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biznes i tradycja piętnasty koncert
Rozmowa z doktorem Adamem Mokryszem,
członkiem Zarządu Mokate Sp. z o.o. w Żorach oraz
doktor Katarzyną Mokrysz, dyrektorem ds. badań
i rozwoju oraz kreowania i wdrażania nowych
produktów Mokate (prywatnie – żoną Adama Mokrysza)

Dzień 1 listopada przypadł w tym roku w czwartek, więc uroczystość Wszystkich Świętych rozpoczęła wyciszony, kontemplacyjny
długi weekend, wypełniony spotkaniami z rodziną, wizytami
na cmentarzach. Mieliśmy szczęście zakończyć go w niedzielę
(cd. na str. 2)

Kieruje Pan strategicznymi obszarami działalności Mokate;
najpierw negocjował Pan kluczowe kontrakty i rozwijał eksport, od 2005 roku jest Pan generalnym managerem działu
Mokate Ingredients, a od 2009 roku, jako członek Zarządu,
jest Pan odpowiedzialny za rozwój firmy na rynkach międzynarodowych. To z pewnością upoważnia do oceny skutków
kryzysu dla Mokate...
Adam Mokrysz: - Dziś słowo „kryzys” jest dyżurnym tematem.
Tymczasem osiągane przez Mokate wyniki sprzedaży na świecie
nie pozwalają odczuć załamania koniunktury. W dużym stopniu
chroniła nas aktywna obecność na kilkudziesięciu rynkach rów(cd. na str. 2)
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biznes i tradycja

(cd. ze str. 1)
nocześnie.Wiąże się ona ze strategią, wypracowaną przed kilku
laty, realizowaną z powodzeniem do dzisiaj i opartą na następujących założeniach: pierwszeństwo w sprzedaży mają nasze
markowe produkty detaliczne, „marki prywatne” dostarczamy
wielkim, liczącym się w świecie odbiorcom, wszędzie tam, gdzie
sprzedaż własnych produktów jest zbyt trudna lub zbyt kosztowna
– sprzedajemy półprodukty.
Strategia ta przynosi nam korzyści na każdym znaczącym rynku.
Mocnym atutem jest kompleksowość naszej oferty; nikt poza
Mokate nie oferuje możliwości zakupu tak szerokiej gamy produktów – z jednego miejsca. Z naszym flagowym cappuccino,
z kawami, miksami kawowymi, czekoladami, śmietanką, herbatą
i półproduktami jesteśmy nie tylko w Czechach, Słowacji, Serbii
czy na Węgrzech, ale także na Litwie, Łotwie, Ukrainie, Islandii,
Wielkiej Brytanii czy nawet w Tajlandii, na Malediwach i na
hermetycznym rynku Arabii Saudyjskiej. Dodać do tego należałoby szereg poważnych rynków Bliskiego i Dalekiego Wschodu.
W sumie - eksport do 75 krajów daje dziś ponad połowę przychodów Mokate.
Jaką rolę przypisuje Pan w tej strategii półproduktom?
A.M.: - Półprodukty z powodzeniem pełnią rolę lokomotywy
eksportu. Oferta pod marką „Mokate Ingredients” ukierunkowana
jest na długofalową współpracę, z gwarancją jakości i bezpieczeństwa dostaw. Jest też dostosowana do indywidualnych potrzeb
najbardziej nawet wymagających klientów w relacjach „B2B”.
Analiza trendów rynkowych i dotychczasowe sukcesy skłoniły
nas do zwiększenia potencjału wytwórczego; powstała trzecia
już „wieża” dla linii półproduktów, z zastosowaniem unikalnej
w Europie technologii, tzw. „Filter Mat”.
Na trudnym, konkurencyjnym rynku innowacje wydają się
koniecznością...

Katarzyna i Adam Mokryszowie.

Jest plan likwidacji placówki
straży granicznej w Cieszynie. Zniknie również placówka
w Żywcu. W ich miejsce
utworzona zostanie placówka
w Bielsku-Białej. Funkcjonariusze nie stracą pracy,
a patrole mobilne będą dalej
prowadziły kontrole.

*

*

*

Na strychu gimnazjum
w Brennej odkryto sporą ko-

 Gazeta Ustrońska

lonię podkowców (ponad 150
osobników) oraz kilka nocków. To nietoperze. Kolonia
podkowców jest największa
w Beskidzie Śląskim. Ssaki
te objęto ochroną. W gminie
realizowany jest projekt, na
który pozyskano zewnętrzne
fundusze.

*

*

*

Trwa akcja prewencyjna policji,
której celem jest wyposażenie
dzieci w elementy odblaskowe.
Policjanci odwiedzają przedszkola i szkoły w cieszyńskim
powiecie, wygłaszają pogadanki o bezpiecznym korzystaniu
z dróg oraz wręczają odblaski.
Do akcji włączyły się gminy
i sponsorzy.

Katarzyna Mokrysz: - W długim okresie tylko innowacyjność
zapewnia firmie wzrost i przetrwanie. Dlaczego? Otóż gdy innowacyjność zamiera, na rynku robi się coraz ciaśniej -- konkurowanie ogranicza się do podstawowych wymiarów: obniżania cen
i podnoszenia jakości. Tymczasem rozwijanie firmy polega na
eksperymentowaniu i otwieraniu nowych przestrzeni rynkowych.
Ekspansja zagraniczna Mokate przekonuje, że analiza potrzeb
klientów pozwala stworzyć innowacyjne produkty nawet w bardzo konkurencyjnych branżach, w których know-how jest od lat
domeną globalnych koncernów. Dobrym przykładem jest kawa
Latte, bardzo pozytywnie przyjęta przez klientów w Polsce , także
poza jej granicami. Produkt ten wykorzystuje nowatorski sposób
pakowania w tzw. duo saszetkę, a przede wszystkim umożliwia
przyrządzenie w domu trójkolorowej kawy Latte. Nie ustępuje on
jakością produktom z renomowanych kawiarni. Chciałabym podkreślić, że innowacjom produktowym towarzyszy u nas wyjątkowa dbałość o opakowanie, dostosowane perfekcyjnie do rynków,
na które produkt trafia. Oznacza to dbałość o każdy szczegół, o to,
by produkty Mokate były atrakcyjne również wizualnie.
Rynki w różnych krajach są jednak odmienne.
A.M.: - „Co kraj to obyczaj”: różnice w prowadzeniu biznesu
występują nie tylko między poszczególnymi kontynentami, ale
przede wszystkim między poszczególnymi krajami. W Europie
bardzo dużą wagę przywiązuje się do „negocjacji” i dopiero od
kilku lat można zaobserwować proces przechodzenia „od negocjacji do kooperacji”. Na świecie jest inaczej: liczą się relacje,
tradycje i kooperacja, która prowadzi do budowy długoletnich
relacji biznesowych, dziedziczonych z pokolenia na pokolenie.
K.M.: - W niektórych krajach biznes to profesja, a w innych tradycja. Wszędzie jednak nadal ceni się szacunek, honor i relacje
osobiste. Te ostatnie dominują na przykład w krajach azjatyckich
i na Bliskim Wschodzie, gdzie do trwałej współpracy dochodzi się
poprzez lata relacji. Często kontrahenci z tych rejonów darzą dostawców całkowitym zaufaniem. Mówią: „Potrzebuję tego produktu, więc zrealizuj to zamówienie wedle własnego pomysłu”. Rodzi
to pytania o skuteczne rozwiązania dotyczące sieci sprzedaży.
Jakim potencjałem dysponuje dzis Mokate?
A.M.: - Grupę Mokate tworzy obecnie dziewięć firm w kraju i za
granicą. Poza Polską działają: Mokate Czechy, Timex Czechy, Mokate Słowacja, Mokate Węgry i Mokate Ukraina. Fabryki Mokate
opuszcza dziś ponad tysiąc produktów pod róznymi markami. Są to
marki Mokate i NYCoffee oraz herbaty Minutka i Loyd Tea. Firmy
dostarczają produkty na wszystkie kontynenty, zatrudniając prawie
2 tys. osób. Od 2009 r. ponad połowa przychodów ze sprzedaży
pochodzi z rynków zagranicznych. Choć MOKATE pozostaje
niekwestionowanym liderem na rynku cappuccino z 80 proc.
udziałem, udział eksportu w przychodach przekroczył w 2009 r. 50
proc. Przychody z eksportu rosną też najszybciej. Kawy, herbaty
i półprodukty Mokate znajdują uznanie nie tylko na Bliskim, ale
także np. na Dalekim Wschodzie. Nowi klienci pojawiają się np. na
hermetycznym rynku Arabii Saudyjskiej. Tradycyjnie w centrum
uwagi firmy pozostaje jednak Europa Środkowo-Wschodnia i rynek
europejski o potencjale ponad 600 mln klientów.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec
Prawie 750 metrów długości ma odcinek drogi łączący
ulice Frysztacką i Małą Łąkę
w strefie przemysłowej w Cieszynie. Można tędy na skróty,
omijając zatłoczone centrum
miasta, dostać się wprost na
drogę ekspresową S1. Koszt
inwestycji wyniósł ponad
6 mln zł.

*

*

*

Po wakacyjnej przerwie wznawia działalność Grupa Dyskusyjna przy Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Wiśle. Pierwsze
spotkanie zaplanowano na 11
grudnia. Rzecz będzie o wiślańskich zwyczajach świątecznych (godowych) dawniej
i dziś.

Leśniczówka na Czuplu
w Brennej jest pamiątką po
słynnym cieszyńskim kupcu
i kolekcjonerze Bruno Konczakowskim. Utrzymywał się
on handlu różnymi towarami,
a drewniany dworek wybudował w środku świerkowego
lasu. Gościł tu, m.in. prezydent RP Ignacy Mościcki. Administratorem zachowanego
świetnie obiektu jest ustrońskie
Nadleśnictwo.

*

*

*

Po sześciu seriach spotkań w III
lidze śląskiej siatkówki kobiet,
drużyna UKS Dębowianka Dębowiec ma na koncie komplet
zwycięstw i jest wiceliderem
rozgrywek.
(nik)
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Najlepsze życzenia
Jan Cichy			
Anna Chujeba zd. Borkała		
Helena Chwastek zd. Lebiedzik
Helena Chwastek zd. Łyżbicka
Marta Glajc zd. Glajc		
Paulina Gogółka zd. Czyż		
Anna Heczko zd. Korcz		
Janina Kędzierska zd. Michalczyk
Agnieszka Krzysztowska zd. Peszat
Emilia Lanc zd. Duda		
Anna Michalak zd. Szubert		
Jadwiga Odehnal zd. Skiba		
Józef Skutella			
Teresa Szymala zd. Bączek		

*

*

dla jubilatów:
lat 80 ul. Słoneczna
lat 92 ul. Lipowska
lat 80 ul. Manhatan
lat 80 ul. Polańska
lat 90 ul. Katowicka
lat 92 ul. Komunalna
lat 90 ul. Chabrów
lat 93 ul. Skoczowska
lat 92 ul. Polna
lat 80 ul. Wojska Polskiego
lat 90 ul. Spółdzielcza
lat 96 ul. 3 Maja
lat 96 ul. Myśliwska
lat 80 ul. Czarny Las

*

O pani Jabczyńskiej
Urząd Miasta w Ustroniu zaprasza na montaż słowno-muzyczny
uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Wysokiej im.
Józefy Jabczyńskiej poświęcony patronce szkoły, długoletniej
mieszkance Ustronia, zasłużonej nauczycielce i harcerce, który
odbędzie się w auli Gimnazjum nr 1 im. prof. Jana Szczepańskiego
w piątek, 9 listopada. o godz. 13.00.

*

*

*

Ci, którzy od nas odeszli:
Józef Holeksa		
lat 72 ul. Lipowska
Karol Zajdel		
lat 62 ul. Stawowa
Czesław Górniok
lat 56 ul. Katowicka

Pani Jolancie Krajewskiej-Gojny
Zastępcy Burmistrza Miasta Ustroń
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci
Ojca

śp. Jana Krajewskiego

składają
Zarząd, Rada Nadzorcza i Pracownicy
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Ustroniu

Pani

Jolancie Krajewskiej-Gojny
wyrazy szczerego współczucia
w związku ze śmiercią Ojca

śp. Jana Krajewskiego

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

Zakład Pogrzebowy

miasta. O uszkodzeniach poinformowano odpowiednie służby.
1 XI 2012 r.
Już na kilka dni przed świętem
1 listopada, a także do końca
poprzedniego tygodnia prowadzono wzmożone kontrole
wokół cmentarzy we wszystkich
dzielnicach Ustronia. Strażnicy
pomagali utrzymać płynność
ruchu samochodów, dbali o bezpieczeństwo pieszych i porządek
publiczny.
3 XI 2012 r.
Interweniowano na ul. Wczasowej w sprawie bezpańskiego psa.
Został zabrany do schroniska dla
zwierząt w Cieszynie.
(mn)

tel. 854 34 83, 604 55 83 21
29 X 2012 r.
Kontrolowano okolice placówek szkolnych we wszystkich
dzielnicach. Patrolowano też
rejon przystanków autobusowych
w centrum miasta, żeby sprawdzić
czy młodzież szkolna dobrze się
zachowuje.
30 X 2012 r.
Prowadzono kontrole stanu technicznego tablic reklamowych
i znaków drogowych na terenie

Po cieszyńsku po obu stronach Olzy
Tym razem Konkurs Gwary zagości w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu. Eliminacje odbędą się 10 i 11
grudnia od godz. 9.00 w sali widowiskowej MDK, a zgłoszenia
przyjmowane są do 26 listopada – drogą mailową na adres mdk@
ustron.pl lub w sekretariacie „Prażakówki”, ul. Daszyńskiego 28.
Udział w 4 kategoriach wiekowych i jednej grupowej mogą wziąć
dzieci od 3 lat po młodzież szkolną. Regulamin i karta zgłoszenia
do pobrania ze strony www.mdk.ustron.pl
			
Barbara Nawrotek-Żmijewska

*

*

*

Spotkanie z fotografem przyrody
Łukaszem Łukasikiem
Ustrońskie Koło Polskiego Klubu Ekologicznego serdecznie
zaprasza na spotkanie z Łukaszem Łukasikiem, cenionym fotografem przyrody i publicystą, które odbędzie się 15 listopada
(czwartek) o godz. 17.00 w Izbie Historyczno-Przyrodniczej przy
Nadleśnictwie Ustroń (ul. 3 Maja 108). Prelegent zaprezentuje
zdjęcia przyrodnicze oraz opowie o tajnikach fotografowania
przyrody. Prace Ł. Łukasika eksponowane były na wielu wystawach oraz w czasopismach i wydawnictwach przyrodniczych.
Autor jest prezesem Zarządu Głównego Związku Polskich Fotografów Przyrody.

*

*

*

Bieg legionów
10 listopada br. dla uczczenia Święta Niepodległości odbędzie
się XXIII Bieg Legionów. Bieg zostanie rozegrany na dystansie
10 km, start o godz. 11.00 na stadionie KS „Kuźnia” w Ustroniu.
Trasa biegu prowadzić będzie lewym brzegiem Wisły do mostu
w Nierodzimiu i z powrotem prawym brzegiem Wisły do stadionu.
Urząd Miasta Ustroń informuje,
że wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
z dnia 16.03.2012 r., sygn. II SA/Gl 232/12, oraz wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego 17.10.2012 r.,
sygn. II OSK 1752/12, została stwierdzona nieważność
uchwały Rady Miasta Ustroń z dnia 7 kwietnia 2005 r.
nr XXXI/269/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń.
W konsekwencji wydane wypisy i wyrysy z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego
tą uchwałą, a także wszelkie zaświadczenia o przeznaczeniu
nieruchomości w tym planie, zaświadczenia o zgodności
zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych z ustaleniami tego planu, zaświadczenia o zgodności lokalizacji magazynu z tym planem, postanowienia
o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości
z ustaleniami tego planu straciły ważność.

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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Zachwycał grą po raz piętnasty.

Fot. M. Tomica

piętnasty koncert
pięknym, momentami refleksyjnym koncertem Adama Makowicza. Światowej sławy
pianista i kompozytor jazzowy wystąpił po
raz kolejny charytatywnie na rzecz dzieci
niepełnosprawnych z Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego
w Nierodzimiu, prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi.
Każdego roku przechodzi melomanów
dreszcz, gdy wchodzą do pustej jeszcze sali
widowiskowej Miejskiego Domu Kultury
„Prażakówka”, na scenie widzą błyszczący
fortepian, obok eleganckie panie i panów, przedstawicieli władz, biznesmenów,
którzy przyjechali z całej okolicy. Trzy
dzwonki i zaraz padnie zapowiedź, że o to
u nas, że zaszczyca nas, że wyczekiwany…
i zobaczymy kolejny raz uśmiechniętego,
pełnego dobrej energii pana Adama, jak
ustroniacy ośmielają się mówić o wybitnym muzyku.
Czy to magia nazwiska? Osobowości?
Mistrza? Muzyki? A może wszystkiego
po trochu. Dość że spędzamy czas jakby
w innej rzeczywistości.

Powitała w niej Danuta Koenig, a że
na scenie stał stolik i dwa fotele, od razu
wyjaśniła, że nie tylko będziemy mieć
okazję wysłuchać pięknych utworów, ale
także opowieści mistrza o początkach jego
kariery. Wyjątkowy scenariusz miał swoje
uzasadnienie. W roku 2012 odbył się już
15. koncert Adama Makowicza w Ustroniu.
Gdy każdy przypomni sobie, gdzie był
te 15 lat temu, uzna, że faktycznie minął
szmat czasu od tego pierwszego charytatywnego występu.
- Pamiętam, że kiedy planowaliśmy pierwszy koncert w budynku Chrześcijańskiej
Fundacji „Życie i Misja”, byłam bardzo
zestresowana, co mistrz powie na temat
instrumentu – wspominała D. Koenig.
– Obejrzał, uderzył w klawisze i powiedział, że to jest właściwie taki fortepian na
akademie szkolne, ale zagra na nim.
W niedzielę grał na znakomitym Blüthnerze, wypożyczanym co roku specjalnie
na tę okazję. Na równie wspaniałych instrumentach grał w największych, najsławniejszych salach koncertowych na całym

Prezent od Jerzego Pustelnika, fotografika, miłosnika jazzu.

 Gazeta Ustrońska

Fot. M. Tomica

świecie, z najbardziej znanymi orkiestrami,
przed możnymi tego świata. Jednak droga,
która zawiodą go na szczyt była bardzo
wyboista. Opowiadał o niej publiczności
podczas wywiadu przeprowadzonego na
scenie. Rozmowa odbyła się w przerwie
pomiędzy utworami, ale była równie zajmująca, co jazz. I tak samo skłaniała do
refleksji. I tak samo była wywrotowa
i niepedagogiczna jak ten gatunek muzyczny, gdy podbijał kolejne części świata.
O tej drodze mistrza pisaliśmy w wielu
ustrońskich wydawnictwach, zajmującą
rozmowę przeprowadził z nim dla TVN
24 Grzegorz Miecugow.
Będąc dzieckiem Adam Makowicz nie
chciał się uczyć, nie chciał się uczyć klasycznej gry na pianinie, co doprowadziło
jego rodziców do siwych włosów, do
konfliktu z synem, zerwania i kilkuletniego tułania się młodego człowieka po
piwnicach, klubach, dworcach. Adam
Makowicz nie ukrywa dziś, że przez dwa
lata był bezdomny. Jedyne co się dla niego
liczyło to jazz. Ta determinacja, przekonanie o słuszności wyboru, ciężka praca nad
techniką i wiele, wiele godzin spędzonych
nad klawiaturą, zaprowadziło go na szczyt.
Adam Makowicz nigdy jednak nie zapomina o potrzebujących. Dlatego dał się namówić na pierwszy koncert na rzecz dzieci
niepełnosprawnych i również na 16. w roku
2013. Nie krył wzruszenia, gdy na scenę
weszli podopieczni ośrodka w Nierodzimiu
wraz z dyrektor Dorotą Kohut i prezesem
TONN Andrzejem Georgiem.
- W imieniu Zarządu Towarzystwa Opieki
nad Niepełnosprawnymi i przede wszystkim
dzieci chcę podziękować za ten wspaniały
koncert i owoc, który przyniesie. Zapewniam, że spożytkujemy go jak najlepiej dla
dobra naszych podopiecznych. Chcemy podarować dwa obrazy przez nich stworzone.
Chcę podkreślić, że mistrz odwiedził nasze
dzieci w ośrodku, przywiózł im cukierki
i wiele ciepła. Życzę panu zdrowia, zdrowia, zdrowia, aby mógł pan występować
w Ustroniu jak najdłużej, a na pana koncerty mogły chodzić nasze wnuki ze swoimi
dorosłymi dziećmi - mówił A. Georg.
Burmistrz Ireneusz Szarzec i przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina
wręczyli mistrzowi malowane kwiaty
autorstwa Herberta Ceglarka. Burmistrz
powiedział:
- Chcemy podziękować za te wspaniałe
lata, za tych 15 wspaniałych koncertów.
Jest na pewno wielu tu, wśród nas, którzy
wysłuchali wszystkich. Zawsze były to
dla nas wielkie przeżycia, wielkie radości
i smutki, które towarzyszą pięknej muzyce.
Wielu ludzi czeka na te emocje cały rok,
by móc je przeżyć tu, w Ustroniu. Pamiętamy te pierwsze koncerty, problemy były
z fortepianem, z salą, ze wszystkim. To
były ciekawe czasy, ale chyba już do nich
nie tęsknimy. Zaczynaliśmy w bardzo
trudnych warunkach, a doszliśmy do tego,
że koncerty Adama Makowicza są naszym
kulturalnym towarem eksportowym.
Po koncercie mistrz rozdawał autografy,
podpisywał płyty i książkę o swoim życiu „Grać pierwszy fortepian. Rozmowy
z Adamem Makowiczem” autorstwa Marka
Strasza.
Monika Niemiec
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uroczystości patriotyczne
9 listopada

68. ROCZNICA ROZSTRZELANIA 34 MIESZKAŃCÓW USTRONIA
godz. 11.15
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej rozstrzelanym pracow		
nikom Zakładów Kuźniczych – Muzeum Ustrońskie
godz. 12.00
		
		
godz. 13.00
		

Złożenie kwiatów pod pomnikiem poświęconym mieszkańcom Ustronia
rozstrzelanym 9 XI 1944 r. – Gimnazjum nr 1
Program patriotyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 1
Montaż słowno-muzyczny, w wykonaniu uczniów i absolwentów
Szkoły Podstawowej w Wysokiej im. Józefy Jabczyńskiej, poświęcony
patronce szkoły, mieszkance Ustronia, zasłużonej nauczycielce i harcerce

11 listopada

godz. 10.30
		
		

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-augsburskim
z kazaniem ks. kan. Antoniego Sapoty, proboszcza parafii rzymskokatolickiej w Ustroniu

godz. 11.30
		

Przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych, uczestników uroczystości
pod pomnik Pamięci Narodowej – rynek

godz. 12.00
		

Uroczystość patriotyczna i złożenie kwiatów pod pomnikiem Pamięci
Narodowej – rynek

W świecie nauk ścisłych
Już po raz dziewiąty w Zespole Szkół
Zawodowych w Skoczowie spotkali się
uczniowie zawodowych szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego, aby
wziąć udział w konkursie „W świecie nauk
ścisłych”. Konkurs ten organizowany jest
corocznie przez związane ze szkołą ze
Skoczowa stowarzyszenie „WRZOS”,
a honorowym patronatem objęty i współfinansowany przez Starostwo Powiatowe
w Cieszynie.
W tym roku w konkursie, który odbył
się 26 października wzięło udział 14
dwuosobowych zespołów. Wśród nich
znalazły się również 2 zespoły z technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Ustroniu. W trakcie konkursu uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu

Marek Kukuczka i Ariel Podżorski.

8 listopada 2012 r.			

matematyki, chemii, biologii i geografii,
a następnie wykonać 2 zadania z informatyki w pracowni komputerowej. Ustrońską
szkołę reprezentowali uczniowie klas
trzecich technikum Marek Kukuczka
i Ariel Podżorski oraz Piotr Małyjurek
i Mateusz Kamieniorz. Pierwszy z wymienionych zespołów zajął w konkursie
II miejsce, pozwalając się wyprzedzić
niewielką liczbą punktów zespołowi
z ZSP nr 1 w Cieszynie. Po świetnych
wynikach egzaminów zawodowych i matur sukces ten potwierdza wysoką jakość
i poziom kształcenia w naszym zespole
szkół ponadgimnazjalnych. Do konkursu
uczniów przygotowali nauczyciele ZSP
Ustroń Alicja Krzywoń i Marek Sikora.
(EM)

Zdaniem
Burmistrza

O unieważnieniu planu zagospodarowania mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

*

*

Po siedmiu latach od uchwalenia został
unieważniony plan zagospodarowania
przestrzennego Ustronia. Plan zagospodarowania przestrzennego to jeden z najważniejszych, ale i najtrudniejszych dokumentów, które tworzą i uchwalają gminy.
Nasz plan był pionierskim dokumentem
w kontekście zasięgu, bo obejmował obszar całej gminy. Prace trwały dość długo,
ponieważ nowe przepisy, na podstawie
których był uchwalany, wprowadzały
szereg rozwiązań nie do końca czytelnych.
Jako jedni z pierwszych przechodziliśmy określone procedury planistyczne.
Nie zawsze jasno określone były zasady
i konieczne procedury. Uzgodnienia wydawane przez różne instytucje niejednokrotnie wzajemnie się wykluczały zwłaszcza
w zderzeniu z istniejącym układem przestrzennym.
Po ponad dwóch latach pracy plan został
uchwalony w 2005 r. Nie mógł zaspokoić wszystkich oczekiwań, ale stanowił
kompletne rozwiązanie dla całego miasta.
System prawny dopuszcza możliwość
zaskarżania takich dokumentów i również
w przypadku naszego planu takie zaskarżenia miały miejsce. Mimo iż wcześniej sądy
w innych składach orzekających oddalały
skargi, ostatecznie plan unieważniono, gdy
to po siedmiu latach potyczek Naczelny
Sąd Administracyjny nie podzielił argumentów miasta i planistów.
Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że
w międzyczasie na podstawie obowiązującego planu wydawane były różnego
rodzaju dokumenty, chociażby wypisy
i wyrysy planu. Dotyczy to również podziałów nieruchomości, jak i pozwoleń
na budowę. W przypadku braku planu
obowiązują inne przepisy na podstawie
których wydawane są decyzje o warunkach zabudowy i postanowienia opiniujące podziały geodezyjne. Sytuacja jest
złożona, gdyż w niektórych przypadkach
nie będzie można wydać decyzji dla danej
nieruchomości, ale mogą zdarzyć się sytuacje, że decyzje wcześniej niemożliwe do
przeprowadzenia obecnie będą mogły być
rozpatrywane w oparciu o inne przepisy.
Fakt unieważnienia planu dotyka wszystkich potencjalnych inwestorów. Dotyczy
to także działań gminy realizującej swe
zadania. Musimy odnaleźć się w nowej
rzeczywistości i występować o decyzje
celu publicznego, co wydłuża procedurę
inwestycyjną. Większość gmin nie posiada
planów zagospodarowania przestrzennego
dla całości obszarów, a mimo to realizują
swe zadania. Mam nadzieję, że i u nas,
po pierwszym, kłopotliwym momencie
przejścia na inne procedury, wszystko się
ustabilizuje i będziemy mogli realizować
nasze zamierzenia.
Notował: (ws)
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Lekcje muzealne
Zachęcić nauczycieli do odwiedzenia
muzeum nie jest sprawą prostą, toteż
nasza placówka stara się jak może zareklamować bogatą ofertę lekcji muzealnych. Przykładowe tematy: „Budownictwo drewniane”, „Suknia cieszyńska”,
„Dawne sprzęty domowe” i cieszące
się ostatnio dużym zainteresowaniem
„Dawne tradycje rolnicze”, przeprowadza się na tle wystawy tematycznej i
filmu zrealizowanego w muzeum. Zajęcia
z tych dziedzin prowadzi kierująca działem etnograficznym Alicja Michałek,

a pomocą służy jej również etnolog, będący w muzeum na stażu, Kamil Podżorski.
Do końca roku czynna będzie zorganizowana po raz pierwszy wystawa dotycząca
dawnego hutnictwa, której towarzyszy
nowy film. Kto obejrzy tę interesującą
ekspozycję, nie może się jej nachwalić.
Pojawiają się stwierdzenia, że znakomicie
wprowadza w klimat dawnych czasów,
przedstawiając zarazem dawną produkcję,
z której Ustroń słynął niegdyś w monarchii
habsburskiej.

kwesta charytatywna
Od 1 listopada 1989 r. przed ustrońskimi
cmentarzami prowadzone są kwesty na cele
charytatywne. Pierwotnie organizowane
przez Komitet Obywatelski „Solidarność”
na obiady w szkołach dla dzieci, obecnie
przez Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi i Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”.
W sumie w tym roku zebrano 7.900 zł.
Na rzecz TONN przed cmentarzami
katolickim i ewangelickim w centrum
kwestowali: Krystyna Firla, Urszula Rakowska, Maria Arushanyan, Stanisław
Malina, Joanna Zahraj-Legierska, Monika
Wisełka, Tadeusz Macura, Dominika Macura, Justyna Kłoda, Anna Biedrawa, Michał Biedrawa, Bernadeta Błanik, Andrzej
Georg, Przemysław Korcz, Maciej Zabłocki, Katarzyna Josek-Budny, Magdalena
Noszczyk, Dominika Noszczyk, Magdalena Huma-Sztwiertnia, Małgorzata Waszek,
Anna Śliwka, Beata Piwoda, Magdalena
Lupinek, Joanna Rańda, Mirosława Huma,
Agnieszka Próchniak, Anna Łęczyńska
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr
1: Julia Kohut, Agata Karolonek, Nikola
Wałga, Monika Kopel, Bartłomiej Dustor,
Magda Bukowczan, Alan Jenkner, Dawid
Hubczyk, Dawid Kotwica, Rozalia Warzecha, Zofia Korcz, Oskar Sztwiertnia, Filip
Jurczok, Antoni Dyrda, Nikodem Czyż,
Katarzyna Potaszyńska, Wiktoria Rzepa
i ich nauczyciele: Aleksandra Przeźmińska,
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Daria Cieślawska, Jerzy Wrzecionko,
Grażyna Roman-Schubert, Jerzy Nowak,
Beata Trzaskacz. Zebrano 5.940 zł
Na rzecz Można Inaczej przed cmentarzem komunalnym kwestowali: Iwona
Werpachowska, Kinga Ludorowska, Tytus
Tschuk, Jola Jurzykowska, Monika Za-

Przed cmentarzem ewangelickim.

Mimo że dla uczniów ustrońskich szkół
wstęp jest bezpłatny, dotychczas odnotowywano co najwyżej 30 warsztatów
regionalnych w ciągu roku. Tradycyjnie już
na początku września pracownicy muzeum
przekazują do miejscowych szkół i przedszkoli ofertę, zachęcając również osobiście
stale współpracujących z tą instytucją
nauczycieli. Do najmłodszych staramy się
dotrzeć z tematem „W kręgu dzieciństwa”,
a podczas zajęć wśród dawnych zabawek
na tle filmu można pobujać się na drewnianym koniku czy powozić lalkę w wózku
sprzed stu lat. Dzieci fascynuje użytkowanie dawnych sprzętów; z zachwytem
krymplujóm wełnę czy piorą na tarce.
I oto w nowym roku szkolnym znacznie zwiększyło się zainteresowanie wycieczkami do muzeum, ukierunkowanymi
na określone tematy. Stwierdzamy z satysfakcją, że tylko w ostatnim tygodniu
przeprowadzono 9 lekcji muzealnych,
w których uczestniczą także uczniowie
spoza Ustronia. Zachęcamy pozostałych
nauczycieli i prosimy, by ustalić wcześniej
termin przybycia. Z radością stwierdzamy,
że młode pokolenie bardzo lubi wizyty
w muzeum, w którym nie tylko ogląda
stare przedmioty, ale może nawet wczuć się
w rolę swych przodków, używając dawnych sprzętów do przyrządzania potraw,
prania czy mycia. Muzeum Ustrońskie stara się ugruntować tożsamość mieszkańców
i stanowi pomost pomiędzy tradycją i współczesnością, ucząc najmłodszych szacunku
do przeszłości, który tworzy więź międzypokoleniową.
Lidia Szkaradnik
wada, Katarzyna Rychlik, Rachela Luber,
Agata Rymaszewska, Dagmara Żlik, Jakub
Królikowski, Szymon Lebiedzik, Natalia
Mojeścik, Wiktoria Palutkiewicz, Dżesika
Maciejczek, Adrian Heczko, Dawid Goryczka, Regina Kluz, Agata Knopek, Bartosz Johna, Kamil Johna, Julia Dominik,
Dorota Sadlik, Mikołaj Haratyk, Karolina
Loter, Joanna Matuszek, Katarzyna Mizia,
Klaudia Matuszek, Kowalczyk Natalia.
Udało się zebrać kwotę 1960 zł.

Fot. W. Suchta
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REFORMACJA NA ŻYWO

O ile można sądzić, że większość mieszkańców Śląska Cieszyńskiego z grubsza orientuje się, czego dokonał Marcin Luter
w Wittenberdze, o tyle wiedza na ten temat wśród mieszkańców
innych rejonów Polski może budzić obawy. Dobrze zatem się
stało, że w ramówce kanału II TVP obok godziny 17.00 znalazł
się punkt: „Święto Reformacji – nabożeństwo w Ustroniu”. Nabożeństwa odbywające się 31 października, podobnie jak w Wielki
Piątek, relacjonowane są na żywo z kościołów ewangelickich od
paru lat. Trudno orzec, ilu widzów przyciągnęła zeszłotygodniowa
transmisja, lecz na pewno dla tutejszej parafii wizyta telewizji
była wydarzeniem. Wiernych tłumnie zebranych w kościele pw.
ap. Jakuba przywitał wersetem z I Listu do Koryntian ks. prob.
Piotr Wowry:
- „Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który
jest założony, a którym jest Jezus Chrystus”. To słowo na nowo
uprzytamnia nam, że nie Marcin Luter położył fundament pod

Nieistniejąca już chata na Równicy (tzw. „Budowska”). Grafika
z książki „Dawny Ustroń w grafice Bogusława Heczki”.

Mieszkańcy „Wielkiego Domu” – lata 20. Na piętrze mieszkanie
Cholewów, w lewym oknie widoczni letnicy, w prawym Maria z
dziećmi Bronisławą i Emilem, na parterze mieszkanie Michalików, w lewym oknie letnicy, w prawym Michalikowie i Gałuszka.
Przed budynkiem pierwszy od lewej Adolf Cholewa, Rudolf Pękała, Edward Pękała, letniczka z dzieckiem, Drobczyńska, Józefa
Gałuszka, Gertruda i Dorota Michalik, Leon Drobczyński.
Śpiewa zespół Soli Deo Gloria.                                       Fot. M. Pilch

Kościół, ale Jezus Chrystus, a Luter na tym fundamencie wzniósł
odnowę Kościoła. Życzę wam i sobie, aby Bóg ojców naszych,
który jest po wszystkie wieki dla nas warownym grodem, przyznał się do naszej służby, którą tu sprawujemy w 495. rocznicę
Reformacji, i pobłogosławił ją obficie swoją łaską.
Podczas godzinnego nabożeństwa, które proboszcz prowadził
wraz z wikarym ks. Michałem Matuszkiem, wystąpił Ustroński
Chór Ewangelicki oraz parafialny zespół młodzieżowy Soli Deo
Gloria (SDG). Obowiązkowym i najbardziej podniosłym momentem było odśpiewanie na stojąco hymnu Kościoła luterańskiego
„Warownym grodem”.
W kazaniu ks. P. Wowry mówił m.in.: - Ksiądz Marcin Luter w
swoich 95 tezach wystąpił przeciw sprzedaży listów odpustowych,
na mocy których kupujący otrzymywał odpuszczenie grzechów. Ta
praktyka, niezgodna z Pismem Świętym oraz nauką starożytnego
Kościoła, poczyniła wielkie spustoszenie w pobożności u schyłku średniowiecza. Przyjmuje się, że przybicie tez na drzwiach
kościoła zamkowego rozpoczęło Reformację – dzieło odnowy
chrześcijańskiego Kościoła. (…) Reforma taka nie była potrzebna
tylko wtedy, przed setkami lat, ale jest potrzebna zawsze, gdy
relacja Stworzyciel – stworzenie zostaje zachwiana. Zachętą do
przeprowadzenia reformacji, odnowy życia, ma być dzisiejsze
Słowo: „Wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc
niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli”.
(…) Nie ma człowieka czy narodu, który by nie oddał za wolność
wszystkiego, co posiada. Jednakże wolność ma przede wszystkim
charakter religijny. Prawdziwą wolnością może obdarzyć w Jezusie
Chrystusie jedynie Bóg wyzwalający oddanego Mu człowieka od
wszystkiego, co go zniewala. Jest rzeczą znamienną, że Bóg ograniczył swoją wszechmoc wobec nas. Mógłby poskromić każdego,
kto Mu się sprzeciwia, lecz On tego nie czyni. Pozostawia nam wolność działania nawet wbrew Jego woli. Dzisiaj szczerze musimy
sami sobie odpowiedzieć: co zrobiliśmy i co czynimy z darowaną
nam wolnością? (…) Chciejmy nie traktować Święta Reformacji
jako wspomnienia wydarzeń z przeszłości, ale jako możliwość
reformy życia, uświęcenia go, aby było życiem dla chwały imienia
Bożego.
Katarzyna Szkaradnik
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szkoły w liczbach
25 października odbyła się sesja Rady
Miasta. Obrady prowadził przewodniczący
RM Stanisław Malina. Pierwszą część relacji, poświęconą uchwale w sprawie apelu
radnych dotyczącego planów połączenia
Szpitala Reumatologicznego w Ustroniu i
Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, zamieściliśmy
w poprzednim numerze GU. Dziś dokończenie relacji z sesji RM.
OŚWIATA
Radnym przedstawiono informację
o realizacji zadań oświatowych w roku
szkolnym 2011/2012. W Ustroniu funkcjonuje 7 przedszkoli, 5 szkół podstawowych
i 4 gimnazja.
Do przedszkoli uczęszcza 583 dzieci,
w tym (w nawiasach liczba oddziałów): P1 na ul. Partyzantów posiadające oddziały
w Polanie - 109 (5), P-2 na ul. Strażackiej 72 (3), P-4 na ul. Wiśniowej - 95 (4), P-5 na
ul. Lipowskiej - 42 (2), P-6 na ul. Szerokiej
- 101 (4), P-7 na ul. Gałczyńskiego - 106
(4), Niepubliczne Przedszkole „Chatka
Puchatka” na ul. 3 Maja - 58 (3). Średnio
w oddziale jest 24 dzieci.
Do szkół podstawowych uczęszcza 928,
w tym (w nawiasie liczba klas): SP-1 - 235
(12), SP-2 - 375 (18), SP-3 - 82 (6), SP-5
- 87 (6), SP-6 - 149 (9). Średnio w klasie
18 dzieci.
Do gimnazjów uczęszcza 640 uczniów,
w tym (w nawiasach liczba klas): G-1 247 (11), G-2 - 284 (12), Gimnazjum dla
Dorosłych przy ZDZ - 48 (2), Gimnazjum
dla Młodzieży przy ZDZ - 71 (3). Średnio
w klasie 23 uczniów.
W szkołach jest 196,21 etatów nauczycieli. Średni zarobek netto, czyli „na rękę”,
to 2.788 zł. W zależności od stopnia zawodowego średnie zarobki, także „na rekę”
(w nawiasach liczba etatów): nauczyciel
stażysta (12,2) - 1.647 zł, nauczyciel
kontraktowy (37,6) - 1.979 zł, nauczyciel
mianowany (47,6) - 2.696 zł, nauczyciel
dyplomowany (98,8) - 3.281 zł.
We wszystkich placówkach oświatowych prowadzono remonty i inwestycje.
Koszty przedstawiają się następująco: P-1
- 102.069 zł, P-2 - 85.968 zł, P-4 - 430.249
zł, P-5 - 7.398 zł, P-7 - 50.000 zł, SP-1 -

29.826 zł, SP-2 - 641.380 zł, SP-3-130.362
zł, SP-5 - 13.654 zł, SP-6 - 49.823 zł, G-1
- 158.618 zł, G-2 - 29.000 zł.
W minionym roku szkolnym doszło do
31 wypadków uczniów, w zdecydowanej
większości na lekcjach wf – 22 i na przerwach 7. Najczęściej były to złamania
– 13, i skręcenia – 11, a dotyczyły głównie
rąk. Od urazów nie są wolni i nauczyciele.
Były trzy urazy – złamanie, wypadnięcie
dysku i skręcenie stawu. Wszystkie wypadki zakwalifikowano jako lekkie.
Ustrońskie szkoły i przedszkola realizują kilka programów oświatowych.
ZMIANY W BUDŻECIE
Radni podjęli uchwałę o zmianach
w tegorocznym budżecie miasta. Dochody
zwiększą się o 323.401 zł, na co składa
się:
239.959 zł - refundacja wydatków na
drogę Pod Skarpą,
55.166 zł - odsetki z lokat bankowych,
11.901 zł - opłaty za pobyt w Miejskim
Domu Spokojnej Starości,
10.375 zł - dzierżawa pomieszczeń
w placówkach oświatowych,
6.000 - opłaty za wyżywienie w stołówce SP-5.
Jednocześnie dochody zmniejszą się
o 64.470 zł, na co składa się:
40.000 zł - korekta dochodów z budżetu
państwa dla MOPS,
24.470 zł - niższe dofinansowanie przez
Urząd Marszałkowski projektu „Nowe
możliwości dla twojej przyszłości”.
Wydatki zwiększą się o 287.059 zł,
z przeznaczeniem na:
- odszkodowania za grunty zajęte pod
drogi - 136.734 zł,
- wydatki placówek oświatowych 6.781 zł,
- koszty zużycia energii w placówkach
oświatowych - 60.093 zł,
- zwiększenie zatrudnienia w Przedszkolu nr 7 w związku z otwarciem nowego
oddziału - 7.900 zł,
- wydatki na wynagrodzenia w MDSS
w związku z obniżeniem dotacji powiatu
- 11.901 zł,
- utrzymanie porządku i czystości
w mieście - 44.049 zł.

Budowlańcy wykorzystują każdy pogodny dzień.

 Gazeta Ustrońska
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KREDYTY I POŻYCZKI
Podjęto uchwały o zaciągnięciu kredytów i pożyczek:
Pożyczkę w wysokości 266.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie budowy kanalizacji
na ul. Folwarcznej.
Pożyczkę w wysokości 124.800 zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska na ograniczenie niskiej emisji
w budynkach jednorodzinnych.
Kredyt długoterminowy w wysokości
1.500.000 zł na finansowanie planowanego
deficytu budżetowego.
PODATKI I OPŁATY
Radni podjęli uchwały dotyczące wysokości podatku od nieruchomości, zwolnień
od tegoż podatku i o wysokości opłaty
uzdrowiskowej.
Burmistrz Ireneusz Szarzec, przedstawiając projekty uchwał, stwierdził, że zostały one przygotowane w taki sposób, jak
w ostatnich kilku latach. Minister Finansów określa górne stawki opłat i podatków.
W Ustroniu przyjęto je natomiast na wysokości nieprzekraczającej górnych stawek
sprzed roku. Kierowano się jednak inflacją,
a stawki w Ustroniu nie odbiegają od tych
w sąsiednich gminach. Wykonano symulację i wzrost podatku od nieruchomości
za dom 150 m2 i budynek gospodarczy na
działce 30 arów to około 26 zł rocznie.
Podatki nie powinny też być zbyt niskie,
gdyż wtedy obniżają się subwencje i gmina
traci podwójnie. Stąd maksymalne stawki
podatków zaproponowano tam, gdzie
praktycznie u nas nie ma podatników, czyli
np. od gruntów pod jeziorami.
Podstawowe stawki wynoszą: w przypadku działalności gospodarczej 83 gr
od 1 m2, od budynków mieszkalnych 64
gr za 1 m2.
Jak informował burmistrz, opłata uzdrowiskowa pozostaje niezmieniona. Zamiast
podwyżek lepszym rozwiązaniem jest
uszczelnienie systemu ściągania opłaty.
Krystyna Kukla pytała w związku
z tym, jak ten system uszczelnić. I. Szarzec
odpowiadał, że będzie przeprowadzona
kompleksowa kontrola. Wiele obiektów
nie ma inkasentów, a wtedy obowiązek
uiszczenia opłaty spoczywa na turyście.
Dlatego te opłaty pobierać będzie inkasent
miejski. Ponadto prowadzona będzie akcja
informacyjna.
Opłata uzdrowiskowa w 2013 r. wynosić
będzie 3 zł. Przykładowo najwyższa w
kraju jest w Połczynie Zdroju 4,09 zł, najniższa np. w Kamieniu Pomorskim 2 zł.
INNE UCHWAŁY
Radni podjęli także uchwały dotyczące
m.in.:
- współpracy miasta z organizacjami
pozarządowymi,
- sprzedaży i nabycia nieruchomości,
- regulaminu utrzymania czystości
i porządku w mieście,
- odbioru odpadów komunalnych,
- podziału miasta na jednomandatowe
okręgi wyborcze w wyborach do Rady
Miasta,
- uzgodnienia prac pielęgnacyjnych
pomnika przyrody, dębu szypułkowego
o obwodzie pnia 397 cm, przy ul. Lipowskiej. 		
Wojsław Suchta
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Przed połączeniem szpitali protestowali pracownicy „reumatologa”.            Fot. W. Suchta

Jerzy Ziętek za likwidacją

W poniedziałek 5 listopada odbyło się
spotkanie Rady Społecznej Śląskiego
Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego Ziętka w sprawie
wydania opinii na temat zlikwidowania
ustrońskiej placówki przez połączenie
z urazówką w Piekarach Śląskich. To, że
za fuzją opowiedzieli się ludzie marszałka,
zasmuciło pielęgniarki i innych pracowników, ale nie zdziwiło. Zbulwersowała
natomiast postawa posła Jerzego Ziętka,
który deklarował poparcie dla protestujących, obiecywał obronę odrębności
szpitala imieniem swojego dziadka, aby
ostatecznie zszokować zebranych swoim
głosem za jego likwidacją.
A przecież dr Jerzy Ziętek, poseł na Sejm
RP z ramienia Platformy Obywatelskiej,
lekarz, kieruje się Dekalogiem Ziętka, czyli 10 złotymi zasadami pracy i współpracy,
o czym informuje na swojej oficjalnej stronie internetowej. W punkcie 8. czytamy:
Nie obiecuj więcej niż możesz otrzymać.
Pozostałe hasła brzmią: 1. Szanuj swój czas
i cudzy, bo nie zdążysz nic zrobić. 2. Nie daj
się zagrzebać w papierkach. 3. Nie udawaj,
że się na wszystkim znasz. 4. Nie stawiaj
ludzi w sytuacji bez wyjścia, gdyż i tak się
wykręcą. 5. Zdobądź zaufanie, dzięki swej
solidarności. 6. Nie wstydź się przyznać
do błędnej decyzji. 7. Ucz się od bardziej
doświadczonych i mądrzejszych, nawet od
wrogów. 9. Wymagaj konsekwentnie. 10.
Rozliczaj z obietnic. Pod przykazaniami
poseł dodaje: W swojej pracy zawodowej
i społecznej kieruję się tymi zasadami.
Tak, jak robił to mój Dziadek. Lata minęły,
czasy się zmieniły, a złote wskazówki Jorga
wciąż przynoszą owoce.
Na postać dziadka powołuje się również
w swoim życiorysie: Trwałe efekty pracy
pokoleń rodziny Ziętek są widoczne i służą
naszemu Społeczeństwu w całym Regionie
do dzisiaj. Jestem najmłodszym wnukiem
Wojewody Śląskiego, Powstańca Śląskiego generała Jerzego Ziętka. Przykład
Dziadka, który w trudnych czasach walczył
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o dobro dla naszego Regionu, od dawnych
lat inspirował mnie do zaangażowania na
rzecz Śląska i jego Mieszkańców.
Dr J. Ziętek zasiada również w radach
społecznych SP ZOZ „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen.
Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach
oraz Śląskiego Centrum RehabilitacyjnoUzdrowiskowego im. dra A. Szebesty
w Rabce-Zdroju
Za likwidacją byli również:
- przewodnicząca Rady Społecznej Grażyna Kamińska z Wydziału Inwestycji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego,
- Grażyna Pastucha-Kwiek z Urzędu
Wojewódzkiego,
- Krzysztof Dzierwa z Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego,
- Sergiusz Karpiński, od wielu lat związany z Urzędem Marszałkowskim.
Przeciw głosowali:
- Czesław Gluza, poseł na Sejm RP z
ramienia Platformy Obywatelskiej,
- Andrzej Lasoń, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Międzyświeciu,
- Grzegorz Szczepański z Ustronia,
działacz Ruchu Autonomii Śląska.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pracowników, broniący swojego
szpitala: Bożena Boberek, przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych, Jadwiga Waszut,
przewodnicząca Niezależnego Związku
Zawodowego „Solidarność”, Janina Zakolska przedstawicielka Związku Zawodowego Rehabilitantów oraz pełnomocnik
Izby Pielęgniarskiej Anna Czakon.
Przewodnicząca G. Kamińska przyjechała ze wsparciem w osobie Marka Piekarskiego, zastępcy dyrektora ds. Restrukturyzacji i Ochrony Zdrowia UM, ale ten
nie powiedział nic ponad to, co nie przekonało ustrońskich radnych podczas sesji
25 października (relacja w GU 44/2012).
Pozostali przedstawiciele wojewódzkich
urzędów, członkowie Rady Społecznej nie
mieli nic do powiedzenia. Zagłosowali za
likwidacją placówki zasłużonej dla miasta,
Śląska i całej reumatologii polskiej, nie
podając żadnych wyjaśnień. Wyjaśniać
swoją decyzję chciał już po głosowaniu
J. Ziętek, ale związkowcy powiedzieli,
że nie chcą go słuchać i że dziadek posła
przewraca się w grobie.
Wprawdzie atmosfera była gorąca, ale
pracownicy szpitala starali się bardzo
racjonalnie przedstawić swoje racje, podawali argumenty i liczby. W zamian
usłyszeli, że Samodzielny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich jest ośrodkiem wiodącym
i ustroński powinien się od niego uczyć.
Zaprotestować musiała J. Zakolska, która
miała wątpliwą przyjemność leczyć się
w Piekarach i na własnej skórze poznała
tamtejszy poziom.
W zebraniu uczestniczyli również:
główna księgowa szpitala Gabriela Bąk,
zastępca dyrektora ds. techniczno-gospodarczych Andrzej Wiórkowski, zastępca
dyrektora ds. medycznych dr n. med. Danuta Kapołka, opowiadająca się przeciw
związkowi szpitali oraz dyrektor szpitala
dr n. med. Ryszard Wąsik, będący za
likwidacja placówki, którą kieruje. Do
niego właśnie apelował poseł Cz. Gluza,
prosząc o przemyślenie raz jeszcze swojego stanowiska.
Pozytywna opinia członków Rady
Społecznej Szpitala jest jak cios nożem
w plecy. Zwłaszcza że samorząd Ustronia
i samorząd powiatu poparli protestujących przeciw fuzji po przeanalizowaniu
argumentów przeciw. Za nie znaleziono
wcale.
Pracownicy szpitala się nie poddają.
W środę ich protest przybrał formę żałobną – będą chodzić ubrani na czarno. Ani
lekarze, ani pielęgniarki nie odchodzą od
łóżek, starając się jak zawsze zapewnić
pacjentom najlepszą opiekę.
Monika Niemiec
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wiara i nadzieja

Od 1999 roku na cmentarzu komunalnym 1 listopada odbywają się ekumeniczne nabożeństwa. Uczestniczą w nich nie
tylko mający groby bliskich na tym cmentarzu. W ostatnich latach modlitwę prowadzą zakonnicy z klasztoru dominikanów
w Hermanicach i księża z parafii ewangelicko-augsburskiej ap. Jakuba Starszego
w Ustroniu. Wygłaszane są kazania.
Pod krzyżem na cmentarzu komunalnym
mgr teologii Dariusz Lerch z Kościoła
ewangelicko-augsburskiego mówił m.in.:
- Dzień 1 listopada jest bardzo głęboko
wpisany w kalendarze Polaków. To dzień
wolny od pracy, który spędzamy na cmentarzach, a nierzadko w podróży, by na jakiś
czas zatrzymać się nad grobami naszych
bliskich. Niezmienne prawo przemijania,
prawo narodzin i śmierci sprawia, że każdy ma takich bliskich, którzy uprzedzili
go w drodze do wieczności. Przemijanie,
śmierć, żal, ból za utraconą osobą, skończoność tego, co doczesne, to główne
motywy pierwszego dnia listopada. Ale
jako chrześcijanie musimy wiedzieć, że nie
to jest dziś najważniejsze; najważniejsza
jest wiara i nadzieja na zmartwychwstanie
i życie wieczne. Tekst biblijny mówi: Dla
mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Czytamy także dalej: A jeśli życie
w ciele umożliwi mi owocną pracę to nie
wiem, co wybrać. Z jednej strony apostoł
Paweł jest świadomy tego, że przemijanie
jest nieuchronne, ale z drugiej strony jest
odpowiedzialny za zadanie, które zostało mu powierzone. Co ciekawe, w jego
dylemacie nie ma miejsca na lęk przed
śmiercią. W jego słowach nie wyczuwa
się trwogi przed przemijaniem. Tak może
jedynie mówić człowiek, który jest pewien
swojej przyszłości, nie tylko tu, w doczesnym świecie, ale także po odejściu z tego
świata. Czy i my jesteśmy pewni swojej
przyszłości? Czy na myśl o nieuchronności

O. B. Skaliński, w głębi D. Lerch.
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odejścia czujemy dyskomfort, odsuwamy tę myśl? Czy też jak apostoł Paweł
potrafimy się z nią zmierzyć i dostrzec
jej pozytywne strony? Dzisiejsze święto
nie jest tylko wspominaniem tych, którzy
odeszli. Jest przede wszystkim patrzeniem
oczyma wiary z nadzieją w przyszłość,
którą zgotował nam Jezus Chrystus. Tylko
wiara może dać nam moc i siłę do przekroczenia z podniesionym czołem bramy
cmentarnej, kiedy idziemy w kondukcie
pogrzebowym, czy też, kiedy odwiedzamy groby swoich bliskich. Tylko wiara
może nam dać w codziennym życiu moc
w zmaganiu się ze świadomością, że kiedyś i my odejdziemy do wieczności. Natomiast, kiedy żyjemy bez zaufania zmartwychwstałemu Chrystusowi, to dzisiejsze
święto może być jednym z najgorszych dni
w roku, bo każdy mijany nagrobek będzie
nam przypominał o śmierci, o tym, że nieuchronnie zbliża się nasz kres. Życzę wam
i sobie, aby stale towarzyszyła nam wiara
i nadzieja, nadzieja na zmartwychwstanie
i życie wieczne. Niech wszechmogący Bóg
umacnia nas w tej wierze, abyśmy mogli
zawołać za apostołem Pawłem: Albowiem
dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć
zyskiem.
Kazanie wygłosił także dominikanin
o. Bogusław Skaliński mówiąc m.in.:
- Dziś najczęściej odmienianym we
wszystkich przypadkach słowem, jest
kryzys. Kryzys gospodarczy, kryzys monetarny, kryzys Unii Europejskiej, kryzys
Polski i najgorszy ze wszystkich, kryzys
moralny. Ktoś mówił, że dzisiaj brak człowieka, na którego można liczyć. Wszędzie
kłamstwo, korupcja, oszukaństwo, tak że
trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać,
na którym można polegać. Tym trudniej
mówić o świętości i myśleć o niej, im
bardziej żyjemy w takim bałaganie. Nam
się wtedy wydaje, że świętość, to jest coś

Fot. W. Suchta

nie z tej ziemi, że święty to jest człowiek
specjalnie przez Boga wybrany, odizolowany od świata, od życia, od rodziny, to
jest człowiek, który otrzymał jakiś specjalny dar. Ale z takim się nie da gadać,
bo on buja w obłokach, bo on żyje innym
życiem. Gdy spojrzymy na żywoty świętych, którzy dokonywali mocą bożą wielu
cudów, to myślimy, że to nie dla nas. Może
dla nich, dla kogoś pobożnego, sąsiadki
czy sąsiada, którzy codziennie chodzą do
kościoła, czy odmawiają różaniec, ale nie
dla mnie, zwykłego, szarego człowieka.
Kiedyś była dyskusja słynnego filozofa,
tomisty, personalisty Jacques’a Maritaina
z ateistą. Zeszło na temat świętności.
Ateista mówił tak: „Żeby być świętym
trzeba przestać być człowiekiem.” Wtedy
Maritain się uśmiechnął i powiedział:
„Wcale nie. Właśnie dopiero święty jest
prawdziwym człowiekiem, na którego
można liczyć, na którym można polegać,
który jest kwintesencją człowieczeństwa.
To jest właśnie świętość.” Jej nie można
się nauczyć, nie można jej sobie wypracować po ludzku. Nawet gdyby ktoś nie
wiem jak postanawiał poprawę i podejmował nie wiem jakie wysiłki. Świętość
daje Pan Bóg już od chrztu i święty, to
jest człowiek dzisiaj najbardziej potrzebny. Nie ze swoimi cudami, nie ze swym
spektakularnym życiem, ale człowiek, jak
mówi Benedykt XVI, idący krok w krok
w życiu za Panem Jezusem, naśladuje Go
w Jego życiu i Jego uczynkach. Tylko Bóg
jest święty i on świętością swoją dzieli się
z nami ludźmi. (...) Wzrastanie w świętości to nic innego, jak być coraz bardziej
człowiekiem ze wszystkimi jego wielkimi
sprawami. Chrystus nam w tym pomaga
w sakramentach świętych. Pomagają nam
ci, którzy już odeszli i są na tamtym świecie, u Pana. Wszystko zostawili tu na ziemi
poza jedna rzeczą - miłością do swoich
bliskich. Jeżeli już są przed tronem bożym
w pełni oczyszczeni, przed Bogiem za
nami proszą. Gdyby ludzie szli za Panem
Jezusem w swoim życiu, to nie byłoby takiego kryzysu. Gdyby ludzie zaufali Panu
Jezusowi, który powiedział o sobie, że jest
drogą, prawdą i życiem, że tylko On jest
tym, który ma w pełni życie. Gdyby ludzie
Mu zaufali, wtedy świat przemieniłby się
momentalnie. Gromadzimy się dzisiaj
na cmentarzu przy grobach naszych bliskich, jednocześnie Pana Boga w ten dzień
Wszystkich Świętych prosimy, abyśmy
nie bali się być świętymi. To nie są ludzie
z papieru wycięci, mieszkający w obłokach. To są ludzie żyjący tu na ziemi
w swoich bólach, troskach, a nawet upadkach i strapieniach. Ale to są ludzie, którzy
nie zaufali sobie, ale Jezusowi i Jego łasce.
Żeby to słowo święty było dla nas coraz
bliższe, bo świętość to normalność, ale
normalność na miarę Pana Boga. Wtedy
człowiek jest tym, na którego można
liczyć, na którym można opierać swoje
życie, którego decyzjom można ufać.
Oby każdy z nas taki był dzięki mocy
i łasce bożej.
Na zakończenie zmówiono Modlitwę
Pańską.
Po nabożeństwie dominikanie poprowadzili procesję wokół cmentarza. (ws)
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barbórka w inżbudzie

16 i 17 listopada odbędzie się 38. Rajd
Cieszyńska Barbórka 2012. Jak podaje
organizator, start odbędzie się przy wyjeździe z parku serwisowego w Ustroniu przy

ul. Sportowej 9 o godzinie 8.30 według
listy startowej. Park serwisowy znajduje
się na terenie firmy INŻBUD. Rajd będzie
rozegrany na 3 oesach wokół Ustronia,

Jest taki ktoś

Muzeum Zbiory Marii Skalickiej zaprasza serdecznie na uroczą wystawę braci
Szpyrc, którzy prezentują u nas: malarstwo
naiwne na szkle (Antoni) oraz kolorową
grafikę komputerową (Władysław).

„Jest taki ktoś…..” śpiewała przed laty
Kasia Sobczyk. Ja śpiewać nie umiem, ale
bardzo się cieszę, że Ktoś taki jak Leszek
Kubień jest i od dziesięciu lat funduje słodycze wszystkim ustrońskim przedszkolakom
na Dzień Dziecka i Mikołaja. Dwa razy
do roku wybieram się do niego z prośbą
o wsparcie i zawsze chętnie i z uśmiechem
przeznacza fundusze na zakup lizaków,
cukierków, batonów czy innych słodkości,
które rozdajemy dzieciakom w „Prażakówce”. Naprawdę rzadko zdarza się osoba,
która nie narzeka tylko pyta – „..to ile w
tym roku?” Leszku, bardzo Ci dziękuję za
te wszystkie lata i za wiarę, że są jeszcze na
tym świecie ludzie bezinteresowni, którzy
chętnie dzielą się z innymi. Do nich należy
też Lena Kubień, również od lat fundująca
piękną scenografię z żywych kwiatów na
Koncert Noworoczny. Zbudowana takimi
postawami Ustroniaków zmienię nieco popularną maksymę, że życzliwość to jedna z
niewielu rzeczy która się mnoży, kiedy się ją
dzieli. Barbara Nawrotek - Żmijewska

zawodnicy przejadą pętlę trzykrotnie.
Metę wyznaczono na rynku w Ustroniu
o godzinie 16.23. Impreza stanowi ostatnią,
8 eliminację Rajdowego Pucharu Polski w
sezonie 2012. W zawodach weźmie udział
ustroński duet Jarosław Szeja i Marcin
Szeja, wicemistrzowie Polski ClioCup
2010 oraz zdobywcy Rajdowego Pucharu
Polski 2009. Załoga wystartuje samochodem Opel Astra GT klasy 5.
– Bardzo się cieszę, że kończymy ten
bardzo ciężki sezon 2012 startem w naszym domowym rajdzie – mówi kierowca
Jarosław Szeja. – Będzie to największe wyzwanie tego roku, ponieważ aura
o tej porze roku to dla zawodników ciężki
orzech do zgryzienia. Nie raz zdarzało się,
że w noc przed rajdem spadł śnieg i zmieniał warunki nie do poznania. Kolejne wyzwanie to zróżnicowanie terenu i związane
z tym zmienne warunki: wysoko w górach
biało i śnieżnie, a w dolinie, mokro i masy
błota. Ostatnie tygodnie poświeciliśmy
na dogłębne przygotowanie samochodu,
odpowiedni dobór opon na każde warunki
oraz nasz trening.
Załogę Szeja/Szeja wspiera firma GK
Forge z Goleszowa.

wystawa

Obaj artyści są dobrze znani w regionie.
Inspiracją Antoniego są regionalne obyczaje i tradycje, stroje ludowe, rzemiosło,
a także historia i architektura dawnego
Jabłonkowa. Natomiast Władysław zajmuje sie grafiką użytkowa i artystyczną,
jest autorem licznych plakatów do najważniejszych imprez kulturalnych polskoczeskiego pogranicza.
Wystawa mieści się w pracowni artystycznej "Malwinka" Muzeum na Brzegach. Planujemy w okresie listopad-grudzień warsztaty malowania na szkle. Daty
podawać będziemy na bieżąco w Gazecie
Ustrońskiej.
Wystawa czynna codziennie w godz.
od 11 do 16.

P R Z Y G A R N I J
zwierzaka!
DODEK
Dodek jest maleńkim pieskiem w typie ratlerka. Do schroniska trafił w drugiej
połowie października, ale ponieważ jest drobny i bardzo chudziutki po kilku dniach
został zabrany do domu tymczasowego fundacji, w schronisku cały czas trząsł się
z zimna i strachu. Jest sympatycznym pieskiem, bardzo przyjaznym w stosunku do
ludzi. Ma około 5 lat, jest zdrowy, odrobaczony i zaszczepiony. To typowo domowy, kanapowy piesek, który nie nadaje się do mieszkania na zewnątrz, w budzie.
W sprawie adopcji można kontaktować się z opiekunem tymczasowym pod numerem
telefonu 508 063 271, lub z fundacją.
Warunkiem adopcji jest zapewnienie zwierzęciu domu oraz podpisanie umowy adopcyjnej.
Kontakt: Fundacja „Lepszy Świat”, tel. 782 71 77 71, e-mail: dea2@op.pl.
Wszystkie zwierzęta z cieszyńskiego schroniska można zobaczyć
na stronie: www.schronisko.cieszyn.pl
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Powitalne przemówienie prof R. Orlickiego.

Fot. W. Suchta

STOMATOLODZY NA START

Już po raz 13. zainaugurowano rok
akademicki w Wyższej Szkole Inżynierii
Dentystycznej i Nauk Humanistycznych
im. prof. Meissnera. Podczas ceremonii
20 października powitalne przemówienie
wygłosił prof. dr hab. n. med., dr n. tech.
Rajmund Orlicki – rektor uczelni, który
przedstawił też sprawozdanie z jej działalności. Następnie głos zabrali goście:
burmistrz Ireneusz Szarzec i członkini
Zarządu Powiatu Czesława Haczek. Uroczystej immatrykulacji nowo przyjętych
studentów dokonał rektor wraz z dziekanem, prof. dr. hab. inż. Krzysztofem
Tubielewiczem. Nie zabrakło wręczenia
nagród kilku przedstawicielom starszych
roczników, poprzedzonego wystąpieniem
przewodniczącej samorządu studenckiego.
Część merytoryczną dopełnił wykład prof.
zw. dr hab. Reginy Kijkowskiej na temat:
„Bioceramika fosforanowa w stomatologii
i chirurgii kości”. Recital solistki Opery
Bytomskiej Joanny Dziwisz, której na
fortepianie akompaniowała prof. Jadwiga
Mosińska, uświetnił uroczystość. Jeszcze
tylko tradycyjny hymn braci studenckiej
„Gaudeamus igitur” i nowy rok akademicki w ustrońskiej WSIDiNH można uznać
za oficjalnie rozpoczęty.
Korzystając z okazji, o rozmowę poprosiłam rektora WSIDiNH, Jego Magnificencję prof. dr. hab. n. med., dr. n. tech.
Rajmunda Orlickiego.
Czy liczba studentów rozpoczynających naukę jest zbliżona do tej z lat poprzednich?
Niestety, z powodu niżu demograficznego pomimo szerokiej promocji i reklamy
w mediach zauważamy zmniejszenie naboru.
Nazwa Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych
świadczy o poszerzaniu oferty przez
uczelnię. Jakie kierunki proponuje
obecnie i które cieszą się największym
zainteresowaniem?
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Podstawowym kierunkiem nauczania
jest inżynieria materiałowa ze specjalnością inżynieria dentystyczna. Od 2009
r. mamy także możliwość prowadzenia
na nim studiów II stopnia, co pozwala
na zdobycie tytułu magistra inżyniera w zakresie techniki dentystycznej.
Czynimy starania o utworzenie interdyscyplinarnego studium doktoranckiego.
Oferujemy również inne kierunki. Zdrowie publiczne ze specjalnością higiena
stomatologiczna to propozycja dla osób
pragnących podjąć pracę jako asystenci
lekarza dentysty, mogący wyręczać go
w niektórych zabiegach. Projekt „Ustawy
o niektórych zawodach medycznych”
nakłada na wykonujących takie czynności
obowiązek posiadania odpowiedniego
wykształcenia, co zapewniają m.in. studia
licencjackie na wspomnianym kierunku.
Ochrona środowiska ze specjalnością
ochrona przyrody i krajobrazu powinna
zainteresować wszystkich, którzy nie tylko pragną korzystać z walorów przyrodniczych takich miejsc, jak okolice Ustronia,
ale też swoją pracą zawodową dbać o to,
by również kolejne pokolenia mogły te
miejsca podziwiać. Studia trwają 3,5 roku
i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.
Dla osób planujących pracę w hotelu, sanatorium czy ośrodku wypoczynkowym
proponujemy turystykę i rekreację ze
specjalnością hotelarstwo i gastronomia.
Studia trwają 3 lata i dają tytuł licencjata. W tym roku akademickim zbyt małe
zainteresowanie nowymi kierunkami nie
pozwoliło na ich uruchomienie. Studia
rozpoczynają więc studenci podstawowej
specjalności – inżynierii dentystycznej.
Ale mamy nadzieję, że w kolejnych latach również pozostałe kierunki zaczną
funkcjonować.
Jakie wymogi trzeba spełnić, by uzyskać
u Państwa stypendium naukowe i jaki
procent studentów je spełnia?

Wysokość stypendiów zmienia się w zależności od dotacji z ministerstwa oraz liczby
osób uprawnionych do tych świadczeń.
Stypendium Rektora przyznawane jest
nie więcej niż 10% najlepszych studentów
danego kierunku i wynosi od 200 do 500
zł. Studenci mogą otrzymać również stypendium socjalne uzależnione od dochodu
netto na członka rodziny. W niektórych
przypadkach dochodzi ono do 1000 zł.
Przy miesięcznym czesnym w wysokości
800-900 zł (studia dzienne/zaoczne) może
to znacznie obniżyć lub nawet zrównoważyć koszty kształcenia.
Ile procent wśród studentów stanowią
obecnie ustroniacy? Z jakich najdalszych rejonów przybywają pozostali
i jakie są ich motywacje?
Kształcą się u nas m.in. osoby z województwa pomorskiego, mazowieckiego czy
śląskiego, które motywuje unikatowość
kierunku oraz łatwość zdobycia pracy
w zawodzie. Ustroniacy i mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego stanowią mały odsetek
studentów.
Państwa placówka obejmuje też policealne Medyczne Studium Techniki
Dentystycznej. Jakie daje ono kwalifikacje?
Studium działa od 1993 r. i kształci
w zawodzie technik dentystyczny. Proponuje również kształcenie w zawodach
higienistki stomatologicznej, asystentki
stomatologicznej, opiekuna medycznego,
asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna osoby starszej, opiekuna w domu
pomocy społecznej.
Czy w minionym roku studenci mogli
poszczycić się jakimiś wybitnymi osiągnięciami?
Uczelnia organizuje coroczne konferencje
o zasięgu międzynarodowym, będące doskonałym miejscem spotkań naukowców
i studentów. W ramach nich odbywają się
m.in. Sesja Młodych Pracowników Nauki
oraz Sesja Studenckich Kół Naukowych,
podczas których prezentowane są ich osiągnięcia. Gros to wystąpienia studentów
WSIDiNH. Autorów najlepszych prac
jury honoruje trzema nagrodami głównymi
i co roku wśród laureatów znajdują się nasi
studenci. Za uczestnictwo w konferencji
Naukowa Rada Lekarska przyznaje punkty
edukacyjne, a znaczna część referatów
publikowana jest w wydawanym przez
naszą uczelnię czasopiśmie „Inżynieria
Stomatologiczna – Biomateriały”, punktowanym według list Index Copernicus
– 3,7 i MNiSW – 6.
Czy w środowisku Ustronia czują się
Państwo znaną placówką, czy raczej
pozostającą na marginesie świadomości
ustroniaków?
Nasza uczelnia stała się znaną jednostką,
jej działalność wiąże się ze środowiskiem
Ustronia i okolic przez spotkania takie jak
dzisiejsza inauguracja w „Prażakówce”,
turnieje sportowe itp. Korzystamy także
z ustrońskich obiektów sportowych i rekreacyjnych, a większość naszych studentów
zakwaterowanych jest w tutejszych pensjonatach. Przy uczelni działa ponadto
Klinika Stomatologiczna, świadcząca
usługi dla mieszkańców Ustronia.
Opracowała Katarzyna Szkaradnik
8 listopada 2012 r.

gospodynie

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich
Ustroń Centrum pierwszy raz zorganizowały zakończenie sezonu w strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul.
Strażackiej. Zazwyczaj spotykają się
w niej podczas zebrań z okazji Dnia
Kobiet czy podczas wyborów. Natomiast
zakończenie sezonu jest zwykle wyjazdowe i plenerowe.
Inaczej było też z poczęstunkiem, bez
którego nie można sobie wyobrazić spotkania pań z KGW. Był jak zawsze wspaniały, ale tym razem postanowiono, że
wszyscy zasiądą przy stole bez delegowania do pracy w kuchni grupy pań. Niemałej
grupy, która musiała się zawsze sporo
natrudzić, by wydać kilkadziesiąt talerzy
z ciepłym daniem, kawę, herbatę, ciasta.
Tym razem posiłek zamówiono.
Jednak najważniejszą rzeczą wyróżniającą tegoroczne zakończenie sezonu było
rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy
ogródek. Kiedyś takie konkursy były
organizowane na skalę miejską, ale zgłaszało się coraz mniej osób, a jury miało
problem, jakie kryteria stosować przy
wyborze najlepszych. Kiedy na polskim
rynku pojawił szeroki asortyment roślin,
mebli i dekoracji ogrodowych, o pięknym
wyglądzie ogrodu często decydowały
możliwości finansowe, a nie wieloletnie
starania, wiedza i doświadczenie.
Może to początek powrotu do tego typu
rywalizacji, na razie na skale jednego koła
gospodyń. Do konkursu ogłoszonego
przez KGW Centrum zgłosiło się pięć
pań i każda została wyróżniona za inne
osiągnięcia.
Janina Lipowczan stworzyła ogród jesienny, którego barwy zapierały dech.
Efekt podkreślała kompozycja roślin,
zestawionych według podobnych kolorów lub uwypuklająca kontrasty. Helena
Cholewa postawiła na skalniak z różnorodnymi kwiatami i roślinami, między
innymi okazałymi wrzosami. Wrażenie
robiły również pomysłowe dekoracje.
Anna Zloch, jako jedyna wśród uczestniczek konkursu, pochwaliła się oczkiem
wodnym – wypielęgnowanym, zadbanym, z urozmaiconą roślinnością i małą
architekturą. Potrafiła też wykorzystać
dawne sprzęty gospodarskie i naczynia na
donice i pojemniki na kwiaty. Anna Gluza
otrzymała wyróżnienie za wszechstronność. Czego to nie ma w jej ogrodzie?!
I kwiaty, i krzewy ozdobne, i drzewa,
a do wykorzystania w kuchni pigwy lub
rajskie jabłuszka. Maria Galios jako jedyna chwaliła się ogródkiem warzywnym.
Obok popularnych warzyw: marchewki,
selera, groszku, fasolki, ogórków, pomidorów rosły papryczki chili. Pani Maria
wyhodowała też arbuza, który osiągnął
wielkość dużego jabłka.
Ogrody oceniało dwuosobowe jury: Elżbieta Pruszkowska z Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Cieszynie i Maria Jaworska,
przewodnicząca koła gospodyń. Brały pod
uwagę wiele czynników, również zmienność ogrodu w ciągu różnych pór roku.
Dlatego odwiedziły uczestniczki konkursu
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Skalniak Heleny Cholewy.

Oczko wodne Anny Zloch.                                                       

Nagrodę z rąk burmistrza odbiera Janina Lipowczan.

kilka razy w czasie sezonu. Podkreślały, że
ogrody zadbane są przez cały czas, zmieniają się kwitnące kwiaty, dojrzewające
owoce, warzywa, zmienia się kolorystyka
i wielkość roślin. To sprawia wrażenie,
że ogród żyje, a nad jego prawidłowym
rozwojem czuwa oddany opiekun.

Podczas uroczystego zakończenia sezonu
obecny był burmistrz Ireneusz Szarzec
i naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Monika Maksymczak, którzy wręczali
nagrody uczestniczkom konkursu. Zebranie
prowadziła M. Jaworska a o konkursie mówiła druga jurorka E. Pruszkowska. (mn)
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list do redakcji
W nawiązaniu do artykułu pt. „Normalna wojna” opublikowanego w „Gazecie
Ustrońskiej” nr 39 (1087), z dnia 27
września 2012.
W spotkaniu zorganizowanym przez
Ruch Autonomii Śląska – Scena polityczna
na temat: „Bielsko Biała i Śląsk Cieszyński
– Studium przypadku” wzięłam udział z
czystej ciekawości. Po spotkaniu nasunęły
mi się następujące uwagi i wątpliwości:
1. Spotkanie było słabo nagłośnione
i moim zdaniem gdyby odbyć się miało
w Domu Kultury „Prażakówka”, zainteresowanych tematem byłoby znacznie
więcej.
2. Odnoście języka Mikołaja Reja jakoby
ludność miejscowa miała sobie przyswoić
ten język tylko na podstawie postylli pastora Hasse, nie jest możliwe. Ludność wyznania rzymskokatolickiego z postylli tej nie
korzystała, a też tym językiem jak i gwarą
się posługiwała. Tak się składa, że jestem
w posiadaniu księgi chrześcijańskiej:
PIERWSZA KSIĘGA O PRAWDZIWYM
CHRZEŚCIJAŃSTWIE, przetłumaczonej
dla luteran z języka niemieckiego, wydanej
w Brzegu – nakładem Samuela Trautmana
z roku 1745 (wydrukowanej gotykiem), po
polsku, choć w tym czasie Śląsk do Polski
nie należał. Prześwietliłam wszystkie dostępne mapy Europy od zarania spisanych
dziejów do czasu kiedy to Śląsk przyłączył
się do Polski i to dopiero po pierwszej wojnie światowej. Przedtem Śląsk mieścił się
w granicach królestwa czeskiego, o dziwo
także królestwa węgierskiego, które sięgało poza obszar obecnego Górnego Śląska.
Potem panowali Habsburgowie. A na
koniec mieścił się w granicach cesarstwa
austro-węgierskiego. A mimo to język ten
zachował się równocześnie z gwarą.
Może warto na kolejne ewentualne
spotkanie zaprosić profesora Daniela Kadłubca z Uniwersytetu Śląskiego
w Cieszynie?
3. Zaś moja wypowiedź dotycząca pożyczania pieniędzy ze strony stolicy, Warszawy, od Banku Autonomii Śląska była
faktem, a w wyniku zawirowań związanych
z drugą wojną światową i jej następstwami
pieniądze te na Śląsk nigdy nie wróciły.
A było tego około 300 milionów przedwojennych złotych. Po wojnie Śląsk łożył
na odbudowę stolicy (po kontrowersyjnym powstaniu) i nie tylko, lecz także na
inne zniszczone połacie Polski. Budował
stocznie itp.
Odnośnie samej autonomii,tej przedwojennej, to ojciec mój ją pochwalał. Bardzo wiele działań wówczas zainicjowano
i zrealizowano na Śląsku, pod rządami
wojewody Grażyńskiego, choćby drogę
ze Skoczowa przez Ustroń do Wisły, na
Kubalonkę i Równicę w Ustroniu. Drogi te były brukowane kostką brukową.
W Ustroniu i Wiśle baseny kąpielowe
(niestety w Ustroniu po basenie pozostały tylko wspomnienia). Powstał także
ciekawy architektonicznie Dom Zdrojowy
w Wiśle i inne.
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Może warto w sprawie powołania ewentualnej autonomii Śląska, celem jej reaktywowania częściej rozmawiać, biorąc pod
uwagę nowe i inne okoliczności. I to na forum, abyśmy „maluczcy” wiedzieli „czym
to się będzie jadło”, jeśliby do odtworzenia autonomii Śląska doszło? A dlaczego
nie? Tu nie chodzi przecież o oddzielenie
Śląska od reszty kraju. Dywagacje niektórych polityków jakoby działania w celu jej
przywrócenia miały być proniemieckie,
wydają mi się anachroniczne. Myślę,
że chodzi tutaj wyłącznie o gospodarkę,
którą niestety w wyniku niefortunnych
decyzji podejmowanych z naszej stolicy
w Warszawie w wielu dziedzinach zniszczono. Także na Śląsku. Mówiąc trywialnie Ślązacy mogą się czuć pokrzywdzeni
i traktowani po macoszemu. Jako przykład dziwnej decyzji niechaj posłuży
tylko kopalnia węgla kamiennego w Kaczycach. Działała tylko przez lat 16.
Kopano w niej najlepszy węgiel koksujący
w Europie. Rozbudowano Jastrzębie
-Zdrój, by górnicy mieli gdzie mieszkać. Z konsternacją i żalem stwierdzić
należy, że kopalnia ta w Polsce przestała prosperować. Aczkolwiek węgiel ten
wydobywają jak dawniej bracia Czesi,
zatrudniając między innymi naszych górników. Kolejnym smutnym przykładem
była likwidacja przemysłu włókienniczego w Bielsku-Białej i wielu zakładów
w powiecie cieszyńskim. Dobrze, że ruszyła na nowo fabryka kapeluszy w Skoczowie. Nasuwają się też wątpliwości, czy
potrzebna była prywatyzacja Kompleksu
Uzdrowiskowego w Ustroniu Zawodziu?
„Perełki” naszego Uzdrowiska, którego
budowę zainicjował wojewoda śląski gen.
Jerzy Ziętek (Ślązak i Hanys). A finanse
wypracowywało na cel budowy Dzielnicy
Leczniczo-Rehabilitacyjnej w Ustroniu
Zawodziu górnictwo i hutnictwo. Z myślą
o górnikach i hutnikach była ona budowana, aby mogli się u nas leczyć i wypoczywać. Dlaczego o fakcie prywatyzacji zadecydowano znowu w sposób bezwzględny
w Warszawie, mimo, że kompleks ten nie
był zadłużony? Dzisiaj mówi się o prywatyzacji innych uzdrowisk, lecz te się przed
tym w sposób zdecydowany wzbraniają.
Pozwoliłam sobie też przytoczyć informację na temat autonomii Śląska z
książki: „Wielka historia Polski”, tom
dziewiąty, strona 40, autorstwa Czesława
Brzozy. „Polska w czasach niepodległości
i drugiej wojny światowej (1918 – 1945)”.
Przez cały okres międzywojenny wyjątkową pozycję zajmowało województwo
śląskie, jako jedyne mające uprawnienia
autonomiczne, z własną policją, skarbem
i sejmem, do którego pierwsze wybory
odbyły się 24 września 1922 r.
Co do języka górnośląskiego, który niektórzy chcieliby uznać za obowiązujący w
nowej autonomii, to mam poważne wątpliwości. Bo jeśli chodzi o rejon Cieszyna
i Bielska, to jest to zgoła niemożliwe. Bo
oprócz języka polskiego, który funkcjonuje

na naszym terenie, istnieje też gwara, a ta
inna jest w Cieszynie i Ustroniu, trochę
inaczej brzmi w Wiśle, Istebnej, Koniakowie, ale dogadamy się i z hanysami,
Słowakami, od biedy z Morawiakami
i Czechami.
Bo tak se szli pastyrze z łowieczkami:
od Rumunii, Bułgarii, Mołdawii, z terenu
dawnej Jugosławii, z połednia na północ,
kaj była trowa i las. Budowali szałase
i chałupy. A na Zaolziu do Jabłonkowa
przikiynckali sie aji łowczorze z Iranu. Do
dzisio nazywajo ich Jackami.
Ludziska ci, choć z różnych krain, jakosi
się nie pozabijali. Ich godka sie miyszała.
A na łostatku za Austryje na Śląsku Cieszyńskim, jak prawili stareczka i starzik
wszyscy żyli zgodnie z Polokami, Czechami, Węgrami, Niemcami i Żydami, pod
rządami cysorza Franca Jozefa. A cysorza
se chwalili. A dziecka w szkole, też moja
mamulka w Ustroniu, a tatulek na Zaolziu,
śpiywały hymn po polsku: „Boże, ochroń,
Boże, wspieraj nam cesarza i kraj…”. A czy
to ważne w Europie gdo się nazywo Ślązok,
Polok, czy jeszcze inaczy? „Nazywoł sie
jako chcioł, byle by sie dobrze mioł!”
Może o taką braterską autonomię należy
się postarać, bez innych narodowościowych podtekstów, mając na względzie tylko
dobrze zarządzaną gospodarkę. Śląsk,
ale i resztę naszego kraju zamieszkiwało
wiele nacji. Wystarczy tylko prześledzić
nazwiska. Ktoś się nazywa Szwarc, Nawrat, Nawratil, Prażak. Są też Estraichery,
Banszle. W polskim wojsku był gen. Haller,
także Władysław Anders. Książę żywiecki
Stefan Habsburg był polskim oficerem i posługiwał się piękną polszczyzną. Twierdził
u jubilera Heslla w Krakowie, że skoro jadł
i je polski chleb, do polskich szkół chodził,
to kim może być, jak nie Polakiem. Za taką
postawę, którą jawnie demonstrował, odsiedział swoje w obozie koncentracyjnym
w czasie drugiej wojny. Jedni się nazywają
Pohludkowie. Jest reżyser Zanussi. Niektóre nazwiska kończą się na „icz”, inne
na „ski” jeszcze inne na „jew” (Alosza
Avdiejev). Są ci u nas i Murzyni, Mulaci
Azjaci, mieszkają i Tatarzy, którzy przyszli
z pomocą pod Grunwald. I jak to można
mówić o czystej polskiej krwi? Na przestrzeni dziejów przemieszali się ludziska
i ich mowa. Są bruneci, blondyni, szatyni,
rudzi.., a w końcu wszyscy pochodzimy
od Adama i Ewy. A po wieży Babel, kiedy
już ludziom całkiem odbiło, rozgonił ich
Pan Bóg na wszystkie strony świata. Pora
zatem skończyć z chorym patriotyzmem
i patosem. Pan nasz Jezus Chrystus powiedział: „Miłością braterską jedni drugich
miłujcie, a tak wypełnicie zakon Boży”.
A ci, co są u steru i w parlamencie, niech
nie podsycają fobii i antagonizmów! Niech
nie zajmują się tematami zastępczymi, bo
być może, że się już u władzy zasiedzieli
i nic nowego i konstruktywnego nie umieją
zaproponować. Niech też nie wzbudzają
wątpliwości wśród ludności na Śląsku,
a najlepiej niech zwolnią swoje stołki dla
następców ze świeżymi, pragmatycznymi
pomysłami na Polskę z przyzwoleniem na
reaktywowanie autonomii Śląska. Śląsk na
to sobie w pełni zasłużył.
Halina Rakowska-Dzierżewicz
8 listopada 2012 r.

Litry
wylanego potu

Szczypiorniści oldboje z drużyny Czantoria Ustroń odnieśli
sukces w turnieju Grand Prix Ziemi Pszczyńskiej, którego kolejna
tura odbyła się w sobotę w Suszcu. Zagrali o pierwsze miejsce,
co jest powodem do satysfakcji, mimo iż ostatecznie zajęli 2.
miejsce w turnieju. W klasyfikacji generalnej po dwóch turniejach
znajdują się na trzeciej pozycji w tabeli na osiem występujących
drużyn.
Mecze w tym turnieju były bardzo zacięte. Zespół Czantorii
po dwóch remisach i jednej wygranej stanął do walki o pierwsze
miejsce. Niestety, jak to w sporcie bywa dojście do finału sporo
kosztowało i wykluczyło z gry dwóch zawodników. Bolesne kontuzje nie pozwoliły na udział w decydującym meczu. Czantoria
walczyła do ostatnich sekund, niestety nie udało się pokonać
drużyny z Bielska-Białej, w której grało 4 zawodników z trzecioligowego Gromu Jasienica.
– Wróciliśmy z drugim miejscem, ale trzeba podkreślić, że nasz
reprezentant Jerzy Jopek został uznany najlepszym zawodnikiem
turnieju – mówi kapitan drużyny Jacek Menes. – Cieszy postawa
chłopaków, którzy walczyli do końca. Chciałem podziękować
im za walkę oraz litry potu wylanego na parkiecie. 9 grudnia
odbędzie się ostatni turniej w Pszczynie. Oldboje Czantorii
powalczą o utrzymanie trzeciego miejsca, a może coś więcej?
Nie zapeszajmy.
Czantoria zagrała w nieco innym niż dotychczas składzie,
a tworzyli go: bramkarze - Krzysztof Janik i Armando Cabrela,
nowy nabytek - obrotowy Wojtek Urbańczyk (198 cm wzrostu i 110 kg wagi), Jerzy Jopek najlepszy zawodnik turnieju,
Mateusz Szyszkowski - prawe rozegranie, Piotr Czyż - lewe
skrzydło, Piotr Śliwka - obrotowy, Michał Kaczmarek - prawe
skrzydło, Kuba Cymerman - lewe skrzydło.
(mn)

Biblioteka

poleca:

CHEMIA NIEMIECKA
Od 2.11.2012 r. sklep czynny

od Pn do Pt od godz. 10.00 – 17.00, Sb 9.00 – 13.00
Proszki do prania: Persie, Ariel, OMO, W.Riese, Dix.
Płyn do naczyń: Akuta
Żele do prania: Persie, Ariel, Dix.
Skarpetki thermo damskie i męskie.
Zapraszam
Ustroń, ul. 9 Listopada 3, Pawilon nad Potoczkiem, I piętro

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustroń
w sprawie przeprowadzenia konsultacji aktów prawa miejscowego regulujących nowe zasady gospodarowania odpadami
komunalnymi
Burmistrz Miasta Ustroń
podaje do publicznej wiadomości, że w dniach od 12.11.2012
r. do 19.11.2012 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie
następujących projektów aktów prawa miejscowego:
1. Uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2. Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości, w tym terminów
i miejsca składania deklaracji.
4. Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość
odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia
usług.
Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem
forum dyskusyjnego na stronie internetowej Miasta, gdzie
osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko
odnośnie projektów uchwał.

NOWE KSIĄŻKI:

Maria Rosa Cutrufelli – „Brygantka”
Kanwą powieści są wydarzenia autentyczne : rewolucyjny
ruch ludowy, towarzyszący włoskim walkom o zjednoczenie
kraju. Do jednej z grup partyzanckich dołącza młoda Margherita
– arystokratka wyjęta spod prawa.
Tadeusz M. Płużański – „Bestie. Mordercy Polaków”
Kompendium wiedzy o terrorze komunistycznym w latach
powojennych, o próbach oddania sądowej sprawiedliwości oprawcom po 1989 roku oraz o trudnej drodze dochodzenia prawdy
o tamtych czasach do szerszej świadomości Polaków.
POZIOMO: 1) bijatyka na ringu, 4) ostry dokucza zimą,
6) pochmurna buzia, 8) po ustąpieniu bólu, 9) Beskidy, Tatry,
10) głuchy odgłos, 11) ojczyzna Odyseusza, 12) strzeliste
drzewo, 13) strzeliste zwierzę, 14) pieśń operowa, 15) sztuka
mówienia, 16) włoski księżyc, 17) oprych, 18) duża papuga,
19) niebawem nadejdzie, 20) znak zodiaku.
PIONOWO: 1) pobożność na pokaz, 2) łowny kurak,
3) statki wojenne, 4) parada przebierańców, 5) polska waluta,
6) despotyczne rządy, 7) tyran, 11) wynik dzielenia, 13) miasto
nad Bobrem, 14) Armia Krajowa.

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 16 listopada.
		

Rozwiązanie krzyżówki z nr 43

muzyczna jesień
Nagrodę w wysokości 30 zł oraz książkę ustrońskiego wydawnictwa Koinonia otrzymuje Monika Bem
z Ustronia, ul. Krzywa 3. Zapraszamy do redakcji.
8 listopada 2012 r.			
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Nie sposób przecenić znaczenia i wpływu różnych tak zwa- podkowy lub dzwonka. Przednie, szarobrązowe skrzydła również
nych mas mediów, a zwłaszcza telewizji, w rozpowszechnianiu ozdabia dość delikatny rysunek w postaci cienkich i zygzakoprzyrodniczej wiedzy. Zapewne fachowcy od edukacji przyrod- watych linii, zazwyczaj zdecydowanie wyrazistszy u samców,
niczo-ekologicznej są w stanie wieść wielogodzinne dysputy niż u większych od nich samic. Skrzydła tylnie są jaśniejsze, ale
o powierzchowności tak przekazywanej i zdobywanej wiedzy. również utrzymane w szaro-burej tonacji barw. Nieco bardziej
Jednak moim zdaniem lepsza taka wiedza, niż jej zupełny brak, kolorowy jest masywny odwłok, odsłaniający się dopiero wtedy,
chociaż czasem nie sposób parsknąć śmiechem lub - nie chcąc ni- kiedy motyl rozpościera skrzydła. Wyraźnie widoczne są pierściekogo obrażać - przynajmniej uśmiechnąć się półgębkiem, poznając niowe segmenty tej części ciała, podkreślane przez różowo-czarne
efekty takiej medialnej edukacji. Dobrym przykładem niezwykłego poprzeczne paski, przecięte od góry szerokim, szarym pasem.
wpływu licznych programów, filmów, czy też wręcz telewizyjnych
Motyl ten należy do owadów bardzo chętnie wyruszających
kanałów przyrodniczych na postrzeganie świata przyrody przez w podróże i to na całkiem spore odległości. Na kontynencie
tak edukowanego odbiorcę, są kolibry. Przepraszam, powinienem europejskim stałym miejscem występowania zawisaka poworaczej napisać „nasze kolibry”,
jowca jest przede wszystkim poa dokładniej - „kolibry” spotykane
łudniowo-zachodni obszar Morza
w naszym kraju. Można z ogromną
Śródziemnego, jednak z tego redozą prawdopodobieństwa (lub
gionu motyl ten podejmuje długie
jak to niektórzy mówią: z prawwędrówki, docierając nawet do
dopodobieństwem graniczącym
Islandii oraz północnych regionów
Zawisak powojowiec
z pewnością) przyjąć, że jedynie
Skandynawii. Po drodze odwiebardzo nieliczni nasi rodacy mieli
dza oczywiście i Polskę, trzymamożliwość zobaczyć w naturze
jąc się raczej różnych obszarów
kolibra. Ale ptaki należące do tej
przekształconych ręką człowieka
rodziny, z racji swych niezwy- pól uprawnych, ogrodów, parków,
kłych umiejętności i zwyczajów,
itp. - unikając za to np. obszarów
są tak doskonale wszystkim znane
leśnych. Pierwsi motyli wędrow- oczywiście, dzięki telewizji - że
cy pojawiają się w naszym kraju
w percepcji przeciętnie przyrodw maju i czerwcu. Wypatrzeć je
niczo wykształconego współobymożna o zmierzchu oraz w nocy,
watela, każde stworzenie wyposakiedy najchętniej przylatują do
żone w skrzydła, odżywiające się
kwiatów różnych roślin ozdobkwiatowym nektarem i posiadające
nych, szczególnie chętnie odwieprzy tym zdolność do zawisania
dzając kwiaty tytoniu, floksów,
w powietrzu nad kwiatem, obopetunii, bielunia, a także mydlnicy,
wiązkowo jest nazywane „kolipowoju lub kielisznika. Do wybrem”. W zasadzie już chyba się
sysania nektaru służy im ssawka,
przyzwyczaiłem do „sensacyjnych”
zwykle zwinięta w trąbkę, ale po
doniesień typu: A wiesz, wczoraj
rozwinięciu osiągając imponuwieczorem to na moim balkonie/w
jącą długość nawet 90-100 mm.
ogrodzie pojawił się koliber! Po
To również rekordowy rozmiar
krótkich wyjaśnieniach okazuje
w kategorii ssawek naszych krajosię, że tym swoiskim „kolibrem”
wych motyli. Dzięki takiej ssawce
jest w zdecydowanej większości
zawisak powojowiec może z sukprzypadków niewielki motyl nocny
cesem korzystać z nektaru kwiatów
(mówiąc potocznie ćma) z rodziny
o bardzo długiej koronie, bowiem
zawisakowatych - fruczak gołąbek.
nie konkuruje w tym przypadku
Jak łatwo wywnioskować z nazwy
praktycznie z innymi gatunkami
rodziny tych motyli, ich charaktemotyli. Za dnia dorosłe motyle
rystyczną cechą jest umiejętność
nie tyle ukrywają się, co po prozawisania nad kwiatami podczas
stu siedzą spokojnie na pniach
pożywianie się nektarem, co rzeróżnych drzew, płotach, słupach,
czywiście na pierwszy rzut oka
kamieniach lub na ziemi, zlewając
przypomina zwyczaje kolibrów.
się z tłem dzięki szaro-brązowym
Jednak minionego lata zwróciła moją uwagę kolejna opowieść barwom skrzydeł i tułowia. Zawisak na zdjęciu dość nieszczęślio „kolibrze”. Niby wszystko takie samo, jak zawsze, ale nie wie wybrał miejsce dziennego odpoczynku - jeśli chodzi o barwy
zgadzała się jeden szczegół - wielkość tego fruwającago gościa, podłoża, to nic nie można mu zarzucić, jednak na tak cienkiej
odwiedzającego ukwiecony balkon. Po kótkim śledztwie popartym gałązce zwracał uwagę swoimi rozmiarami.
obserwacjami okazało się, że tym razem „kolibrem” okazał się
Od lipca aż do drugiej dekady października z jaj składanych
sporych rozmiarów nocny motyl - zawisak powojowiec.
przez samice zawisaka powojowca na liściach powojnika polnego,
Do zawisakowatych należą motyle o zaskakująco solidnej, kielisznika zaroślowego lub uprawianych powojach wylęgają
masywnej wręcz budowie ciała, co zupełnie nie przeszkadza się gąsienice. Również w przypadku tego stadia rozwojowedzierżyć tej grupie gatunków tytułu najlepszych lotników pośród go u zawisaka powojowca możemy mówić o wyróżniających
wszystkich motyli. Po części zawdzięczają to swoim umiejętnością go rozmiarach, gdyż gąsienice (jak u większośći zawisaków
zawisania w powietrzu, kiedy to szybko trzpoczą skrzydłami. Ale z charakterystycznym „rogiem” z tyłu ciała) osiągają 11-12,5 cm
zawisakowate uchodzą również za najszybciej latające owady, długości. Po przepoczwarzeniu, które odbywa się w podziemnych
gdyż mogą osiągać prędkość nawet do 50 km na godzinę. W Polsce komorach, pojawia się drugie pokolenie motyli. Zawisaki tego
odnotowano dotąd występowanie 20 gatunków motyli należących gatunku są wrażliwe na niskie temperatury, więc z końcem lata
do zawisaków. Jest wśród nich 6-7 gatunków, które odwiedzają dorosłe motyle migrują na południe lub giną bezpotomnie jesienią.
nasz kraj podczas swoich migracji. Do nich należą te największe Natomiast na ciepłym południu Europy możemy spotkać nawet
- w przypadku motyli mowa o rozpiętości skrzydeł - ze słynną do czterech pokoleń zawisaka powojowca w ciągu roku.
(przynajmniej ze słyszenia) zmierzchnicą trupią główką, mającą
Zawiska powojowiec występuje praktycznie w całym kraju. Są
skrzydła o rozpiętości 110-125 mm, oraz zawisakiem powojowcem lata kiedy motyli tego gatunku jest niewiele, a w innych latach
właśnie, którego rozpiętość skrzydeł wynosi 105-120 mm.
jest ich nawet sporo, chociaż oczywiście nie jest to gatunek
Zawisak powojowiec to motyl, w którego ubarwieniu przewa- bardzo liczny. Ot, taki duży motyl, który swoimi rozmiarami
żają szarości. Dyskretną ozdobą są cienkie czarne linie, które na i kolibrowym zachowaniem wywołuje czasem nieco zamętu
„plecach” (czyli na górnej stronie tułowia) układają się w rysunek w naszym postrzeganiu przyrody.Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
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dynamika bez płetw
W sobotę 27 października w czeskich
Luhaczowicach odbyły się coroczne zmagania o „Zlin Cup 2012” we freedivingu.
Na starcie stanęło 32 uczestników z Austrii,
Czech, USA, Niemiec, Polski i Słowacji.

Rano odbyła się konkurencja statycznego
wstrzymania oddechu, w której najlepszy
okazał się ustroniak Mateusz Malina,
uzyskując czas 7 minut i 4 sekundy. Po
południu rozegrano konkurencję zwaną
dynamika bez płetw, w której również
zwyciężył Mateusz, uzyskując wynik 165
metrów, co dało mu końcowe zwycięstwo
w całych zawodach. W konkurencji tej
zawodnicy mają za zadanie przepłynąć
pod powierzchnią wody jak najdalej przy
użyciu tylko siły swoich mięśni. Zwycięstwo tym bardziej cieszy, że Luhaczowice
są miastem partnerskim Ustronia od 2000
roku, więc nasz zawodnik mógł pokazać
swoją klasę u przyjaciół.
Mateusz Malina urodził się 10 czerwca 1986 roku, był uczniem Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu
i tutejszego Gimnazjum nr 2. Naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym
im. M. Kopernika w Cieszynie. Jest już
inżynierem, a w tym roku zostanie magistrem na kierunku automatyka i robotyka
Politechniki Krakowskiej.
Mateusz Malina zaczął nurkować
w basenie „Delfin” w Skoczowie, później

przyszedł czas na krakowski Zakrzówek.
Dzięki ciężkiej pracy udało mu się w roku
2009 po raz pierwszy pojechać do Egiptu.
Mieszkaniec naszego miasta zajął wtedy
II miejsce podczas prestiżowych zawodów
Triple Depth w nurkowaniu na wstrzymanym oddechu, które odbyły się w Dahabie
w Egipcie. Nowicjusz wśród zawodników
w dwóch konkurencjach został pokonany
jedynie przez niekwestionowanego faworyta, Rosjanina Aleksa Mołczanowa,
a w trzeciej konkurencji nawet pokonał
najważniejszego rywala. Podczas tych
zawodów pobił rekordy Polski w trzech klasycznych konkurencjach głębokościowych.
Uznawany jest za jednego z najlepszych
zawodników we freedivingu na świecie.
Jest rekordzistą Polski w dyscyplinach:
stały balast (100 m); stały balast bez płetw
(77 m), nurkowanie bez płetw (106 m),
pływanie dynamiczne z płetwami (225 m),
pływanie dynamiczne bez płetw (175 m).
Jest wicemistrzem świata z 2011 roku we
free immertion (106 m). Obszerny artykuł
– rozmowa z Mateuszem, autorstwa Marii
Kulis ukaże się już wkrótce w Kalendarzu
Ustrońskim 2013. 		
(mn)

na lodowcu

Na lodowcu Hintertux w Austrii trenowali Katarzyna Wąsek, Michał Brachaczek i Paweł Wąsek. Jak mówi trener
Mieczysław Wójcik przywitała ich kiepska
pogoda. Potem już było lepiej. Trenowali
z startującymi w Pucharze Świata Francuzami, Kanadyjczykami i Japończykami.
Jeździli praktycznie po lodzie – slalom
na 53 bramkach, później nieco niżej,
gdzie już nie było tak twardo na 43 bramkach. Trzy dni natomiast jeżdżono giganty
z Kanadyjczykami i Niemcami.
- Widać było postęp Kasi w gigancie mówi M. Wójcik. – 12 listopada jedziemy
na dwa tygodnie do Szwecji na pierwsze
zawody FIS. Ja dwa dni ze sprzętem samochodem, Kasia samolotem. Przewidziany
jest też start w Pucharze Europy. W sumie
osiem startów.
(ws)
8 listopada 2012 r.			

P. Wąsek i M. Brachaczek przed czołem lodowca.

Fot. W. Suchta
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Rozpoczął się sezon polowań...

Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.
Tłumaczenia pisemne, ustne, dokumentów samochodowych. www.
nexus-translations.pl, Cieszyn,
Bobrecka 27, tel. 33/444 63 21.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-53-98.
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

Fot. W. Suchta
Okna, drzwi, bramy. Najtańsze
na Podbeskidziu, 500 116 125,
9:00-16:00.

Ustrońska Jesień Muzyczna: „Rosyjskie
Ballady i Romanse” w wykonaniu Alexandra Maceradiego, MDK „Prażakówka”.
Uroczystość patriotyczna - Święto Nie
podległości, Pomnik Pamięci Narodowej
przy Urzędzie Miasta Ustroń
Filharmonia Śląska: „Polska muzyka współczesna” – audycja muzyczna dla uczniów
drugich klas ustrońskich gimnazjów, MDK
„Prażakówka”

10.11 godz. 11.00
						
10.11 godz. 10.00
						

XXIII. Bieg Legionów, boisko KS „Kuźnia”
Ustroń
Turniej Śląskiej Ligi Siatkówki Młodzików
- sala SP-2

SPORT

Pokój do wynajęcia. 505-201564.
Czyszczenie dywanów, tapicerek,
mycie okien, sprzątanie mieszkań.
691-265-796.
Drewno podpałkowe, kominkowe,
buk, brzoza, świerk, muł, flot,
węgiel groszek, transport, raty,
33/852 32 12, 518 201 189.

fitness

Kupię radia, wzmacniacze, kolumny, komputery, 607-912-559.

aerobik, bodyball,
salsa&bachata solo,
TBC, aeropilates
pon. 17.45 i 19.00
czw. 18.00

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

HOTEL MAGNOLIA, ul. Szpitalna 15

Ogrodzenia-producent. (33) 48805-64.

9.11 godz. 18.00
						
						
11.11 godz. 12.00
						
						
15.11 godz. 12.45
						
						
						

Konieczna rezerwacja 660 723 290
Pierwsze zajęcia GRATIS

dziesięć lat temu
Minęło już 10 dni od wyborów samorządowych, a ciągle nie
podano oficjalnie ich wyników. Praktycznie wiadomo z całkowitą
pewnością, kto został radnym w gminach, niestety ciągle trwają
obliczenia głosów oddanych na kandydatów do samorządów powiatowych i wojewódzkich. Właściwie nie chodzi tu o liczenie głosów,
bo to można już było dawno zrobić ręcznie, tylko o ogólnopolską
kłótnię o to, kto wpadł na pomysł, by wyniki przesyłać komputerowo.
W ostatnich wyborach prezydenckich w Brazylii niektóre plemiona
z Amazonii głosowały za pomocą Internetu, ale to było w Amazonii, a nie w Polsce. Pamiętam wybory, gdy głosy z poszczególnych
komisji, gmin sumowano ręcznie. Wyniki były dużo wcześniej.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tak jak w latach ubiegłych, przed ustrońskimi cmentarzami
1 listopada kwestowano na rzecz Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi. Ustroniacy wiedzą, na jaki cel idą pieniądze, więc
hojnie wrzucają datki do puszek. W tym roku zebrano 7627 zł.
8-9 października w DW „Mazowsze” w Jaszowcu odbyło się,
zorganizowane przez Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Forum Dyrektorów Szkół
Hotelarsko-Turystycznych ZDZ. Otwarcia dokonała dyr. Bożena
Jabłońska z ZG ZZDZ, która stwierdziła, że forum ma na celu
wymianę poglądów i doświadczeń dotyczących funkcjonowania i
doskonalenia pracy tych szkół. Jednocześnie podkreśliła, że spotkanie odbywa się w Ustroniu jako wyraz uznania dla kierowanej
przez Pawła Brodę Szkoły Policealnej ZDZ w Ustroniu.
22 października w muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” w Klubie Propozycji gościliśmy podróżniczkę Lidię Troszok i grono
jej sympatyków. Tematem spotkania były wędrówki po górskich
szlakach Europy w ramach organizowanych corocznie imprez,
w których bierze udział ok. 1000 uczestników ze wszystkich państw
europejskich. Okazało się, że grupa z Cieszyńskiego była jedyną
reprezentacją Polski, a tym razem trasy wędrówek przebiegały
przez niezwykle malownicze okolice w Alpach Austriackich.

... z nagonką.
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Fot. W. Suchta

Od 1999 r. na cmentarzu komunalnym 1 listopada odprawiane
jest nabożeństwo ekumeniczne. W tym roku odbyło się przed
kaplicą cmentarną, a sprzyjała temu słoneczna pogoda. Przed
nabożeństwem przed kaplicę udają się wierni znad mogił swych
bliskich, by wspólnie się modlić, w zadumie wysłuchać kazań duszpasterzy. W tym roku ks. Marek Twardzik z Kościoła ewangelickoaugsburskiego mówił m.in.: - 1 listopada, pamiątka umarłych, to
szczególny dzień w życiu każdego człowieka. To jedyny okres, kiedy częściej niż zwykle nasze myśli, oderwane od przyziemnej rzeczywistości, próbują zgłębić tajemnicę wieczności. Wybrała: (ksz)
8 listopada 2012 r.

felieton

Tak sobie myślę

Przeminęło

Powróżyć, panie, powróżyć – zaczepiła
mnie Cyganka na ustrońskim targu – Cyganka prawdę ci powie. Opowiem ci o szczęśliwej przyszłości; o miłości, powodzeniu,
szczęściu. To wszystko jest przed tobą. A ja ci
to wywróżę, powiem ci o tym, co będzie…
Uśmiechnąłem się i powiedziałem: - Nie
trzeba mi twoich wróżb, ja znam swoją
przyszłość. Już znalazłem swoje szczęście
i miłość. I wiem, że dalej będzie tak, jak
zawsze jest w bajkach; kiedy się poznali,
pokochali i pobrali, to potem żyli już długo
i szczęśliwie… To, co jest na początku,
mamy już z Żoną za sobą i pozostało nam
tylko żyć długo i szczęśliwie. I mam nadzieję, że to nas właśnie czeka…
Minęły lata od tamtego spotkania z Cyganką… To były naprawdę szczęśliwe lata…
Tylko szkoda, że minęły i już nie powrócą…
Staraliśmy się nie myśleć i nie pamiętać
o tym, że wszystko w tym świecie przemija
i dobiega do swego kresu… Także długie,
szczęśliwe życie…
W tym czasie napisałem wiele różnych
tekstów. Zwykle były one pełne optymizmu, ciepła i nadziei. I te teksty podobały
się mojej Ukochanej Żonie. Była gotowa

felieton
Szpital

W poniedziałek 29 października nie
wiedziałem, co mam robić. Było jak w tym
cieszyńskim powiedzeniu: Co mam czynić:
czy odjeżdżać? czy się żynić? Iść czy nie
iść na piketę protestacyjną pod Szpital
Reumatologiczny na Zawodziu. Pomyślałem sobie, obowiązkiem mieszkańca
Ustronia jest bronić każdego ustrońskiego
zakładu pracy przed przekazaniem go pod
zwierzchnictwo innego zakładu nie mającego siedziby w naszym mieście. Mamy
przecież dobrze w pamięci, co stało się
w efekcie z Kuźnią Ustroń połączoną ze
skoczowskim zakładem, czy jak skończyła się fuzja cieszyńskiego Polifarbu
z wrocławskim. Szpital Reumatologiczny
jest mi bardzo bliski, gdyż w latach 19771979, byłem dyrektorem administracyjnoekonomicznym tego szpitala. Zostawiłem
w tym szpitalu małą cząstkę swojego życia.
Kierując, jak to się wówczas mówiło, „czarnym personelem” tego szpitala, miałem
niezłą szkołę. Wprawdzie od oddania do
użytku szpitala minęło niewiele lat, ale projekt techniczny szpitala pochodził bodajże
z 1964 roku. Wiele rozwiązań technicznych
było przestarzałych i szpital trzeba było modernizować na bieżąco. Zmuszony byłem
utworzyć przy szpitalu dodatkowo brygadę
remontowo-budowlaną, aby wykonać modernizację np. zasłon okien w gabinecie
rentgenowskim, które były rozwiązaniem
sprzed chyba stu lat. Pamiętam, że wykonane były z dykty, ciągle się wypaczającej,
a przesuwane były ręcznie. Płaskie dachy
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podpisać się pod nimi… Były jednak też
takie, które jej się nie podobały. Wśród nich
te, które mówiły o przemijaniu. Był nawet
tekst, który zakazała mi ogłaszać publicznie.
A już zupełnie ten zakaz miał obowiązywać
w jej obecności… Nie chciała, by to był wiersz
o nas, o czekającej nas przyszłości… Tej,
która przychodzi, gdy kończy się życie długie i szczęśliwe…
Niestety, tak jak przez lata spełniała się dobra wróżba o naszej szczęśliwej przyszłości,
tak spełniła się i ta niechciana przepowiednia
o końcu szczęśliwych dni… Moja Ukochana
Żona odeszła w ciemności śmierci… Pozostałem sam… Z wierszem, który okazał się
wierszem o nas, o mnie:
Dałem ci najpiękniejszy kwiat z mojego
		
ogrodu.
Postawiłaś go w wazonie i cieszył twoje
			
oczy.
Mówił jak piękne jest życie, jak piękny
			
jest świat.
Ale któregoś dnia znalazłaś płatki kwiatu
			
obok wazonu.
Przeminęło jego życie, skończyło się jego
			
piękno…
Poszliśmy na spacer w rozgwieżdżoną
				
noc,
Podziwialiśmy gwiazdy i księżyc.
Wybraliśmy jedną, małą gwiazdę, znak
		
wiecznego trwania,
Ale ona poleciała w dół, do nas,
Spłynęła świetlanym deszczem, zgasła…

Podziwialiśmy wytrzymałość skał
		
w wysokich górach,
Usiedliśmy na samotnej skale, zadumanej
		
nad przepaścią.
Powiedzieliśmy sobie, że ona przetrwa
			
wszystko,
A razem z nią przetrwamy i my, i nasza
			
miłość.
Wróciłem sam do skały naszej miłości.
Już jej tam nie ma – runęła w przepaść.
Nie ma też Ciebie, jestem samotny.
Szukam śladów Twoich stóp na morskiej
		
plaży – daremnie.
Czekam na Ciebie tam, gdzie się
spotykaliśmy – daremnie.
Nastawiam uszu, aby usłyszeć Twój głos
			
– daremnie.
Ucichły słowa, skończyło się życie,
zacierają się wspomnienia…
Nie zatrzymasz czasu, przemijania,
			
śmierci.
Więdnie kwiat, gwiazda spada z nieba,
		
kruszy się skała.
Przemija ziemia, przemija niebo – świat
		
dąży do swego kresu.
Pozostaje tylko i trwa Bóg i Jego Słowo
I tylko to, co zbudujesz na Bożym Słowie
		
i Bożej miłości.
W wiecznym Bożym Słowie jest i nasza
wieczność.
Ze światem przeminiemy, ale z Bogiem żyć
		
będziemy wiecznie.
			
Jerzy Bór

ciągle przeciekały i woda zbierała się w kulistych kloszach lamp sufitowych w salach
chorych i na korytarzach! Tak się wtedy
w „prlu” budowało!
Potem już jako starosta cieszyński
w latach 1999 – 2001 sprawowałem nadzór
właścicielski Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Ile kłopotów było z uruchomieniem
ponownie (po wieloletniej przerwie) budowy ogromnego pawilonu diagnostycznego
przed szpitalem, zaprojektowanego, chyba
w początkach lat 70. na inne warunki ekonomiczne i inne standardy. Wszystko trzeba
było przeprojektować!
W tej sytuacji muszę nieskromnie stwierdzić, że sprawy finansowania i zarządzania
służbą zdrowia są mi znane. Dlatego też
nie zdecydowałem się na wzięcie udziału
w protestacyjnej pikecie przed Szpitalem
Reumatologicznym w Ustroniu. Pomyślałem sobie, że być może zamiary właściciela
obu szpitali, tego w Piekarach i naszego
w Ustroniu, czyli służb Marszałka Województwa Śląskiego, są słuszne i pozwolą na
dalszą pomyślną działalność obu szpitali.
Albowiem wiem, że w służbie zdrowia
jest tak, że wzrost na określonym terenie
liczby lekarzy skutkuje zwiększeniem
w tym regionie wydatków na zdrowie.
Dlatego mam też prawo sądzić, że wzrost
liczby lekarzy, powstały w wyniku połączenia dwóch wprawdzie odległych od siebie
szpitali, spowoduje potrzebę wzrostu wydatków w obu szpitalach. A zatem, pomimo
stałej kontroli przyznawanych środków na
leczenie przez ubezpieczyciela, w obu szpitalach wzrost środków będzie większy.
Jak czytam w książce francuskiego
profesora Daniela Cohena - „Prosperity
słabości”: „Zaspokojenie potrzeb zdrowotnych jest jednym z podstawowych

żądań bogacących się społeczeństw. I niezależnie od tego, czy misję tę wypełniają
firmy prywatne, czy państwowe, istota
problemu się nie zmienia – wydatki muszą
być kontrolowane. Przeciwnicy państwa
opiekuńczego często zapominają, że stara
się ono raczej nadmierny popyt na opiekę
zdrowotną wyhamować, niż go pobudzić”.
Albowiem, jak to wykazał lauerat Nagrody
Nobla ekonomista Kenneth Arrow, zdrowie
jest jednym z dóbr ekonomicznych, na które
zapotrzebowanie (przez chorego) zależy
całkowicie od osądu orefenta (lekarza). I tu
podaż dyktuje popyt. Jednym słowem, wydatki na zdrowie pobudzane są przez dwa
mechanizmy: oferent, czyli lekarz, przedstawia nam pacjentom, czyli kupującemu,
swoje usługi, a płaci za nie trzeci uczestnik
transakcji, czyli ubezpieczyciel państwowy
lub prywatny. Jak twierdził Jean – Baptiste
Say, przewrotność sytuacji polega na tym,
że odbiorca (czyli my pacjenci) nie wiemy
czego chcemy.
Przekonałem się o tym doświadczalnie
na sobie. Najlepsi w naszym regionie specjaliści kardiochirurgii namawiają mnie
od dwóch lat na operację na otwartym
sercu i wymianę niedomykających się
zastawek, zaś doświadczeni kardiolodzy
w naszym mieście przekonują, że nie ma
co się śpieszyć, gdyż cokwartalne wyniki
badań wykazują, że nic się w moim sercu
nie zmienia. Sam więc nie wiem, co mam
robić. To znaczy... wiem! Dopóki mogę
w miarę konfortowo żyć, nie dam się zoperować. W każym razie siłę podaży operacji
kardiochirurgicznych poczułem na sobie
bardzo mocno!
Dlatego też niech życzeniem naszym będzie, aby podaż na usługi zdrowotne nigdy
nas nie dopadła!
Andrzej Georg
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Walka w środku boiska.

Fot. W. Suchta

rządził wiatr
KS Kuźnia Ustroń - LKS Błyskawica Drogomyśl 1:1 (1:1)

Wiało od Czantorii, jak to zwykle jesienią w Ustroniu. Te najsilniejsze podmuchy
przypadły akurat na pierwszą połowę
meczu ligi okręgowej Kuźni z Błyskawicą,
rozegranym w ostatnią sobotę na stadionie
Kuźni. Zawodnicy wyraźnie nie radzili
sobie z piłką targaną ostrymi podmuchami.
Wysokie wybicia skręcały w powietrzu
w przeciwną stronę, bądź lądowały poza
boiskiem. Obie drużyny starały się grać po
ziemi, ale nie zawsze się udawało.
Już w 10 minucie, chyba po silnym
podmuchu, obrońca Błyskawicy mija
się z piłką, a wykorzystuje to Mieczysław Sikora i strzela bramkę dla Kuźni.
W 10 minut później bramkę traci Kuźnia
i to nie po podmuchu wiatru, ale po błędach obrońców. Potem już grano głównie
w środku boiska, choć drużyny miały
okazje do zdobycia bramki. Najlepszej dla
Kuźni nie wykorzystał M. Sikora.
Na boisku było nieco chaotycznie, więc
kibice obserwowali dokładnie poczynania
arbitra ekstraklasy Tomasza Wajdy, tydzień wcześniej sędziującego mecz Wisła
Kraków – Widzew Łódź. W Ustroniu
T. Wajda pokazał 5 żółtych kartek.
Po meczu powiedzieli:
Trener Błyskawicy Waldemar Bulandra: - Pozostaje niedosyt. Pierwszą
połowę graliśmy pod bardzo silny wiatr
i nastawiliśmy się na grę z kontry. Przetrzymaliśmy i wydawało się, że w drugiej
połowie powinniśmy przechylić szalę
na swoją stronę. Jednak drużyna Kuźni
jest bardzo mocna i myślę, że remis jest
sprawiedliwy. Z obu stron były sytuacje
bramkowe. Cieszę się, bo to co sobie
założyliśmy przed meczem, drużyna wykonała. Szkoda jednego błędu w pierwszej
połowie, gdy nie upilnowaliśmy Mietka
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i strzelił bramkę. Przy takim wietrze gra
się fatalnie. Były niezłe warunki, a tu nagle
w Ustroniu taki wiatr. Jak na taką pogodę
zagraliśmy niezły mecz i odbudowaliśmy
się po porażce z Landkiem, gdzie dostaliśmy niezły łomot. Czeka nas ostatni mecz
z Kaczycami i będziemy walczyć o jak najlepszy rezultat, by zakończyć niezłą rundę.
Wiadomo, trochę punktów uciekło, ale
myślę, że odmłodzona drużyna pokazała,
iż umie grać w piłkę. Pozostaje niedosyt,
bo grając w drugiej połowie z wiatrem,
powinniśmy to wykorzystać.
Trener Kuźni Marek Bakun: - Z przebiegu gry wynik zdecydowanie sprawiedliwy. Żaden z zespołów nie zasługiwał na
zwycięstwo. Mieliśmy sytuację bramkową
na 2:1 i powinniśmy ją wykorzystać. Po
bardzo przeciętnym widowisku, jeżeli
można to nazwać widowiskiem, zremisowaliśmy z drużyną prezentująca podobny

styl i podobną formę. Mam nadzieję, że
po dwutygodniowej przerwie złapiemy
właściwy rytm i dwa ostatnie mecze zagramy zdecydowanie lepiej niż dzisiaj.
Po dwóch tygodniach pauzowania wypadliśmy z rytmu meczowego i było to
widać. Brakowało podstawowych cech
motorycznych, bo i szybkości, i wytrzymałości. Jak człowiek nie gra dwa tygodnie
w piłkę, to coś gubi i myśmy zgubili.
Teraz mamy tydzień przygotowań, żeby
w kolejnym meczu zdecydowanie lepiej się prezentować motorycznie. Musi
wspierać nas młodzież, bo nie będziemy
ryzykowali gry niektórych zawodników,
ponieważ nie ma takiej potrzeby. Kadra
jest obecnie szesnastoosobowa i musimy
sobie z tym poradzić. Następny mecz z liderem, ale to przeciwnik jak każdy inny, co
pokazują wyniki. Tu każdy z każdym może
wygrać. Na pewno w Landku nie będzie to
łatwy mecz i musimy zdecydowanie lepiej
zagrać, bo dziś był to nasz najsłabszy mecz
w tej rundzie. Nawet przegrane z Kaczycami czy w Porąbce były lepsze. Do tego
wiatr zrobił swoje i troszeczkę wypaczył
przebieg zawodów. Myślę, że w normalnych warunkach zobaczylibyśmy troszeczkę lepsze widowisko. Wojsław Suchta
1 Landek
2 Pewel Mała
3	Kuźnia Ustroń
4 Skoczów
5 Radziechowy
6 Kaczyce
7 Koszarawa
8 Puńców
9 Drogomyśl
10 Bestwina
11 Dankowice
12 Chybie
13 Węgierska Górka
14 Wilamowice
15 Porąbka
16 Strumień
17 Wapienica

Pod czujnym okiem sędziego T. Wajdy. 			
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Fot. J. Pustelnik
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