich cudowne rozmnożenie?
- W tym punkcie obsługujemy zdecydowanie więcej przyjezdnych, poza sezonem również – opowiada Piotr Juroszek z piekarni
„Bethlehem” w Galerii Venus, którego zastałam podczas wyrobu
ciasteczek na oczach klientów. – Takie mamy tu ukierunkowanie,
oferujemy więcej ciast, nie wystawiamy tańszego pieczywa z
poprzedniego dnia. Jednak chociaż wydaje się, że ten punkt leży
w samym centrum, w lecie np. na Brzegach obroty są podobne.
Teraz, po sezonie, zaczęły spadać, ale można przeżyć. Chociaż
z roku na rok jest trochę mniejszy zbyt, to kiedy już ktoś robi
zakupy, raczej nie zważa na cenę. Na pewno bardzo zachęca ten
zapach ciepłych wypieków.
Następny krok – ubiór. Monika Sikora z „Modnego Dodatku”
potwierdza, że tutaj także istnieje sezonowość: - Kiedy przychodzi
wrzesień, to czuć spadek obrotów, choć mamy stałych klientów,
nie tylko z Ustronia. Zagranicznych najwięcej przyjeżdża z Czech
i jeśli się coś spodoba, to kupują, bo mówią, że u nich te same
firmy są dużo droższe. Ale kryzys da się odczuć, również przyjezdni liczą się teraz z każdym groszem, więcej jest oglądających
niż kupujących. Nawet kobiety, które byłoby stać na to czy tamto,
zaczęły zwracać uwagę, ile co kosztuje. „Dodatek” zresztą kojarzy
się z czymś ponad zaspokojenie najpilniejszych potrzeb.
Skoro nie nowe ubrania, to może ciucholand? Mamy ich przecież niemało. Trafiam do tego w „Tytusie”. - Działamy tu od
lipca, ale to nasz trzeci sklep po Cieszynie i Czeskim Cieszynie,
więc mogę powiedzieć, że zawsze w wakacje jest lepiej, wrzesień
bywa najgorszy, a teraz znowu jest dobrze – tłumaczy mi Sabina
Smierna. - Są panie, które przychodzą bardzo często, nawet dwa
razy w tygodniu, a my odkładamy im, co sobie wcześniej zamówiły, mniej więcej orientujemy się już, co kto lubi.
Pytam, czy nie boją się konkurencji. - Nie jest źle, bo mamy
naprawdę niskie ceny. A co do nowej odzieży, to moja mama ma
szwalnię i szyje na polskie sklepy. Dlatego mogę pani powiedzieć,
że te materiały są beznadziejne teraz, nic tylko wyprać i wyrzucić.
Czasami lepiej przyjść do ciucholandu, znaleźć rzeczywiście
dobry materiał i nosić jakąś rzecz rok albo dwa.
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Pytanie o fatum ciążące jakoby nad tym lokalem (niewiele sklepów przetrwało tam dłużej) zostaje skwitowane uśmiechem.
Skoro nie ma się czym martwić, to może pozwolimy sobie na
coś słodkiego?
- Nie odczuwamy specjalnie zmniejszenia obrotów ostatnimi
czasy – mówi od razu Robert Antoszewski z „Delicji”. - Sezonowość i zależność od pogody oczywiście widzimy, a także rotację
klientów wraz ze zmianą turnusów w sanatoriach, ale panie
obsługujące rozpoznają ustroniaków, których też przychodzi
wielu. Interes jakoś się kręci, mimo że w okolicy powstało trochę
cukierni i konkurencji zawsze należy się obawiać. Asortyment
mamy sprawdzony, choć nie do przesady rozbudowany, ponieważ
wtedy nie można w sposób przemyślany ustalić produkcji, ludzie
kupują po parę sztuk i trudno trafić w gusta. Produkujemy to, co
zdaje egzamin, a w ogóle specjalizujemy się w tortach.
- I naprawdę nie odczuwają Państwo skutków kryzysu? – dopytuję.
- Kryzys zauważamy o tyle, o ile rosną ceny energii i składników, a my tego nie możemy bezpośrednio przekładać na ceny
zbytu, jako że istnieje pewna granica wydatków na wyroby
cukiernicze, której ludzie nie przekroczą, bo nie chodzi o zakup
pierwszej potrzeby.
Tym bardziej zakupem takim nie da się nazwać biżuterii. Wchodzę do firmy jubilerskiej „Wacławek”. - Działają Państwo u nas
dopiero od kwietnia. Nie było obaw o rentowność? W dzisiejszych
czasach decyzja o otwarciu takiego sklepu jest chyba niełatwa?
- Myślę, że obawy były, jednakże jesteśmy firmą z tradycją,
mamy stałych klientów, którzy przychodzili do naszego sklepu
w Skoczowie. Liczyliśmy, że część mieszka w Ustroniu, i tak
się faktycznie okazało, w związku z czym jest dobrze – zapewnia Monika Wacławek. – Ale też zdążyliśmy w lecie zauważyć
napływ urlopowiczów, a w czerwcu i wrześniu kuracjuszy do
sanatoriów.
- Czy przyjezdni nabywają więcej biżuterii?
- Raczej tak, ponieważ na pewno, będąc na urlopie, łatwiej wydaje się pieniądze. Oczywiście nie są to ogromne zakupy, ale jakąś
drobnostkę każdy stara się przywieźć albo sobie, albo bliskim na
pamiątkę „z Ustronia”. Niekoniecznie coś, co się kojarzy stricte
z samym Ustroniem - wyjaśnia M. Wacławek.
- Czy na podstawie wcześniejszych doświadczeń ze Skoczowa
może Pani powiedzieć, że podczas kryzysu ludzie więcej inwestują w wyroby jubilerskie?
- Wręcz odwrotnie. Biżuteria zawsze była dobrem luksusowym,
dlatego ludzie przychodzą po nią dopiero wtedy, kiedy mają na
nią środki. To nie jest coś, na co wydadzą je lekką ręką.
- Mówi się, że złoto czy kamienie szlachetne są dobrą lokatą.
- Chodzi raczej o lokatę w bankach, natomiast taka biżuteria
kupiona w sklepie to drobiazg. Za kilkadziesiąt może przyniesie
wymierny zysk, ale nie w przeciągu krótkiego okresu.
Konkluzje mojego małego „rekonesansu” zdają się nad podziw
optymistyczne. Rzecz jasna, przez niektóre dzielnice ościenne
przewija się mniej turystów i sytuacja wygląda inaczej, osobną
kwestią byłyby także obroty w hipermarketach. Mimo to można
przyjąć, że w porównaniu z tzw. polską ścianą wschodnią na
naszym terenie nie jest generalnie tak najgorzej.
Czy to jednak rzeczywiście cała prawda? Wiadomo, że
każdy chce przedstawić swoją firmę w jak najlepszym świetle
i nie ze wszystkich problemów będzie się spowiadać publicznie. Niestety, prawdą jest także to, co przyznała pewna pani,
niebędąca właścicielką sklepu i zastrzegająca sobie anonimowość: chociaż asortyment w swej branży ma bodaj najszerszy,
obroty spadły o ponad 1/3 w stosunku do minionego roku,
a 70% kupujących to stali klienci, którzy przychodzą z przyzwyczajenia do miejsca. Na dodatek pozmieniało się kierownictwo.
Dla młodych „rekinów biznesu” zamiast serdecznych więzi z podwładnymi liczy się przede wszystkim zysk, lecz nawet pomimo
ich wysiłków przyszłość sklepu nie rysuje się kolorowo.
Takich miejsc znaleźlibyśmy więcej, ale od pracowników
trudno wyciągnąć osobiste – „niepoprawne politycznie” – opinie.
Co nam zatem pozostaje? Osobie niedoświadczonej ciężko przez
życie nie wypada mentorować, jednak sądzę, iż chyba możemy
tylko rzetelnie robić swoje z nadzieją, że jeszcze tak nie było,
żeby jakoś nie było.
Katarzyna Szkaradnik
18 października 2012 r.

KOMUNIKAT
Na podstawie § 8 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz.
U. z 2006 r., nr 191, poz. 1415), przeprowadzony zostanie
wojewódzki test systemu ostrzegania i alarmowania ludności województwa śląskiego. W związku z powyższym
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje
szanownych mieszkańców, wczasowiczów i kuracjuszy, że
na terenie miasta syreny alarmowe uruchomione zostaną
w dniu 25 października 2012 r. /czwartek/ o godz. 12.00. W
ramach testu emitowany będzie - dźwięk ciągły trwający
trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu powietrznego
i o skażeniach. W przypadku pojawienia się na terenie
miasta realnego zagrożenia w dniu planowanego testu, np.
zagrożenie powodziowe, wichury, katastrofy chemiczne
lub ekologiczne, powyższy test zostanie odwołany.
Zbieramy ustrońskie nazwy miejscowe
W związku z przygotowywaniem nazw obiektów fizjograficznych do państwowego rejestru nazw geograficznych Urząd Miasta
Ustroń wraz z Muzeum Ustrońskim serdecznie proszą mieszkańców naszej miejscowości o przekazywanie wszystkich zachowanych jeszcze w pamięci nazw miejscowych w celu uchronienia ich
przed zapomnieniem. Nazwy prosimy przekazywać do Muzeum
Ustrońskiego (nr tel. 338542996, e-mail: muzeumustronskie@
op.pl). Bardzo liczymy na szeroki odzew.
Alicja Michałek

Widok z 1926 r. na kościół katolicki pw. św. Klemensa wzniesiony w 1788 r. oraz szkołę podstawową działającą w latach
1870-1962.
Po pożarze drugiego z budynków w 1994 r. postawiono na
tym miejscu pawilon handlowy.
Książkę „Dawny Ustroń w grafice Bogusława Heczki” można nabyć w Informacji Turystycznej na rynku i w Galerii
Rynek.

Mecz piłkarski na boisku w Hermanicach w 1992 r. W pierwszym rzędzie od lewej siedzą: Łukasz Czyż, Damian Bujok, Piotr

Husar, Tomasz Legierski, Seweryn Kamiński, Grzegorz Procner,
Marek Busz, w drugim rzędzie: Rafał Delong, Sławomir Kukuczka, Michał Błaszczyk, Rafał Skórzok, Grzegorz Korcz, Krystian
Jurzykowski, Jarosław Śliż, Rafał Heczko, Marcin Czyż, Marcin
Gruszczyk, w trzecim rzędzie: Zbigniew Gluza, Jarosław Legierski, Marek Stróżecki, Damian Cieślar, Beniamin Kurzok, Rafał
Gołda, Tomasz Speda, Artur Olszak, Rafał Błahut, Krzysztof
Gołda, Grzegorz Cieślar, Leszek Przyszlakowski, Józef Sowula.
Fotografię udostępnił i opisał Rafał Gołda.
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W. Pasterny wyrzeźbił pamiątkową tablicę

Fot. W. Suchta

jubileusz w lipowcu

12 października w Szkole Podstawowej
nr 5 w Lipowcu uroczyście obchodzono
40. rocznicę oddania do użytku nowego
budynku szkoły. Z tej okazji w uroczystości wzięli udział: burmistrz Ireneusz
Szarzec, przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Malina, kierowniczka Jednostki
Obsługi Placówek Oświatowych Bożena
Dziędziel, naczelnik Wydziału Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki UM Danuta
Koenig, przewodnicząca Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki RM Bogusława
Rożnowicz, przewodnicząca miejskiego
oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Ewa Lankocz. Wszystkich witała
dyrektorka szkoły Dominika Jucha, w tym
także byłych nauczycieli i dyrektorów,
w szczególności inicjatora wzniesienia
nowego budynku Józefa Balcara i poprzedniego dyrektora Marka Konowoła.
Wiersz „Jubileusz naszej szkoły...” recytowała Patrycja Habdas. Historię szkoły
przedstawili uczniowie: Dominika Szlęk,
Agnieszka Płonka, Katarzyna Szewczuk,
Agata Ciemała, Michał Chwastek, Kacper
Kozieł i Mateusz Zynek.
- Nowa szkoła stworzyła bardzo dobre warunki do rozwoju intelektualnego uczniów
dzięki dobrej bazie w postaci doświadczonej kadry nauczycielskiej, wyposażenia
w pomoce naukowe, bogatego zbioru
bibliotecznego, komputeryzacji. Szkoła
zadbała również o środowisko poprzez
udostępnianie obiektów sportowych, biblioteki, tworzenie gazety szkolno-środowiskowej, współpracę z Ochotniczą Strażą
Pożarną, Kołem Gospodyń Wiejskich,
domem czasowego pobytu dla dzieci
„Sinbad”. Nasza młodzież realizowała
swoje życiowe cele dzięki zaangażowaniu
własnemu, rodziców i nauczycieli. Wśród
tych, którzy rozpoczynali edukację w tej
właśnie szkole, są specjaliści z różnych
dziedzin: pedagodzy, architekci, lekarze,
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inżynierowie, filozofowie, nauczyciele
akademiccy, farmaceuci i wielu innych
- mówiła prowadząca imprezę Jolanta
Kowalska.
Z okazji jubileuszu życzenia na ręce
dyrektorki D. Juchy składali goście. Burmistrz I. Szarzec mówił m.in.:
- Do Lipowca zawsze wracam z wielkim sentymentem. Niewiele brakowało,
a też byłbym absolwentem tej szkoły.
W połowie czuję się lipowczaninem, bo
moja mama to rodowita lipowczanka
i tu zaczęła swoją edukację. Dlatego tak
miło wracać do Lipowca i patrzeć, jak
wspaniale to środowisko potrafi się organizować, jak ta szkoła pięknie wpisała się
w działalność lokalną. Lipowiec miał za-

Uczniowie przedstawili historię szkoły.

wsze szczęście, bo mieszkali tu wspaniali
ludzie. Ten obiekt jest jednym z dowodów
na to, że tacy ludzie 40 lat temu znaleźli się
w Lipowcu. Szkoła powstała dzięki zaangażowaniu całej społeczności lokalnej.
Znam to z opowieści rodzinnych. Zawsze
z wielkim szacunkiem wszyscy wypowiadają się o budowniczych, zwłaszcza
o Józefie Balcarze. Ta szkoła to miejsce,
które jednoczy całą społeczność, i mam
nadzieję, że takim miejscem pozostanie
na bardzo długo.
Burmistrz odczytał list, jak stwierdził,
będący wyrazem podziękowań i szacunku. List podpisał wraz z przewodniczącym RM. Właśnie od S. Maliny D. Jucha
otrzymała drzewko w donicy. Wyraziła
przy tym nadzieję, że drzewko zostanie
posadzone, będzie rosło jak ta szkoła,
a uczniowie będą znajdować pod nim
najpiękniejsze prezenty.
E. Lankocz odczytała i wręczyła list
gratulacyjny, zaś dyrektorka Miejskiego
Domu Kultury „Prażakówka” Barbara Nawrotek-Żmijewska dała uczniom okazały
kosz słodyczy.
- Trzy lata temu czterdziestolecie obchodziła szkoła w Polanie. Nasze szkoły, bo w Polanie pracowałem dwadzieścia lat, powstały
prawie w tym samym czasie. W Polanie
w 1969 r., w Lipowcu w 1972 r. Kiedy
w roku 1980 przyszedłem do Ustronia jako
młody dyrektor, Józef Balcar był moim
mentorem, był człowiekiem, który przekazał mi wiele spraw związanych z prowadzeniem placówki - mówił obecnie dyrektor
Gimnazjum nr 1 Leszek Szczypka.
Na jubilesz przygotowano program artystyczny. Wystąpili: Kasia Górny, Kinga
Górny, Szymon Roman, Michał Krysta,
Piotr Dorosz, Aleksandra Heller, Natalia
Ferfecka, Julia Musiał, Agnieszka Frączek,
Angelika Greń, Martyna Chrapek, Agnieszka Kunc, Filip Fijak.
Aby nie zapomniano o obchodzonym
święcie, Wiktor Pasterny sprezentował
szkole własnoręcznie wyrzeźbioną w drewnie ozdobną tablicę.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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Dar od samorządu.				

Fot. W. Suchta
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przyrody. Wszystko po to, żeby sprowadzić klientów.
A salamanderek pojawia się coraz częściej.
Są już niewielkie maskotki dla dzieci
i takie nagrody otrzymywano podczas
Dnia Sportu na Czantorii. Pomysł maskotki zrodził się na kolei linowej. Najpierw
spytano leśników, jakie zwierzątko najbardziej kojarzy się z Czantorią. Okazało
się, że salamandra. Trochę zostało to
zniekształcone i postanowiono zrobić salamanderka. Twórcą pierwszego projektu
jest Dawid Legierski. Graficzne opracowanie postaci wykonała Sonia Nowok ze
Strumienia, uczennica szkoły plastycznej
w Zakopanem. Wykonaniem zajęła się
firma baja.pl.
Zapytany o najtrudniejszy okres,
Cz. Matuszyński odpowiada:
- W moim dziesięcioleciu najtrudniejszy
był 2007 r. Cieszyłem się, że w 2006 zdążyliśmy wybudować nową kolej, ale 2007 był
bez zimy. Nie było przychodów i baliśmy
się, co zrobi firma, która nam leasingowała, ale oni przyjęli to z pełnym spokojem
i w 2007 r. płaciliśmy tylko odsetki. Dziś
martwiące jest to, że coraz więcej ludzi
mało zarabia. Na naszym parkingu widać,
że gros to dobre samochody, czyli odwiedzają nas głównie klienci mający pieniądze. Powoli odczuwamy, że coraz mniej
osób korzysta z naszej kolei. Dobrze, że
zależymy od Śląska, a Śląsk ciągle jeszcze
ma pieniądze. Moim zdaniem historia się
powtórzy i będziemy mieli do czynienia
z podobnym zjawiskiem jak w latach 60.
Wówczas główną część klientów stanowiły
wycieczki zakładowe. Znowu wrócimy do
wspólnych, tańszych wyjazdów autokarami. Prawdopodobnie w wielu firmach takie
wyjazdy będą organizowane.
Jeszcze podczas uroczystości w sobotę prezes mówił, że od 2000 r. posiadają dokumentację w postaci kilku tysięcy zdjęć. Natomiast lata wcześniejsze, to czarna dziura.
W związku z tym za pośrednictwem naszej
gazety apeluje:
- Jeżeli jest ktoś w Ustroniu potrafiący
wyjaśnić okoliczności uruchomienia wyciągu, dysponuje zdjęciami, będziemy
wdzięczni.
Wojsław Suchta

(cd. ze str. 1)
Matuszyński. - Kolej była budowana - Chcieliśmy coś zrobić dla ustroniaków,
przez dwa lata, natomiast większość żeby już nie mówili, że za drogo - mówi
z nas budowało nową kolej, co trwało Cz. Matuszyński. - Dlatego bilet po złocztery miesiące. To różnica technologii tówce, a informacja przekazana jedynie
i sprzętu. Tamta kolej przewoziła mnóstwo w „Gazecie Ustrońskiej” i na miejskich taludzi. Była pierwsza i jedyna w naszym blicach ogłoszeń. Chodziło o zaproszenie
rejonie. Dzisiaj jest trochę trudniej, bo ustroniaków. Z tego, co obserwowałem,
wyciągów jest sporo, ale numerem jeden, połowa klientów tego dnia to byli ustrotą najważniejszą dla nas wszystkich, pozo- niacy. Nawet mój syn otrzymał sms od
stanie kolej linowa na Czantorię. To także znajomych, żeby się wybrał na Czantorię,
moje dziesięciolecie. 1 listopada dokładnie bo jest za złotówkę. Było miło, ustroniacy
minie 10 lat mojej pracy. Przychodząc tu, poklepywali mnie po ramieniu. W kasie
niektórzy przestrzegali mnie, że będzie to natomiast można było obserwować zdzitrwało pół roku, bo kolej i tak padnie. Nie wienie ludzi: „To nie jest żart, nie ma tu
jest w stanie się utrzymać. Tymczasem jest kamery”.
to 10 lat jakiegoś sukcesu, bo wszystkie
W niedzielę na Czantorii pojawił się
lata skończyły się zyskiem. Były to lata salamenderek. Nie zabrakło go i ostatróżne, ale analiza wykazuje, że ta zima ma niej niedzieli. Co to za stwór, wyjaśnia
być dobra. Lepsze i gorsze lata następują Cz. Matyuszyński:
parami: 2006 i 2007 były złe, potem dwa - Nie jest to salamandra, czarna z żółtylata dobre, a teraz jesteśmy po dwóch mi plamami. Salamanderek to jakby jej
zimach złych, więc oby ta zima nas nie odwrotność. Od przyszłego roku będziezawiodła. Natomiast przewozy w lecie my tę maskotkę promować, organizując
utrzymują się cały czas na podobnym po- szkolne grupy, by uczyć dzieci ekologii,
ziomie, tylko trzeba wkładać coraz więcej
pracy, bo konkurencja nie śpi, a klienci są
coraz bardziej wymagający.
Okazałe zimowe zdjęcie wręczyli prezesowi: skarbnik miasta Aleksandra Łuckoś
i burmistrz Ireneusz Szarzec.
- Dobrze, że nie jest to huczny jubileusz,
bo ogólny klimat w kraju nie przemawia
za świętowaniem - mówił przy okazji
I. Szarzec. - Na wielu stokach koleje linowe się pojawiają, jest konkurencja ale
myślę, że dzięki elastycznemu podejściu,
coraz to nowym pomysłom, jesteście
w stanie utrzymać się na rynku. Plusem
jest to, że jesteście pierwsi na drodze
w Beskidy, minusem, że wasza kolej jest
położona najniżej i bardzo trudno w zimie
utrzymać dobre warunki narciarskie.
Rzeczywiste obchody odbyły się następnego dnia, kiedy to wszyscy chętni mogli
skorzystać z wyciągu za złotówkę, bo
tyle kosztował bilet. Sprzedano 2604
biletów. Grała kapela Istebna, rozdawano
Budowa nowego wyciągu w 2006 r.			
baloniki.
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Nagrody wręczali I. Szarzec i S. Malina.

Fot. W. Suchta

dzień edukacji
- Spotykamy się z okazji Dnia Edukacji Narodowej. To radosne święto dla
wszystkich pracowników oświaty i dla
nas, że możemy się spotkać w tym gronie - mówiła naczelnik Danuta Koenig
na wstępie spotkania władz samorządowych z pracownikami oświaty. Przybyli dyrektorzy placówek oświatowych,
a władze samorządowe reprezentowali:

przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty,
Sportu i Turystyki Bogusława Rożnowicz,
wiceburmistrz Jolanta Krajewska-Gojny,
skarbnik miasta Aleksandra Łuckoś, przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina, burmistrz Ireneusz Szarzec, sekretarz
miasta Ireneusz Staniek. Ustroński Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentowała przewodnicząca Ewa Lankocz.

rady trenera
Po raz kolejny miłą niespodziankę zrobili swoim kibicom
i opiekunom zawodnicy KS Nierodzim. W niedzielne przedpołudnie grali wyjazdowe spotkanie w Zabłociu z miejscowym
„Orłem”. Gospodarze nie byli co prawda zbyt wymagającym
przeciwnikiem, ale mimo to napsuli sporo krwi naszym zawodnikom. Szczególnie juniorzy z Zabłocia przez pierwszą połowę
walczyli o korzystny wynik i mimo siedmiu stuprocentowych sytuacji, niewykorzystanych przez naszych zawodników, utrzymali
w pierwszej połowie remis 0:0. Dopiero wskazówki trenera
Rafała Dudeli odniosły pozytywny skutek i po przerwie gra
wyglądała tak jak w poprzednich meczach, tzn. szybko, dokładnie i przede wszystkim skutecznie! Pięć bramekw ciągu
30 minut to najniższy wymiar kary dla zespołu z Żabiego
Kraju. Gole dla naszej drużyny zdobyli Krzysztof Folek - 4
i Marcin Czyż - 1. Trampkarze natomiast zagrali od początku
z wielką ambicją i poświęceniem, co pomimo różnicy wieku
między naszymi młodymi chłopcami a graczami Zabłocia zaowocowało pewnym zwycięstwem 2:0. Bramki w tym meczu
zdobyli Kamil Czyż i Bartek Grzyb. Były to ostatnie spotkania
naszej drużyny w rundzie jesiennej.
Roman Niemiec
Prelekcja prof. Gustawa Michny
Ustrońskie Koło Polskiego Klubu Ekologicznego serdecznie
zaprasza na prelekcję prof. Gustawa Michny pt. „Owczarstwo w Beskidzie Śląskim w przeszłości i współcześnie”,
która odbędzie się 25 października (czwartek) o godz. 1700
w Izbie Historyczno-Przyrodniczej przy Nadleśnictwie Ustroń
(ul. 3 Maja 108). Warto przypomnieć, że w XIX wieku Ustroń
jako uzdrowisko słynął ze stosowania serwatki owczej (gwarowo
zwanej mulką), a starsi mieszkańcy pamiętają wspaniałe widoki
pasących się owiec na Czantorii, Równicy i Orłowej.
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Takie spotkania odbywają się co roku
w innej restauracji. Zawsze starano się wybierać niedawno otwarte lokale. Tym razem okazało się, że nie znaleziono otwartej
w tym roku restauracji, więc zdecydowano
się na Zajazd na Kępie, gdyż tu jeszcze
uroczystości dla nauczycieli nie było.
Nagrody burmistrza otrzymali: Aleksandra Cymerlik (SP-1), Wiesława Herman
(SP-2), Jadwiga Kołder (SP-2), Joanna
Lipa (SP-3), Anita Rydzewska (SP-5),
Izabela Strzałkowska (SP-6), Małgorzata
Wraga-Żdan (G-1), Agnieszka Kozik (G1), Lidia Szkaradnik (G-2), Edyta Knopek
(G-2), Jadwiga Krężelok (P-1), Magdalena
Bączek (P-6).
- Nagrody są wyrazem nie tylko naszego uznania, ale efektem waszej pracy,
poświęcenia i zaangażowania - mówił
burmistrz I. Szarzec. - Ustrońska oświata
spełnia swe zadania, a państwo jesteście na pierwszej linii. Niech dzisiejszy
dzień będzie ukoronowaniem waszej pracy
i przypomnieniem, że codzienny trud daje
odpowiednie rezultaty. Życzę, by w kolejnych latach jak najwięcej takich nagród
zostało przyznanych, byście państwo nie
ustawali w pracy, ale ustawicznie podnosili
poziom nauczania w naszym mieście. To
nasze wspólne zdanie. Niech wszystkie
dzieci, które przejdą przez wasze ręce mają
powody do dumy, że mogą reprezentować
Ustroń na kolejnych poziomach edukacji,
niech tu wracają z przeświadczeniem, że
lata spędzone w ustrońskich placówkach
oświatowych, były latami udanymi i pomyślnymi.
Wojsław Suchta

pomoc dla zwierząt

Od 5 do 7 pażdziernika w sklepach sieci Tesco odbyła się akcja
zbierania pokarmu dla zwierząt.W Ustroniu patronem akcji było
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AS” i uczniowie G-2, ktorzy
z wielkim zaangażowanie pełnili dyżury przy specjalnym koszu
zachęcając klientów sklepu do zakupu karmy dla psów i kotów.
Dzięki wrażliwości i dobremu sercu mieszkańców Ustronie oraz
klientów sklepu akcja okazała się nad wyraz owocna. Zebrano:
karma sucha - 477,7 kg, karma w puszkach i saszetkach -169,8
kg, kiełbasa - 8,5kg, makaron - 2,0 kg, koce - 6 szt. Znaczną
część zebranej karmy przeznaczona jest dla psów w Schronisku w
Cieszynie,a pozostała zostanie przekazana wolontariuszom dokarmiającym bezdomne zwierzęta. W imieniu stowarzyszenia pragnę
serdecznie podziękować ofiarodawcom, obsłudze sklepu i wszystkim zaangażowanym osobom, a szczególnie Pani Edycie Knopek
oraz młodzieży z Gimnazjum Nr 2 za pomoc w przeprowadzeniu
tej pożytecznej akcji.
wiceprezes stowarzyszenia
Barbara Kaczorowska

wykład O SZTUCE
Muzeum Zbiory Marii Skalickiej serdecznie zaprasza na wykład
dr. Marka Rembierza pt. „Sztuka i jej interpretacja” według prof.
Mieczysława Porębskiego, który odbędzie się 30 października
o godz. 17.

Wyprzedaż towaru - 30%

Kwiaciarnia

„Róża”

Ustroń, ul. 3 Maja 44 (naprzeciw Policji)
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Roztomili Ludeczkowie!
Nó, teraz jesiyń już mómy na całego. Wiycie, że na jesiyń też
rado padze. Tóż też roz w takóm deszczowóm pogode do mojij
znómej prziszła kamratka. Była na targu i stawiła sie do nij.
Znómo sie łucieszyła, że se pofulajóm z kamratkóm. Postawiła
wode na kawe, dziwo sie do szpajski, potym do kredynca – ale
ani kónska ciastka nie naszła. Tóż prawi do swojigo panoczka,
coby był taki szykowny i zaszeł do sklepu kupić co słodkigo. Jej
panoczek był niymy, nie poradził mówić, ale zamiast jiś do sklepu,
ón wycióngnół noczniok łod wnuków, siednół se na nim, a parazol
rozpostrził nad sobóm. Ta kamratka prawi mojij znómej: „Nale,
cóż to tyn twój panoczek wyprawio?”. Znómo prawi: „Panoczek
mi chce powiedzieć, że chociożbych sie ze… nó, chociożbych
zrobiła to, co sie robi w haźlu, a dziecka na nocznioku, to ón do
sklepu nie pujdzie, bo straszecznie padze”.
Sztudyncio sie też już do porzóndku łuczóm. Sztudyrujóm,
co jim profesorowie kożom sie nałuczyć, jaki ksiónżki przeczytać. Jo też sztudyrowała, tela, że załocznie, bo żech już robiła.
W sobote i w niedziele żech jeździła do Katowic i tam my dostowali do chałupy czego sie mómy nałuczyć. Chodziła też z nami
tako dziełucha, co była straszecznie wystraszóno. Dycki sie nas
pytała, co sie mómy nauczyć, a my ji powiedzieli roz tela, jako
profesor kozoł. Tóż łóna siedziała całymi popołedniami i łuczyła
sie bo sie boła, że jóm profesor przi egzaminie łobleje. Snoci
profesor różni sie łod psa tym, że jak łoblywo kogosi, to nogi
nie dźwigo. Roz też jedyn chcioł sy mie zabłoznować i spytoł

Biblioteka

poleca:

NOWOŚCI:
William C. Chambriss - „Bezgłośna formacja”

Sześć najbardziej niezwykłych historii patroli amerykańskich
okrętów podwodnych, napisanych na podstawie relacji członków
załóg . Spisane przez weterana drugiej wojny światowej – Williama C. Chambrissa. Dramatyczne sytuacje, zaskakujące zwroty
akcji, heroiczna odwaga członków załóg …

sie mie, jako je różnica miyndzy wróblym, a słowikym. Snoci,
że ni ma żodnej różnice, bo łobo skóńczyli studia muzyczne,
jyny że wróbel załocznie. Ale to sóm taki błozna. Roz żech też
zdowała w Katowicach jakisi egzaminy i mioł mie pytać jedyn
profesór. Potym była przerwa coby szło cosi zjeś. Po przerwie
jedyn sztudynt przilatuje i prawi, że profesór sie łochlapoł przi
jedzeniu i całe galaty se umazoł. Tóż trzeja sie boć, że profesór
bydzie straszecznie nasmolóny i bydzie sztudyntów łoblywoł. Ale
profesór prziszeł, galaty już mioł wypucowane i jakosi doś tak był
szykowny, że jakosi żech tyn egzamin zdała. Tóż to było radości!
Jedyn starszy panoczek, co robił za derechtora, to aż se na ziym
siednół z radości, że egzamin zdoł.
Nó, ale to sóm już downe czasy, bo teraz żech już je na pyndzyji. Z młodszych roków pamiyntóm jeszcze, że dycki mniyj
wiyncyj o tym czasie sie szkubało gynsi, coby im do zimy piyrzi
łodrosło. Piyrzi sie chowało do miyszków, a potym w zimie,
jak już nie było inszej roboty, to piyrzi sie szkubało, coby było
na pierziny. Kaj była dziełucha na wydaniu, tóż ji było trzeja
piyrzo na pierzine nazbiyrać. Gynsi sie też kormiło. Warziło sie
taki gałuszki i wciskało sie gynsi do dziuba, coby stłósła. Taki
wykormióne gynsi sie potym zabijało i była fajno gynsina na
świynta. Babucia sie też kormiło, dowało sie mu dobrze pojeś,
coby mioł szumnóm szpyrke. Potym przed świyntami sie takigo
kormika zabijało i było miynsa i szpyrki na zime. Masorz też
narobił prezwórsztu, jelit czy leberki, a miynso i szpyrke sie za
jakisi czos wyndziło. To potym było fajnackigo jedzynio! Nó,
dalij już nie piszym bo mi sie jeszcze tego zachce.
Hanka
Zwalczamy Raka
Polski Komitet Zwalczania Raka – oddział w Ustroniu,
serdecznie zaprasza na wykład dr. n. med. Stanisława Mikołajczyka na temat: „Rak jelita grubego”. Spotkanie odbędzie się
26 października o godz. 16.00 w Czytelni Katolickiej, Ustroń,
ul. Daszyńskiego 15. Przed wykładem będzie można wykonać
bezpłatne badania profilaktyczne.

Asia Bibi – „Bluźnierstwo”

Poruszająca historia pakistańskiej chrześcijanki opowiedziana
przez nią samą zza krat celi. 14 czerwca 2009 roku Asia Bibi
zostaje wtrącona do więzienia, gdzie do dzisiaj czeka na wykonanie wyroku śmierci przez powieszenie. W jej obronie odważyli
się stanąć gubernator Pendżabu (muzułmanin) oraz minister ds.
mniejszości (chrześcijanin) . Obydwaj zostali zamordowani przez
fanatyków religijnych.
POZIOMO: 1) płacona w banku, 4) materiał opatrunkowy,
6) Państwowy Ośrodek Maszynowy, 8) azjatycka pustynia, 9)
cham, 10) owoc południowy, 11) zgrzybiały staruch, 12) spec
od planów bitew, 13) ogłupia człowieka, 14) pieśń operowa,
15) służby specjalne, 16) kuzynka talerza, 17) kuzynka katody,
18) duża papuga, 19) mniej niż …., 20) arabskie złoto.
PIONOWO: 1) czapka wojskowa, 2) czerwona i soczysta,
3) krajan, 4) owoc na wino, 5) rzeka we Włoszech, 6) słynne
kąpielisko włoskie, 7) bal przebierańców, 11) robi uprząż, 13)
japońskie auto, 17) miara powierzchni gruntu.

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

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

Rozwiązanie krzyżówki z nr 40

jesienne beskidy
Nagrodę w wysokości 30 zł oraz książkę ustrońskiego
wydawnictwa Koinonia otrzymuje Wanda Brudna
z Ustronia, ul. Bema 6. Zapraszamy do redakcji.
18 października 2012 r.
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Obóz sportowy w Czechach

Dwadzieścia osób z Gimnazjum nr 1
im. prof. J. Szczepańskiego wzięło udział
w obozie sportowym w Hradku i w Karwinie
w ramach projektu „Wspólne w regionie,
w szkole i na boisku”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego „Przekraczamy Granice”. Na dziesięć dni pojechaliśmy do Czech, aby wspólnie
z naszymi przyjaciółmi ze szkoły w Karwinie spędzić czas na grach, zabawach
i zawodach sportowych, grze w tenisa
ziemnego i wielu innych atrakcjach. Pięć
dni spędziliśmy w Hradku w schronisku
w górach. Program przygotowały p. Olga
Klosova i p. Jana Uchytilova z Karwiny,
opiekunami ze strony polskiej byli p. Rafał Niemczyk i p. Małgorzata Niemczyk.
Odbyły się wycieczki górskie na Filipkę
i na Stożek, oraz gra Transregion - zabawy
i zawody sportowe w międzynarodowych
drużynach. Było to m.in.: budowanie
miasta, gry na stanowiskach: skakanie
na skakance, memory, biegi sztafetowe,
rywalizacja w grupach: wyścigi, slalom
z piłeczką ping-pong, ćwiczenia na kortach
tenisowych: drabinka, odbicia do celu,

odbijanie rakietą tenisową, biegi z zapamiętaniem liter, z których utworzono zdanie, ulubiona zabawa: nożyczki, kamień,
papier, rysowanie obrazka na podstawie
informacji zdobytych w zabawie ,,Głuchy
międzynarodowy telefon”, zabawa w cyfry,
w której trzeba było wykazać się zdolnościami matematycznymi. W czasie wolnym
młodzież bardzo chętnie gromadziła się na
korcie tenisowym. Po kilku niezbędnych
wskazówkach wszyscy czerpali radość
z gry w tenisa ziemnego. Czas wolny to
także siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, karty, piłkarzyki, kręgle, a nawet
krótka kąpiel i moczenie nóg w basenie.
Po kolacji w programie wieczornym
drużyny wymieniały zdobyte bony na
drogi w grze Transregion, odbywały się
także zabawy i końcowa dyskoteka. Czas
w Chacie Hradek upłynął nam szybko
i ciekawie.
Po przyjeździe do Karwiny zakwaterowano nas w Hotelu Frysztackim, po czym
udaliśmy się do szkoły na dalszy program
obozu - grę miejską przygotowaną przez p.
Jarosława Rabajdę i p. Michaelę Budusovą.
W piątek hurra - korty tenisowe i nauka gry

przeprowadzona przez profesjonalnych trenerów: p. Patryka Malinowskiego i p. Marka Swobodę. Po pierwszych próbach gry
w tenisa w Hradku i całodziennym treningu
na kortach w Karwinie wielu uczestników
projektu postanowiło kontynuować grę
w tenisa w przyszłości. W sobotę udaliśmy
się na całodzienną wycieczkę do Mionszi
i na Kamienity. Szło z nami ok. 150 dzieci
z rodzicami ze szkoły w Karwinie. W niedzielę turniej tenisa ziemnego, do którego
każdy z uczestników podszedł bardzo
poważnie. Rozegrano turniej, który okazał
się zwycięski dla Dagmary Niemczyk,
2 miejsce Agnieszka Hyrnik, 4 miejsce
Kamil Brzyski. Wieczorem odbyło się
wręczenie nagród, upominków i certyfikatów uczestnikom obozu oraz ognisko
i dyskoteka. Poniedziałek to dla wszystkich
smutny dzień, ostatnie godziny spędzone
z przyjaciółmi. Doskonały fitness przeprowadził p. Filip Raptopulos, później
jeszcze siatkówka plażowa, tenis ziemny,
tenis stołowy. No i niestety po obiedzie
nadeszła chwila rozstania. Pożegnanie
było bardzo smutne. Do zobaczenia! Na
shledanou!
Małgorzata Niemczyk

P R Z Y G A R N I J
zwierzaka!
FELUŚ

Feluś jest niedużym, długowłosym pieskiem, w wieku około 4 lat. Jest bardzo
grzeczny i łagodny, gdy zabraliśmy go do psiego fryzjera bez protestów dał się
wykąpać i poobcinać. Feluś przebywa w cieszyńskim schronisku od wielu miesięcy,
i bardzo chciałby znaleźć przed zimą swój ciepły domowy kącik. Piesek potrafi chodzić na smyczy, utrzymuje czystość, jest zdrowy i zaszczepiony. W sprawie adopcji
można kontaktować się z Fundacją „Lepszy Świat”, Ania, tel. 699-682-482, e-mail:
nilsson@wp.pl.
Zachęcmy też do adopcji dorosłych i małych kotów, których coraz więcej trafia pod
opieką fundacji.
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

12 Gazeta Ustrońska

18 października 2012 r.

kuźnia na fali
TS Koszarawa Żywiec - KS Kuźnia Ustroń - 0:4 (0:0)

W sobotę 13 października Kuźnia grała z kolejną drużyną z czołówki tabeli, tym razem na wyjeździe z Koszarawą. Trzynastka tym
razem okazała się pechowa dla gospodarzy, choć trudno mówić
o pechu, gdy wygrywa lepsza drużyna. A Kuźnia z meczu na mecz
staje sie dobrym, stabilnym zespołem.
Kuźnia mecz rozpoczyna chaotycznie.
Nasza gra przez pierwszych 20 minut nie
wygląda dobrze. Dodatkowo jeden z zawodników Kuźni musiał po ostrym starciu
opuścić boisko i przez kilka minut nie
wiadomo było, czy powróci, więc graliśmy
w osłabieniu. Po dwudziestu minutach udaje się uporządkować grę i dominować. Nasi
piłkarze agresywnie kryją przeciwników
już w środku pola nie pozwalając im rozwinąć akcji. Do tego niezbyt dobrze sobie
radzą młodzi, środkowi obrońcy gospodarzy. Konsekwencją jest bramka dla Kuźni.
Prostopadłe podanie Dawida Janoszki
wykorzystuje Mieczysław Sikora. Jeszcze
przed przerwą D. Janoszek miał okazję do
podwyższenia wyniku, ale świetnie interweniował bramkarz Koszarawy.
Druga połowa to gra jednostronna. Co
prawda Koszarawa miała jedną dobrą okazję, lecz inne akcje polegały na wybijaniu
piłki i oczekiwaniu, że ktoś to wykorzysta.
Raz nawet napastnik gospodarzy w ten
sposób miał okazję do zdobycia bramki,
ale strzelił obok. Kuźnia natomiast grała
konsekwentnie i strzelała bramki. Drugi gol dla Kuźni to kopia pierwszego,
czyli prostopadłe podanie do M. Sikory,
a ten minął bramkarza i strzelił do pustej
bramki. Trzeciego gola zdobywa Piotr
Husar po strzale głową z precyzyjnego
dośrodkowania. Wynik meczu ustala
M. Sikora w rzutu wolego.
Po meczy trener Kuźni Marek Bakun
powiedział: - Mecz wygrany po walce.
Jadąc do Koszarawy w ciemno wzielibyśmy remis, a udało się wygrać wysoko.

Po dwudziestu minutach oswoiliśmy się
z boiskiem i przeciwnikiem. Wtedy gra
zaczęła wyglądać dobrze. To robi wrażenie, więc patrzymy optymistycznie
w przyszłość. Jesteśmy zmotywowani, by
wyjść i walczyć o trzy punkty w kolejnych
spotkaniach. W Koszarawie okazało się, że
gdy gramy agresywnie, to przynosi efekt.
Idziemy do przeciwnika, on ma problem
z wyprowadzeniem piłki, my prowadzimy
swoją grę i to przynosi efekty. Najbliższą
kolejkę pauzujemy, i dobrze, bo potrzeba
nam oddechu. Z drugiej strony jesteśmy
na fali. To wygrany piąty mecz z rzędu.
Może na tej fali wygralibyśmy następny
mecz, ale patrząc z punktu fizjologicznego,
na pewno ta przerwa nam się przyda. Teraz
w każdym meczu będziemy grać o pełną
pulę i zobaczymy na ile uda się to zrealizować. Chcemy pokazać, że to Kuźnia będzie
nadawać ton w rundzie wiosennej. (ws)

Landek
Kuźnia
Kaczyce
Pewel Mała
Radziechowy
Żywiec
Skoczów
Drogomyśl
Puńców
Chybie
Wilamowice
Dankowice
Porąbka
Węg. Górka
Bestwina
Strumień
Wapienica

12
13
13
13
12
12
12
12
12
12
13
12
12
12
12
12
12

28
28
26
23
22
22
21
20
17
16
15
15
14
13
12
7
0

36:10
36:17
29:18
25:24
29:23
25:22
21:9
27:19
28:25
21:29
24:30
17:29
11:14
19:23
19:26
16:41
15:39

zimny prysznic
TRS Siła Ustroń - Galacticos Bieksko-Biała 80:140

Koszykarze Siły w tym meczu I ligi Bielskiej Ligi Koszykówki przegrali wszystkie
kwarty, najwyżej drugą 12:35.
- Liga zaczęła się na poważnie. Dostaliśmy
lanie, a to przez kompletną dziurę w obronie. Punktów zdobyliśmy tyle co zawsze,
w ataku nawet nowi zawodnicy coś rzucili.
Obrona zdecydowanie do poprawy. Do
tego brakuje nam wysokich zawodników
- mówi trener Adam Deda.
(ws)

Powrót Karoliny
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Shakers
Klippers
TRS Siła Ustroń
Zryw Bielsko-Biała
Galacticos
Rosomaki
No Flow
Elefanty
SamoObrona

4
4
3
3
3
2
2
2
1

195
184
168
157
178
106
138
103
60

123
108
185
144
166
209
191
73
90

Karolina Lampel-Czapka wraca w na
tor! Podobnie jak w ubiegłym roku, dziewięciokrotna mistrzyni Polski zaliczy
Epilog - sześciogodzinny wyścig na Automotodromie Brno, tradycyjnie kończący
sezon w Czechach. Zmienniczką Karoliny
będzie Słowaczka Michaela Peskova.
Karolina: - Jestem bardzo szczęśliwa, że
pierwszy raz w tym sezonie pościgam się
na torze. Od początku tygodnia o niczym
innym nie myślę. Po długiej przerwie,
wreszcie będę mogła pojeździć. Tyle frajdy ile ten wyścig, już dawno nie dał mi
żaden inny. Startujemy w Brnie, żeby
przetestować samochód, trochę pojeździć
i doładować swoje baterie. Nie ukrywam,
że wyścigi są moim małym prywatnym
prostownikiem! Będziemy zmieniać się
z Michaelą i być może jeszcze jedną
zawodniczką. Trochę popracowaliśmy
nad Caymanem, ale bez testów. Dzisiaj
sprawdzimy samochód podczas wolnych
treningów. Żałuję tylko, że będę musiała
dzielić się miejscem. Chyba nie zjadę do
depo!
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20.10 godz. 18.00
						
						
						
						
						
27.10 godz. 18.00
						
						

XIII Ustrońska Jesień Muzyczna, „Koncert
Trzech Tenorów” w wykonaniu artystów
Teatru Muzycznego z Poznania. Wystąpią
Bartosz Kuczyk, Włodzimierz Kalemba
i Mirosław Niewiadomski. Sala widowiskowa „Prażakówka”.
„Koncert Młodych Talentów” z udziałem
ustrońskiej młodzieży i gości z miasta
partnerskiego- Hajdunánás, wstęp wolny.
Sala widowiskowa „Prażakówka”.

dziesięć lat temu
Gdzie to grzyby nie wyrosną.

Fot. W. Suchta
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny, komputery, 607-912-559.

Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.

Kupię kolejki PIKO, HO, TT. Klocki LEGO, 790-467-020.

Tłumaczenia pisemne, ustne, dokumentów samochodowych. www.
nexus-translations.pl, Cieszyn, Bobrecka 27, tel. 33/444 63 21.

Zatrudnię osobę do roznoszenia
ulotek, 500 621 080.

www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-53-98.
Drewno podpałkowe, kominkowe,
buk, brzoza, świerk, muł, flot, węgiel groszek, transport, raty, 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, 33-854-22-57.
www.komandor-ustron.pl
Ogrodzenia-producent. (33) 48805-64.
Sprzątanie grobów, 667 383 302.
Malowanie dachów, pokrycia papą
termozgrzewalną, 505 168 217.
Pokój do wynajęcia, 33/854 26 67,
603 468 651.
Ustroń - do wynajęcia mieszkanie
dwupokojowe po atrakcyjnej cenie,
514 013 887.

Praca dla mobilnego doradcy
klienta w instytucji finansowej,
883 743 205.
Pokój do wynajęcia, 600 550 554.
Mieszkanie - osobne wejście, pokój z aneksem kuchennym, mała
łazienka, 881 030 636.
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.
.

Kupię
gospodarstwo
lub
grunt rolny
Tel. 531 998 690

18.10 			 Pod Najadą				ul. 3 Maja 13			 tel. 854-24-59
19-20.10			 Na Szlaku					ul. 3 Maja 46 			 tel. 854-14-73
21.10				Centrum					ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
22.10				 Venus					ul. Grażyńskiego 2 		 tel. 858-71-31
23-24.10			Centrum					ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
25-26.10			Na Zawodziu				ul. Sanatoryjna 7 		 tel. 854-46-58
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Niezauważalnie minęła 35. rocznica istnienia kolei linowej na
Czantorię. Została oddana do użytku w październiku 1967 roku
i od razu stała się wielką atrakcją turystyczną. Były to czasy,
w których powstawały kolejne domy wczasowe w dolinie Jaszowca, a Ustroń stawał się znaną nie tylko wśród mieszkańców
Śląska miejscowością. Od początku kolej cieszyła się wielką
popularnością. Umożliwiała łatwe dotarcie na polanę Stokłosica,
a dalej na szczyt Czantorii, skąd rozchodziły się szlaki turystyczne po górach Beskidu Śląskiego. Oblężenie przeżywała zimą,
szczególnie w soboty i niedziele, kiedy to czas oczekiwania na
zajęcie miejsca na krzesełku wydłużał się nawet do dwóch godzin.
W tych czasach funkcjonował jeszcze tylko wyciąg krzesełkowy
na Skrzyczne, więc nie było większej konkurencji.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

10 października uroczyście otwierano na Zawodziu Leśny Park
Niespodzianek. Już dziś można go zwiedzać i oglądać zwierzęta
w zagrodach. W otwarciu uczestniczyły władze miasta i ludzie
zaangażowani w powstanie parku.
10 października w parafii Dobrego Pasterza w Polanie odbyło
się spotkanie poświęcone przeciwdziałaniu bezrobociu. Proboszcz
ks. Alojzy Wencepel witał burmistrza Ireneusza Szarca, kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zdzisława Dziendziela,
przedstawicieli bezrobotnych, osoby zaangażowane w pomoc dla
pozostających bez pracy. Parafia w Polanie prowadzi specjalne
biuro pośredniczące w jej załatwianiu. Obecnie u Dobrego Pasterza zarejestrowanych jest 258 osób poszukujących pracy. (…)
Obecni na spotkaniu bezrobotni proponowali, by przy Urzędzie
Miasta utworzyć biuro współpracy z przedsiębiorcami, gdzie
byłyby oferty pracy. Bezrobotnego często nie stać na jeżdżenie
po całym powiecie w jej poszukiwaniu. Na razie bezrobotni mogą
się w Ustroniu jedynie rejestrować, a dobrze byłoby stworzyć tu
oddział Powiatowego Urzędu Pracy.
W niedzielę 12 października zorganizowano zawody Dookoła
Ustronia Biegiem i na Rowerze. (…) uczestnicy to głównie kandydaci do Rady Miasta z komitetu wyborczego „Nasz Ustroń”,
a że na liście tego komitetu jest również Andrzej Georg, nietrudno było się zorientować, kto wpadł na pomysł kolejnego biegu
długodystansowego, tym razem o tyle oryginalnego, że razem
startowali rowerzyści i biegacze. Pogoda była fatalna, więc nie
udało się w całości przejechać zaplanowanej trasy. Liczymy na
dokończenie imprezy po wyborach. Może w przyszłości przyjmą
się takie jesienne zawody.
Od 4 do 6 października w ustrońskim Hotelu „Belweder” odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa na temat „Postępy
w diagnostyce i leczeniu chorób reumatycznych”. Udział wzięło
300 gości.
Wybrała (ksz)
18 października 2012 r.

felieton

Tak sobie myślę

Siła przyzwyczajenia
W ciągu minionych dziesięciu miesięcy oprócz cotygodniowych felietonów,
napisałem dwie 64 stronicowe książeczki
i jedną dużą książkę liczącą ponad 350 stron.
Przyznam, że był to dla mnie ogromny wysiłek. Obawiałem się, że nie dam rady…
Było mi to jednak potrzebne, aby przeżyć
najtrudniejszy okres w moim życiu. Myślę,
że każdy ma swój sposób na przetrzymanie
i przeżycie trudnych okresów w swoim
życiu. W moim wypadku takim sposobem
od lat jest pisanie. Kiedy przenoszę się
w świat mojej wyobraźni, nabieram dystansu do tego, co jest w realnym świecie. I choć
na chwilę zapominam o tym, co mnie trapi i
przysparza mi zmartwień i bólu… To stało
się moim przyzwyczajeniem. Nieraz mi już
ono pomogło…
Chociaż przyznaję, że nie każde przyzwyczajenie okazuje się pomocne. Bywa nawet
tak, że przyzwyczajenia, o których się powiada, że stają się drugą naturą człowieka,
wręcz uniemożliwiają mu zrealizowanie
jego planów. Nie zawsze, a w każdym razie
nie od razu, udaje się postąpić wbrew swoim
przyzwyczajeniom. Zdarza się, że siła przyzwyczajenia okazuje się zbyt wielka..

felieton

W kręgu
filozoficznej refleksji (132)
1. W tym roku w wielu krajach słowiańskich trwają przygotowania do obchodów
rocznicy 1150 lat od rozpoczęcia misji
Cyryla-Konstantyna (zwanego Filozofem)
i jego brata Metodego wśród ludów słowiańskich. Wspomnienie rocznicy przybycia
Cyryla (827-869) i Metodego (815-885)
do państwa Wielkomorawskiego (863 r.)
i wypracowania dzięki ich misji języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, jako jednego
z ważnych języków kultury europejskiej, ma
nie tylko charakter religijny, ale organizuje
się też konferencje naukowe i wydarzenia
kulturalne. Dzieje się tak m.in. w Słowacji
i Czechach. Tej rocznicy towarzyszą dyskusje jak właściwie interpretować kulturowe
i religijne dziedzictwo słowiańskiej misji
Cyryla-Konstantyna i Metodego.
2. Wiele informacji o ich postawie zawierają „Żywoty Konstantyna i Metodego”,
spisane tuż po ich śmierci. Przedstawiający postać Cyryla „Żywot Konstantyna”
zawiera też jego mowę w obronie rozumu.
Nie zgadza się on na ograniczenie postawy
ludzi wierzących jedynie do duchowego
uniesienia, lecz domaga się używania rozumu: „Jeśli bowiem modlę się wykrzykami uniesienia, duch mój się modli, ale
umysł mój pozostaje bez pożytku (dla drugich). Cóż więc? Będę się modlił duchem
i będę się modlił także rozumem, opiewać
będę chwałę Bożą w duchu, opiewać będą
ją w umyśle”. Choć Konstantyn-Filozof
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Kolejny raz doświadczyłem tego w ostatnich tygodniach. Po oddaniu do druku
kolejnej książki stwierdziłem, że potrzebny mi jest odpoczynek, a jeszcze bardziej
zmiana zajęcia. I jak to bywało w dawnych
latach, wymyśliłem, że czas wybrać się
na dłuższą wycieczkę. Najlepiej do kraju,
w którym jeszcze nie byłem. Obłożyłem
się katalogami biur podróży. Znalazłem,
i to sporo atrakcyjnych wyjazdów. Niektóre
były nawet w odpowiadającej mi cenie.
Trudno mi było się zdecydować, gdzie
pojechać…
W końcu nigdzie nie pojechałem. Nie
odebrałem nagrody, którą sam sobie
przyznałem… Nie potrafiłem… A zdecydowała o tym siła przyzwyczajenia;
przyzwyczajenia do tego, że zawsze staraliśmy się wyjeżdżać razem z Żoną. Nie
wyobrażaliśmy sobie długiego rozstania.
Nigdy nie wyjeżdżaliśmy na urlop osobno.
Zawsze razem… Jak to nie było możliwe,
to rezygnowaliśmy nawet z najatrakcyjniejszych możliwości. Kiedyś otrzymaliśmy możliwość wyjazdu na miesiąc
do Szwajcarii. Postawiono nam jednak
warunek, że wyjechać będzie mogło tylko jedno z nas.. Zrezygnowaliśmy więc
zgodnie, oboje… Inna rzecz, że po latach,
niespodziewanie, otrzymaliśmy tę samą
propozycję, ale dla nas obojga. I wtedy
pojechaliśmy, realizując jedno z naszych
marzeń… Inna rzecz, że okazało się, że
była to swoista „nagroda pocieszenia”, bo

po powrocie ze Szwajcarii, wbrew naszej
woli, przeniesiono mnie do innej pracy.
I trzeba nam było na nowo budować swój
dom, organizować życie w nowym miejscu i uznać za swoje miejsce, do którego
zostaliśmy posłani… Inna rzecz, że po
pokonaniu licznych trudności, udało to
się nam wręcz nadzwyczajnie…
To przyzwyczajenie do wyjazdów we
dwoje okazywało się nieraz pomocne
w zupełnie niespodziewanych okolicznościach. Choćby wtedy, gdy po przyjściu do
Ustronia, pracownik SB, próbował mnie
krzykiem i szantażem zmusić do podpisania
zgody na współpracę z nim. Próbował mnie
przekonać głównie tym, że bez tego nie
dostanę paszportu i nie wyjadę do Francji
(akurat miałem tam jechać na konferencję).
Oczywiście nic nie wskórał… A oprócz
ważnych powodów mej odmowy, był i ten
,że wolałem zostać z Żoną niż wyjeżdżać
sam do Francji…
Tym razem siła przyzwyczajenia wytworzonego przez minione lata działa przeciwko mnie. Z Żoną już wyjechać nie mogę…
A bez Niej też nie mogę… Tak to już bowiem
jest, że wyrabiamy sobie przyzwyczajenia,
których siła działa w naszym życiu. Czasem
pozytywnie, innym razem negatywnie…
A kiedy zmieniają się warunki naszego
życia powstaje nieraz konieczność zmiany
swoich przyzwyczajeń. A przynajmniej
w moim przypadku, nie jest to łatwe. A czy
jest możliwe, to czas pokaże. Jerzy Bór

sam o sobie mówi, że także „wykrzykuje
w uniesieniu”, to jednak stwierdza, iż rozum
jest istotniejszy: „w kościele wolę pięć słów
wymówić z udziałem rozumu, aby i innych
pouczyć, niż tysiące wygłosić (tylko) w uniesieniu. Bracia, niech rozum wasz nie będzie
dziecinny”. Ta argumentacja za rozumem
opiera się na koncepcji człowieka jako istoty
rozumnej: „Będąc bowiem twórcą wszech
rzeczy, stworzył człowieka pośrodku między
aniołami i zwierzętami, mową i rozumem
odróżniwszy go od zwierząt, a przez gniew
i rządzę od aniołów. Jeśli ktoś do jednej
z tych warstw się zbliża, staje się uczestnikiem niższych lub wyższych spraw”.
Umiejętne używanie mowy i rozumu – czyli
logosu – czyni człowieka uczestnikiem wyższej rzeczywistości, a zarzucenie kształcenia
umiejętności używania mowy i rozumu
– czyli odrzucenie logosu – upodabnia człowieka do innych zwierząt. Cyryl-Konstantyn
apeluje o używanie rozumu, gdyż człowieka
postrzega jako istotę rozumną.
3. W interesującej monografii „Jednoczeni
w różnorodności. Tradycja cyrylo-metodiańska jako paradygmat procesu pojednania
Kościołów, kultur i narodów” (Katowice
2009), jej autor – znany na Śląsku Cieszyńskim ksiądz, profesor i ekumenista – Józef
Budniak, stwierdził: „Najpełniej znaczenie
tradycji cyrylo-metodiańskiej zaprezentował
Jan Paweł II. Papież Słowianin przypomniał,
że ekumenizm jest jednym z priorytetów
duszpasterskich”.
3.1. Nad dziedzictwem Cyryla i Metodego zastanawiał się Jan Paweł II zwłaszcza
w liście apostolskim „Egregiae virtutis”
(31 XII 1980) i w encyklice „Slavorum
apostoli” (2 VI 1985). Gdy ukazywał walory

misji dwóch braci z Salonik wśród Słowian
w IX wieku, to zarazem podkreślał, że
czyni to jako „papież-Słowianin”, który jest
zobowiązany dbać o „dwa płuca” kultury
europejskiej, czyli o zachowanie związku
części kultury europejskiej ukształtowanej
przez tradycję bizantyńską z częścią ukształtowaną przez tradycję łacińską.
3.2. Choć braci z Salonik nazywa się „Słowianami z serca”, to Jan Paweł II przypomina, że są „oni ludźmi kultury hellenistycznej
i wykształcenia bizantyjskiego”. Należeli
„do tradycji chrześcijańskiego Wschodu,
tak państwowej, jak i kościelnej” oraz – co
istotne dla ich misji – byli „wyposażeni
w całe bogactwo tradycji i religijnego doświadczenia znamionującego chrześcijaństwo wschodnie”.
3.3. Idee i poczynania Cyryla i Metodego
Jan Paweł II uznał za wzorzec postępowania w sferze religii: „działalność świętych
Cyryla i Metodego dotyka aktualnego problemu inkulturacji, to znaczy przenikania
Ewangelii do kultury, i zarazem otwiera
dialog z kulturą. Jest to wyrazem pluralizmu
i zarazem głębokiej jedności, jaką niesie
podzielonej Europie chrześcijaństwo i nowa
ewangelizacja”. W tym sposobie myślenia
o religii kluczowe są kategorie „otwierania
dialogu z kulturą” oraz „pluralizmu i zarazem głębokiej jedności”.
4. Postawę Cyryla i Metodego postrzega
się jako wzorzec postępowania w sytuacji
zetknięcia się różniących się kultur i podjęcia dialogu o tożsamości europejskiej. Ich
postępowanie uznaje się za wzór działań
– zwłaszcza w sferze religii – przyczyniających się do lepszego zrozumienia
odmiennych kultur.
Marek Rembierz
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Bytom bronił się agresywnie.

Fot. W. Suchta

zagotowali się
MKS Ustroń - UKS MOSM Bytom 29:29 (15:16)

Po dwóch bezproblemowych zwycięstwach MKS Ustroń zmierzył z czołową
drużyną śląskiej ligi młodzików w piłce
ręcznej z Bytomia. Mecz rozegrano w poniedziałek 15 października w hali Szkoły
Podstawowej nr 1.
Ustroniacy chyba już przed meczem
byli pewni zwycięstwa, bo gdy przeciwnik zaczął zdobywać bramki wyraźnie się
pogubili. Drużyna z Bytomia dodatkowo
dysponuje zawodnikami wysokimi i silnymi fizycznie, jednocześnie potrafiącymi zagrać zwodem i celnie rzucić. Z ich
powstrzymaniem były spore problemy.
Po przegranej pierwszej połowie MKS

porządkuje grę i po kilkunastu minutach
prowadzi już trzema bramkami. Coś się
znowu zacina i na dwubramkową przewagę
wychodzi Bytom. Jednak pięć minut przed
końcem MKS prowadzi 28:26 i zaczyna się
horror. Najpierw szczypiorniści z Ustronia
nie wykorzystują rzutu karnego, po chwili
tracą piłkę, a wykorzystują to przeciwnicy. W samej końcówce MKS prowadzi
i nie wykorzystuje sytuacji sam na sam.
Na kilkanaście sekund przed końcem Bytom doprowadza do remisu.
MKS Wystąpił w składzie (w nawiasach
zdobyte bramki): Kopieczek, Kurow-

ski, Jopek (8), Cholewa (3), Bielesz (1),
Bujok (3), Jenkner (12), Miśkiewicz (2),
W. Gogółka, Sz. Gogółka, Matlak, Kotela,
Czapek, Oświecimski.
Trener Bytomia Andrzej Ścierko:
- Liczyłem, że będzie lepiej. Nie wyszło, ale chłopcy powalczyli, chcieli grać
i doprowadzili do remisu. Nie mam składu,
a jedną siódemką meczu się nie wygrywa.
Mieliśmy dobrego kołowego, mógłby grać
w ataku, ale pojechał do Niemiec. W tym
układzie wszystko się rozsypało. Chwała,
że przynajmniej uratowali remis. Mogli
wygrać, ale jeszcze są za młodzi, żeby
pewne rzeczy techniczne i taktyczne robić na boisku. Nie umieją odwracać piłki
w ciemnio, ale się nauczą. Nie można
pozwolić mijać się jeden na jeden. Dziś
grali na boisku kadrowicze śląska, ale
chyba trener Bejnar nie był ze wszystkich
zadowolony. Tak jak ja.
Trener MKS Piotr Bejnar: - Na pewno
bardzo emocjonujący, twardy, dobry do
oglądania. Słabiej zagraliśmy w defensywie, szczególnie w pierwszej połowie.
W zasadzie cały czas goniliśmy wynik
i nie mogliśmy sobie poradzić. W drugiej
połowie udało się wyjść na prowadzenie
i mieliśmy swoje sytuacje, żeby odskoczyć
rywalowi i wygrać ten mecz. W końcówce
nie rzuciliśmy karnego, nie wykorzystaliśmy sytuacji sam na sam, trzy piłki
oddaliśmy przeciwnikowi i skończyło się
remisem. W sumie wynik sprawiedliwy,
ale ten mecz mogliśmy wygrać. Niestety
chłopcy troszkę się w końcówce zagotowali. Okazuje się, że nie tak łatwo wygrywać
w lidze i ostrzegałem drużynę, bo Bytom
jest mocnym zespołem. Patrząc na inne
wyniki myślę, że coraz więcej będzie spotkań wyrównanych. Emocji na pewno nie
zabraknie. Chłopcy zrozumieli, że przed
każdym meczem musą się mobilizować.
                        Wojsław Suchta

turniej

Szczypiorniści „Czantorii” Ustroń zapraszają wszystkich kibiców na turniej piłki
ręcznej, który odbędzie się 27 października
o godz. 9 w Ustroniu w hali sportowej
Szkoły Podstawowej Nr 1. Turniej odbywa
się pod patronatem burmistrza Ireneusza
Szarca a będzie nosił tytuł im. Renaty Miksa-Rottermund, wieloletniej nauczycielki
wychowania fizycznego w SP-1, entuzjastki i trenerki piłki ręcznej. Do Ustronia
przyjadą byli zawodnicy pierwszoligowi,
olimpijczycy oraz zawodnicy kadry Polski.
W składzie dwóch zespołów wystąpią
wicemistrzowie Europy oldboyów z 2012
roku z Lublany. Turniej organizują zawodnicy TRS „Siła” sekcja piłki ręcznej
„Czantoria” Ustroń. Kibice zobaczą dobrą
piłkę ręczną w wykonaniu wspaniałych zawodników z dawnych lat. Pomysłodawcą
turnieju jest Jacek Menes. (mn)

16 Gazeta Ustrońska

Atakuje Marek Cholewa.

Fot. W. Suchta
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