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ZNALEŹĆ ODPOWIEDNIĄ
TREŚĆ
Rozmowa z Grzegorzem Przeliorzem,
właścicielem księgarni chrześcijańskiej „Szaron”
(część II)

Czy taki sklep w ogóle jest rentowny? Nie chodzi przecież
o artykuły pierwszej potrzeby, tylko raczej dla wąskiego grona,
a wiadomo, że ludzie dziś na wszystkim oszczędzają…
Musimy mieć na uwadze to, żeby nasza działalność była opłacalna,
bo od tej firmy zależy byt finansowy mojej rodziny. Dziękujemy
Bogu, wierzymy, że za Jego sprawą mamy klientów i jakoś to cały
czas się rozwija.
Mimo że w Ustroniu istnieje też inna tego typu księgarnia,
„Jack” na Brzegach?
To chyba fenomen tego miejsca, w ogóle Śląska Cieszyńskiego,
ponieważ są tutaj cztery księgarnie chrześcijańskie i wszystkie
(cd. na str. 2)
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Fot. Julia Warzecha

Jak schudnąć
Ustrońska Szkoła Kultury Zdrowia zaprasza 10 marca o godz.
16.30 do MDK Prażakówka na pierwsze spotkanie pt.: „Jak zdrowo schudnąć? Otyłość to choroba. Lecz się i zapobiegaj! Naucz się
jak obliczać wskaźnik BMI. Zmierz stopień otyłości”. Spotkanie
inauguracyjne poprowadzi lek. med. Sylwia Szudyga - kardiolog,
pediatra, lekarz poradni kardiologii dziecięcej i poradni chorób
metabolicznych Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji.
Kolejne spotkania odbywać się będą w domu kultury w drugą
środę miesiąca o godz. 16.30. (Więcej o Ustrońskiej Szkole Kultury Zdrowia w rozmowie na str. 6.)

mecz o awans

W najbliższy poniedziałek – 8 kwietnia – piłkarze ręczni MKS
Ustroń, mają szansę wywalczyć awans do półfinału mistrzostw
Polski młodzików w piłce ręcznej. Wystarczy, że wygrają z zajmującą 7 miejsce w tabeli Pogonią 1945 Zabrze.
Mecz odbędzie się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr
1 o godz. 17.00.
Gazeta Ustrońska 
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(cd. ze str. 1)
funkcjonują. I wiem, że będą funkcjonowały, bo kiedy pytałem
Boga, czy powinienem otworzyć swoją księgarnię i chcąc nie
chcąc włączyć się w konkurencję, dostałem obietnicę, że Pan
o wszystkie miejsca się zatroszczy. My też błogosławimy siebie
nawzajem, mam taką nadzieję.
Nie wierzę, że nie rywalizujecie…
Nie ma spięć czy nieprzyjemności. Z księgarnią „Jack” dobrze
nam się układa, a nawet sobie pomagamy, np. jeśli komuś zabraknie jakiegoś produktu do wysyłki. Można powiedzieć, że
nasza współpraca jest dobra i owocna. Cenię sobie tę relację.
Oczywiście, zdrowa rywalizacja również istnieje. Każdy z nas
stara się oferować jak najwięcej nowości wydawniczych i mieć
je jak najszybciej na stanie. Trzeba nieustannie sprawdzać, co się
dzieje na rynku księgarskim. Myślę jednak, że nie tylko ja jestem
zadowolony.
Czy Ustroń byłby więc szczególnie wdzięcznym miejscem na
taką działalność?
Dużo się mówi, że Ustroń jest miejscem szczególnym, ale wolę
unikać tak kategorycznych twierdzeń. W każdym miejscu, w którym Bóg działa, dzieje się coś szczególnego. A On może działać
wszędzie. I wierzę, że będzie takich miejsc coraz więcej. Jeśli
chodzi o stacjonarne księgarnie chrześcijańskie, faktycznie ten
region wydaje się najlepszy, w innych raczej się je zamyka, koszty
przewyższają szansę uzyskania przychodu. Poza tym nasz rynek
protestancki jest dość wąski, dlatego staramy się współpracować
z organizacjami katolickimi, które np. polecają nasze produkty
wydawnicze.
Czyli można powiedzieć, że
działacie ponad podziałami?
To nasza zasada – być księgarnią ponaddenominacyjną. Co
nie oznacza, że mamy wszystko, tylko te rzeczy, które nas
łączą, zamiast dzielić, a więc
nie związane z określoną doktryną, ale korespondujące ściśle z Biblią. Współpracujemy
zarówno z protestanckimi, jak
i katolickimi wydawnictwami.
Nie moglibyśmy się zamknąć
na rynek katolicki, ponieważ
jest największy, a poza tym po
prostu ciekawy. W ogóle otrzymujemy dużo miłych sygnałów
G. Przeliorz. Fot. K. Szkaradnik
ze strony różnych Kościołów.

Most na potoku Kopydło
w Wiśle, znajdujący się w ciągu
drogi wojewódzkiej DW 941,
został wzmocniony. Obowiązujące dotąd ograniczenie do
10 ton zniknęło. Po remoncie
pojawiły się znaki dopuszczające ruch pojazdów o masie
do 26 ton.

*

*

*

Młodszy aspirant Mieczysław
Zorychta został wybrany Dzielnicowym Powiatu Cieszyńskiego

 Gazeta Ustrońska

2012. Zaszczytu gratulował mu
i wręczył nagrodę pieniężną
starosta cieszyński Jerzy Nogowczyk. Wyróżniony policjant
pracuje w komisariacie policji
w Zebrzydowicach. Ma w opiece rewir obejmujący wsie Pogwizdów i Brzezówka. Mundur
nosi 15 lat, a dzielnicowym jest
5 lat.

*

*

*

W ostatni wtorek marca maturzyści ze szkół naszego regionu stawili się na cieszyńskim
rynku i wzięli udział w akcji
„Zbieramy krew. Brakuje nam
Twojej”. Był to już trzynasty
„egzamin z życia”. W tegorocznej akcji uczestniczyło ponad 250 dziewcząt i chłopców,

Czy naprawdę wszystko układa się tak pomyślnie? Nie
przeżywacie złych chwil?
Oczywiście zdarzają się sytuacje deprymujące, ale jestem przekonany, że gdy się ma w sobie wiarę Chrystusa – a nie jakąś
„swoją” wiarę – to można przejść przez rożne okoliczności.
Na początku niektórzy mówili: „To się nie uda, nikt do was nie
będzie przychodził”, jednak my z żoną nie dopuszczaliśmy do
siebie tych myśli, patrzyliśmy w stronę Boga i wiedzieliśmy, że
będzie inaczej. Naszym pragnieniem jest, byśmy zawsze byli
tak w Niego wpatrzeni, bo po trzech latach prowadzenia firmy
można wpaść w pewną rutynę i uznać, że sami sobie damy
radę, a przecież wszystko zależy od tego, jak Bóg kieruje tym
miejscem.
Czym ono jeszcze odróżnia się od innych księgarni?
Chcieliśmy stworzyć miejsce bardzo przyjazne ludziom, przynajmniej trochę przypominające klubokawiarnię, dlatego są
kanapy, można się napić kawy, herbaty, jest kącik dla dzieci,
w którym mogą się bawić w czasie, gdy rodzice szukają tego,
czego potrzebują. Są też fotele, jeśli ktoś chce sobie po prostu
usiąść i poczytać. Pragniemy, żeby ludzie, przychodząc tutaj,
mieli swobodę.
Niestety, swoboda również kusi…
To prawda, niektórzy bardzo wykorzystują naiwność chrześcijan.
Ale może my w pewnym sensie mamy być naiwni? Tak jak w
„Nędznikach” – można uznać, że ten ksiądz pokazał naiwność,
jednak tak naprawdę pokazał, na czym polega łaska. Więc jeśli
już nawet ktoś by coś ukradł, możemy wierzyć, że przynajmniej
to przeczyta, a treść wpłynie na jego życie, co byłoby wspaniałym świadectwem.
A propos świadectw – czy utkwiły Ci w pamięci jakieś historie
ludzi, którzy odwiedzając „Szaron”, dzielą się z wami przy
okazji swoimi przeżyciami?
Chyba oni sami opowiedzieliby o nich najlepiej. Ostatnio
pewna osoba mówiła mi, jak została uzdrowiona z depresji.
Zdarzyło się też np., że kiedy siedzieliśmy tutaj w większym
gronie, przyszła pani, która dowiedziała się o jakimś dziecku
potrąconym przez samochód. Zapytała, czy moglibyśmy się
o nie pomodlić, i modliliśmy się wszyscy razem. Rzeczywiście,
sporo ludzi, którzy do nas przychodzą, otwiera się przed nami
i zwierza ze swoich doświadczeń.
To musi być budujące.
Tak, jest to dla nas zawsze wzmacniające i zachęcające. Jedna
z ważniejszych rzeczy, które mogę dla tych ludzi zrobić, to
znaleźć im odpowiednią treść. Niesamowita sprawa, że czasami
ktoś przychodzi, pyta o dany temat, a ja z początku nie mam
pojęcia, co mu dać, ale później – wierzę, że Duch Święty tym
kieruje – nabieram pewności, którą pozycję powinienem danej
osobie wskazać. Potem ci ludzie wracają i mówią, że właśnie
ta książka była czymś, czego potrzebowali. To dla mnie cenne
w mojej pracy i chciałbym, aby właśnie tak to działało. Żebym
nie tylko myślał, jak tu zarobić na utrzymanie, ale żebym mógł
być pomocny ludziom, żeby te książki, które kupują, przemieniały ich życie.
Rozmawiała Katarzyna
a krew oddało (po uwzględnieniu stanu zdrowia) 108 osób.
Pozyskano prawie 50 litrów
„leku życia”, a od początku
akcji już 1000 litrów!

*

*

*

Zanim w 1884 roku uruchomiono cukrownię w Chybiu,
cukier wytwarzała jej poprzedniczka w Suchej Górnej (dziś
Zaolzie). Kryzys gospodarczy
doprowadził do likwidacji zakładu. Chybską cukrownię,
która dawała sobie radę, eksportując popularny cukier
w kostkach, spotkał ten sam
los. Zakład został postawiony w stan likwidacji akurat
w 2009 roku, kiedy to przypadał jubileusz 125-lecia.

Drużyna ZSP w Górkach Wielkich wygrała finał powiatowy i rejonowy w koszykówce
dziewcząt szkół podstawowych
i powalczyła w półfinale wojewódzkim. Tutaj uległa rówieśniczkom z SMS nr 12 w Katowicach, ale w boju o trzecią
lokatę po dogrywce pokonała
SMS w Chorzowie.

*

*

*

W cieszyńskim kościele parafialnym św. Marii Magdaleny
znajduje się nagrobek księcia Przemysława I Noszaka
– jednego z najwybitniejszych
władców Księstwa Cieszyńskiego. Nagrobek został wykonany jeszcze za życia księcia.
		
(nik)
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narciarska wielkanoc
Tegoroczna zimowa Wielkanoc dała się wszystkim we znaki,
ale ucieszyła narciarzy. Co prawda w niedzielę wielkanocną
na stokach nie było tłoczno, także ze względu na intensywne
opady. Natomiast w drugi dzień świąt na Czantorii odnotowano
9.570 wyjazdów, tyle co w najlepsze zimowe dni. Warunki są
znakomite i planowany od 8 kwietnia przestój, być może zostanie
przesunięty o kilka dni.

*

*

*

Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Agnieszka Andracka z d. Stawowska lat 80		 ul. Sosnowa
Maria Bukowczan 				 lat 90		 ul. Skłodowskiej
Krystyna Ciba z d. Matysiak 		 lat 80		 ul. Manhatan
Helena Cieślar z d. Krzyżanek 		 lat 92		 ul. Obrzeżna
Paweł Cieślar						 lat 80		 ul. Folwarczna
Zuzanna Gomola
				 lat 80		 ul. Orłowa
Michał Kamiński
				 lat 90		 ul. Słoneczna
Zofia Kezwoń z d. Łyżbicka 			 lat 85		 ul. Katowicka
Zygmunt Lapikus
				 lat 80		 ul. Bładnicka
Czesława Malina z d. Myrmus		 lat 85		 ul. Cieszyńska
Anna Naglik z d. Kędzior			 lat 93		 ul. Skoczowska
Helena Niemczyk z d. Kral			 lat 85		 ul. Partyzantów
Jan Sikora						 lat 85		 ul. Myśliwska
Anna Szarzec z d. Śliwka
		 lat 97		 ul. Wspólna

*

*

*

kurs na kucharza
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ustroniu, ul. Stawowa 3, zaprasza na darmowy kurs „Kucharz” finansowany ze środków Unii Europejskiej. W kursie mogą uczestniczyć osoby będące w okresie wypowiedzenia, pracujące
w średnich lub dużych przedsiębiorstwach i mieszkające w woj.
śląskim. W ramach projektu uczestnicy otrzymują: bezpłatne
podręczniki oraz materiały szkoleniowe, poczęstunek, zwrot
kosztów dojazdu na kurs, doradztwo zawodowe, pośrednictwo zawodowe. Informacje i zapisy: Ośrodek Kształcenia Zawodowego
w Ustroniu, przy ul. Stawowej 3 lub pod nr tel. 33-8543300,
697818742, e-mail: ustron@zdz.katowice.pl
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ustroniu, ul. Stawowa
3, zaprasza na darmowe doradztwo zawodowe, które ma ułatwić
zdobywanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych osobom
bezrobotnym i zagrożonym utratą pracy oraz osobom, które chcą
poszerzyć swoje kwalifikacje. Doradztwo odbędzie się 10 kwietnia
od godz. 9.00. Zapisy w OKZ, przy ul. Stawowej 3 lub pod nr tel.
33-8543300, 697818742.

list do redakcji
STRATEGICZNE DYLEMATY USTRONIA
Rada Miasta 28 lutego obradowała na temat strategii miasta do
roku 2020. Wsparciem w tej dyskusji było Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych ,,Delta Partner”, które przeprowadziło
badania społeczne odnośnie do oczekiwań mieszkańców i oceny
poziomu rozwoju Ustronia. Dobór materiału sondażowego uważam
za interesujący, co było efektem oceny problemów gospodarczych,
społecznych widzianych oczami mieszkańców Ustronia.
Mnie zainteresowała tabela nr 5. Zapytano mieszkańców: Co
należy zrobić w Ustroniu? Nie było dla mnie zaskoczeniem, że aż
21% respondentów opowiedziało się za budową basenu, ponieważ
ten temat przewija się na różnych forach od kilkunastu lat. Jestem
zwolennikiem tego, aby w naszym mieście było jak najwięcej obiektów sportowych, bo o znaczeniu kultury fizycznej w życiu człowieka,
a szczególnie młodzieży, nie trzeba dzisiaj już nikogo przekonywać.
Jednocześnie w tej samej tabeli tylko 4% respondentów postawiło
na dbałość o środowisko. Z tego należy wnioskować, że środowisko
u nas ma się dobrze albo świadomość respondentów w tym obszarze jest ograniczona. Popatrzmy, albo raczej powdychajmy trochę
powietrza szczególnie teraz, w okresie grzewczym, przy większych
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starej stolarni na ul. Tartacznej wydobywa się dziwny dym
i pewnie palone są śmieci. Strażnicy sprawdzili informację. Okazało
się, że w piecu spalane były deski
i wióry drewniane. Nie znaleziono
śladów śmieci.
29 III 2013 r.
Kontrola stanu technicznego
znaków drogowych, tablic reklamowych i informacyjnych.
Uwagi zgłoszono odpowiednim
służbom.
29 III 2013 r.
Rutynowa kontrola okolic targowiska. Sprawdzano osoby handlujące oraz sposób parkowania
samochodów.
30 III 2013 r.
Zgłoszenie o kolejnej padniętej
sarnie, tym razem na ul. Łącznej. Zwierzę zostało zabrane do
utylizacji.
31 III 2013 r. i 1 IV 2013 r.
W czasie świątecznych dyżurów
głównie przyjmowano zgłoszenia
dotyczące odśnieżania. W razie
potrzeby przekazywano uwagi.
1 IV 2013 r.
Zgłoszenie o bezdomnym psie
w okolicach ul. Wiejskiej i Katowickiej. Wezwano pracowników
schroniska w Cieszynie, którzy
zabrali psa.
(mn)

tel. 33 854 34 83
tel. 604 55 83 21
25 III 2013 r.
Zgłoszenie o potrąconej przez samochód sarnie na ul. Katowickiej.
Zwierzę zostało zabrane do utylizacji przez pracowników pogotowia
sanitarnego w Cieszynie.
26 III 2013 r.
Mieszkańcy ul. Parkowej zgłosili,
że przesunięta jest kratka kanalizacyjna, a dziura, która powstała
przez to przesunięcie stwarza
zagrożenie. Być może ktoś chciał
ją ukraść, żeby sprzedać w punkcie skupu złomu, ale nie zdołał
podnieść, lub został spłoszony.
Strażnicy pojechali na miejsce
i przestawili kratkę.
27 III 2013 r.
Wezwano pracowników schroniska
dla zwierząt Cieszynie, by zabrali
dwa bezdomne psy błąkające się
na ul. Lipowskiej, o czym donieśli
strażnikom mieszkańcy dzielnicy.
27 III 2013 r.
Wzywano pogotowie sanitarne do
martwej sarny na ul. Jelenica.
28 III 2013 r.
Mieszkańcy zgłosili, że z kotłowni

„Doroczne zwyczaje i obrzędy
na Śląsku Cieszyńskim” Jana Szymika
Wszyscy zainteresowani drugim, poszerzonym wydaniem
książki mogą dokonać jej zakupu w cenie 35 zł (indywidualnie
lub na fakturę) w siedzibie Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”,
w godz. 11.30-15.30.

*

*

*

Zakład Pogrzebowy
Leszek Kubień

biuro czynne: pn.-pt. 8.00-15.00 sob. 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

skupiskach domów. Polska jest krajem, który emituje największe
ilości dwutlenku węgla CO2 do powietrza, z tego powodu kraj nasz
będzie obciążony karami finansowymi zgodnie z unijnym pakietem
energetyczno-klimatycznym podpisanym przez polski rząd.
Powróćmy do budowy basenu w naszym mieście. Otóż prywatny
inwestor podjął się budowy kompleksu obiektów takich jak hotel,
hala sportowa i basen. Tylko takie rozwiązanie gwarantuje opłacalność eksploatacji basenu. Budowa takiego obiektu przez samorząd
jest wielkim ryzykiem finansowym. Eksploatacja samego basenu
jest bardzo kosztowna i nie każdą gminę czy miasto stać na taki
luksus. Czy byłoby stać na to nasze miasto? Myślę, że tak, pod warunkiem zasilenia wybudowanego basenu przez energię odnawialną,
a konkretnie energię geotermalną. Musimy mieć świadomość, że
nośniki energii w Polsce będą coraz droższe, a jest to spowodowane koniecznością modernizacji wyeksploatowanych elektrowni,
likwidacją kopalń, a obecnie importujemy ponad 15 mln. ton węgla
kamiennego. Importujemy gaz skroplony z Kataru (z całą pewnością
będzie droższy od rosyjskiego), zaś eldorado gazu łupkowego zgodnie
z raportem Instytutu Geologii okazało się fiaskiem.
W takiej sytuacji, kiedy nośniki energii w naszym kraju mogą
drastycznie podrożeć, naszym obowiązkiem jest poszukiwanie innych
źródeł energii, szczególnie energii odnawialnej. Z tym problemem
wzorcowo poradziło sobie Podhale, pozyskując gorące wody
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z ziemi, dzięki temu zasilono setki obiektów indywidualnych, wielkogabarytowych, dziesiątki kotłowni osiedlowych w energię cieplną
i wybudowano kilka pięknych basenów. W wyniku zrealizowania
ww. podłączeń zredukowano emisję dwutlenku węgla o 24 tys. ton
rocznie.
Jesteśmy miastem uzdrowiskowym, ciąży na nas obowiązek szczególnej troski o stan środowiska. To zobowiązuje władze miasta do
rzetelnego podejścia do tego problemu. Czy należy podjąć wyzwanie
w celu poszukiwania energii geotermalnej w Ustroniu? W moim
odczuciu zdecydowanie tak. Zlecona przez burmistrza Ustronia
13 lat temu ekspertyza zasobów geotermalnych na terenie naszego
miasta była pozytywna. Naszym obowiązkiem jest prowadzenie
dalszych badań w celu zdobycia wiarygodnej wiedzy o zasobach
wód termalnych w mieście. Jestem głęboko przekonany (wierzę
w mądrość samorządu), że prace w tym zakresie zostaną podjęte.
Pragnę poinformować czytelników, że powstała grupa inicjatywna,
która będzie podejmować działania na rzecz energii termalnej
i odnawialnej. Grupę inicjatywną wspiera poseł do Parlamentu
Europejskiego profesor Adam Gierek.
Zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka i myślę, że tym problemem należy zająć się od razu. Przyczyną
skażenia powietrza jesteśmy my, mieszkańcy, gdyż używamy do
ogrzewania naszych domów paliw tanich, o niskiej jakości i wartości
energetycznej. Jest to typowe źródło zanieczyszczenia powietrza.
Mamy smutne doświadczenia z korzystaniem z ekologicznych
nośników energii takich, jak gaz ziemny, olej opałowy, których
szokujący wzrost cen spowodował powrót użytkowników do opału
taniego. Państwo nie jest zainteresowane kosztami ponoszonymi
przez obywatela z tytułu wysokich cen za paliwo, ale Państwo powinno być zainteresowane ochroną środowiska, a szczególnie emisją
dwutlenku węgla. Państwo Polskie może ponieść miliardowe koszty
z tytułu nieprzestrzegania uzgodnień z UE dotyczących pakietu
energetyczno-klimatycznego.
Jeżeli nie możemy liczyć na Państwo, możemy liczyć na samorząd,
przed, którym stoi następne zadanie, a mianowicie: jak obniżyć
koszty ogrzewania mieszkań, nie szkodząc środowisku. Mamy do dyspozycji wody termalne, energię słoneczną i biomasę. Jan Szwarc

Tegoroczny, wielkanocny zając.

 Gazeta Ustrońska

fot. Natalia Zielińska

Uroczysty posiłek w MDSS.

Fot. W. Suchta

wielkanocne
świętowanie
Przygotowania do Świąt Wielkanocnych w Miejskim Domu
Spokojnej Starości w Ustroniu rozpoczynają się na długo przed
świętami i nie chodzi tutaj tylko o tradycyjne wiosenne porządki. W tym czasie mieszkańcy Domu na terapii zajęciowej
przygotowują ozdoby, którymi będzie udekorowany Dom, oraz
przygotowują upominki dla zaproszonych gości. Wielkanocne
świętowanie rozpoczyna się tradycyjnie już w Wielką Środę uroczystym obiadem, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz
Miasta: wiceburmistrz Jolanta Krajewska-Gojny, przewodniczący
Rady Miasta Stanisław Malina, kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej Zdzisław Dziendziel oraz duchowieństwo:
z Parafii św. Klemensa ks. kanonik Antoni Sapota i z Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej ks. Piotr Wowry.
Uroczystość rozpoczęła kierownik Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu Ilona Niedoba, witając gości
i mieszkańców Domu oraz dziękując pracownikom za przygotowanie tej uroczystości. Następnie zabrał głos proboszcz ks. Antoni
Sapota, który zwrócił uwagę na dwa posiłki, o których jest mowa w
Ewangeliach: tradycyjną żydowską wieczerzę paschalną, podczas
której Pan Jezus ustanowił komunię świętą, oraz śniadanie wielkanocne – na pamiątkę posiłku, który Pan Jezus spożył ze swoimi
uczniami po zmartwychwstaniu. Proboszcz ks. Piotr Wowry mówił
o krzyżu Pana Jezusa i przeczytał stosowny wiersz. Na koniec
wszyscy razem odmówili modlitwę „Ojcze nasz”.
Do tej uroczystości mieszkańcy przygotowywali się dużo wcześniej także z innego powodu, ponieważ występowali, tworząc
akompaniament do pieśni Beaty Bednarz „Tam na wzgórzu stał
stary, szorstki krzyż”. Do pieśni tej nawiązał przewodniczący
Rady Miasta Stanisław Malina, mówiąc o codziennym krzyżu
niesionym przez każdego z nas, zwłaszcza przez starszych
i schorowanych podopiecznych Domu.
Po zakończonym posiłku przedstawiciele mieszkańców Domu
obdarowali gości symbolicznymi prezentami wykonanymi na
terapii zajęciowej (doniczką z wiosennym kwiatem i jajeczkiem
wykonanym z ceramiki, ozdobionym techniką decoupage).
Mieszkańcy również zostali obdarowani cukrowymi barankami
przez ks. Antoniego Sapotę, stokrotkami przez ks. Piotra Wowrego
oraz paczkami świątecznymi zakupionymi przez Miejski Dom
Spokojnej Starości w Ustroniu.
Obchody Świąt Wielkanocnych w Miejskim Domu Spokojnej
Starości to jednak nie tylko uroczysty obiad, bo już następnego
dnia, w Wielki Czwartek, ma miejsce nabożeństwo ewangelickie
ze spowiedzią i komunią świętą. W Wielką Sobotę mieszkańcy
wyznania katolickiego uczestniczą w święceniu pokarmów oraz
spowiedzi świętej, a w samą Wielkanoc ma miejsce msza święta,
na którą zaproszeni są nie tylko mieszkańcy wyznania rzymskokatolickiego, ale także pozostali mieszkańcy. Personel Miejskiego
Domu Spokojnej Starości w Ustroniu przez cały okres świąt dokłada wszelkich starań, by stworzyć wraz z mieszkańcami miłą,
rodzinną atmosferę.
jot-ef
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dzień otwarty w SP-2
„No, to już teraz wszyscy wiecie, że Dwójka to najlepsza szkoła na świecie”
23 marca, w sobotę, w piękny, słoneczny szykują się duże zmiany, bardzo korzystporanek dzieci sześcio- i siedmioletnie ne dla uczniów klas I-III. Całe pierwsze
wraz ze swoimi rodzicami, dziadkami, piętro naszego budynku będzie do ich
bliskimi odwiedziły naszą szkołę, Dwój- dyspozycji. Po raz pierwszy każda klasa
kę. Od progu wszyscy goście byli ser- będzie miała swoją oddzielną salę, gdzie
decznie witani przez dyrekcję, uczniów uczniowie na pewno poczują się bezpiecznie i dobrze. Również od nowego roku
i nauczycieli.
Pierwsza część spotkania odbywała się szkolnego przywita dzieci nowa szatnia,
na małej sali gimnastycznej. Pięknie prze- w której każde dziecko będzie miało swoją
brani uczniowie ze szkolnego teatrzyku własną, zamykaną szafkę.
Po pierwszej części programu zaczęła się
„Buratino”, którzy w tym roku szkolnym w Miejskim Przeglądzie Zespołów aktywna zabawa dla małych gości. Nasza
Teatralnych zdobyli pierwsze miejsce, szkoła zamieniła się w „wyspę skarbów”.
przedstawiali krótkie rymowanki na temat Każde dziecko otrzymało mapę, dzięki
tego, co można robić w szkole poza na- której mogło się poruszać po wyznaczonych
uką. Nasi goście mogli dowiedzieć się, że salach i wykazać się odpowiednimi umiejętw szkole funkcjonują: dwa teatrzyki, kół- nościami: ruchowymi, muzycznymi i sprawko taneczne, akrobaci, kółko plastyczne, nościowymi. W tym czasie rodzice mogli
turystyczne, szachowe, językowe, chór obejrzeć piękną prezentację multimedialną
szkolny i różne zajęcia sportowe. Ten z bogatej, 225-letniej historii „Dwójki” oraz
ciekawy występ zakończyła tytułowa film „Sześciolatek w szkole”. Gdy nasi miwypowiedź: „No, to już teraz doskonale lusińscy zebrali wymaganą ilość pieczątek
wiecie, że Dwójka to najlepsza szkoła za dobrze wykonane zadania, wówczas na
na świecie”. Później pięknie zaprezento- świetlicy szkolnej odbył się finał zabawy.
wał się szkolny chór „Bemolki”, którego Dzieci dostawały dyplomy, balony oraz małe
występ dodatkowo uświetnił duet Kamili prezenciki na pamiątkę wizyty w naszej
Kiecoń i Marleny Janik, laureatek Miej- szkole. Dla rodziców przygotowana była
skiego Przeglądu Amatorskich Zespołów kawa, herbata. W sympatycznej atmosferze
Artystycznych i Solistów, które zaśpiewały rodzice wraz z dziećmi mogli się poznać
piosenkę z filmu „Herkules”. Chórowi i spędzić ze sobą miły czas. Dzieci czutowarzyszył solo dobrze zapowiadający ły się szczęśliwe, radosne, a rodzice byli
się gitarzysta, Radek Stojda. Następnie bardzo zadowoleni, że w formie zabawy
prezentowała się grupa flażolecistów można było zwiedzić szkołę, nie tylko sale
w repertuarze wokalno-instrumentalnym lekcyjne, ale i pracownię informatyczną,
oraz uczniowie z klasy drugiej w nowocze- salę do zajęć ruchowych „Radosna szkosnym, dynamicznym układzie tanecznym. ła”, salę do nauki języka angielskiego,
Program zakończył występ akrobatów, świetlicę i stołówkę. Całe grono pedaktórzy zawsze dostarczają nam wiele gogiczne było aktywnie zaangażowane
emocji. Wszyscy występujący zostali w tej zabawie.
Wszyscy cieszyliśmy się, że tak licznie
nagrodzeni gromkimi oklaskami.
Po części artystycznej pani dyrektor rodzice wraz z pociechami odpowiedzieGrażyna Tekielak gorąco przywitała li na nasze zaproszenie. Formuła dnia
licznie zebranych gości. Przedstawiła otwartego na dobre zagościła w kalenpanie, które w nowym roku szkolnym darzu imprez naszej szkoły. Myślimy,
będą uczyć pierwszoklasistów: Czesławę że wszyscy rodzice, którzy byli jeszcze
Chlebek, Wiesławę Herman i Grażynę niezdecydowani, czy zapisać swoje szePilch. Zapewniła rodziców o bardzo do- ścioletnie dzieci do szkoły, po tym dniu
brze wykształconej kadrze pedagogicz- nie mają już wątpliwości. A na wszystkie
nej przygotowanej na przyjęcie nowych dzieci z radością czekamy. Do zobaczenia
(GT)
uczniów. Od września w naszej szkole we wrześniu!
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Zdaniem
Burmistrza

O budowie skrzyżowania w Nierodzimiu
mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

*

*

Największą inwestycją drogową zaplanowaną na ten rok w budżecie miasta jest przebudowa skrzyżowania ul. Katowickiej z ul.
Skoczowską i ul. Wiejską w Nierodzimiu.
Przebudowa realizowana będzie ze środków
miejskich, powiatowych i wojewódzkich.
Część wojewódzka inwestycji to roboty
w pasie drogowym dwupasmówki, a dotyczy
głównie zjazdów w obrębie skrzyżowania
i sygnalizacji świetlnej, natomiast budowa
zatok autobusowych, chodników i przepustów itp. należy do powiatu i miasta.
Przed świętami odbyło się kolejne spotkanie z udziałem przedstawicieli Zarządu
Dróg Wojewódzkich, starosty cieszyńskiego
i władz samorządowych Ustronia. Omawiano ostatnie przygotowania do rozpoczęcia
tej inwestycji. Miasto Ustroń i Starostwo
Powiatowe mają zabezpieczone w swych
budżetach pełne środki na finansowanie
swego zakresu tej inwestycji, natomiast
pewne problemy ma Urząd Marszałkowski,
który wraz z Zarządem Dróg Wojewódzkim
mają do końca kwietnia przeprowadzić
ostateczne korekty w budżecie województwa. Chcą, by z ich strony było to finansowanie w cyklu dwuletnim. Powiat i miasto zapewniają finansowanie w tym roku.
W ślad za takim ustaleniem zostaną podpisane stosowne porozumienia regulujące
prowadzenie inwestycji. Po zatwierdzeniu
zmian w budżecie na sesji kwietniowej Sejmiku Wojewódzkiego, ogłoszony zostanie
przetarg i wyłoniony wykonawca.
Założenia są takie, by w tym roku wykonać część przebudowy skrzyżowania
w zakresie należącym do powiatu i miasta
w całości z niezbędnym zakresem części
wojewódzkiej. Mam nadzieję, że są to
ustalenia ostateczne. Od kilku lat z uwagi
na różne przeszkody, przebudowy skrzyżowania nie udało się rozpocząć. Obecnie
wszelkie prace są na tyle zaawansowane,
że będzie można przystąpić w kwietniu do
procedury przetargowej. Miasto, powiat
i województwo są zainteresowane, by jak
największy zakres prac został wykonany
w tym roku.
Zarząd Dróg Wojewódzkich warunkuje zapisanie prowadzania tej inwestycji
w cyklu dwuletnim, co sprzeczne jest
z pierwotnymi ustaleniami. Wiemy o pewnym zamieszaniu w województwie, o wymianie marszałka, o problemach Kolei
Śląskich. Szczególnie sprawa kolei wpływa
na to, że finansowanie inwestycji w tym
roku będzie ograniczone.
Biorąc pod uwagę wszystkie informacje
uzyskane na wspomnianym już spotkaniu,
wydaje się, że po korektach przebudowa
bezwzględnie ruszy, a realizacja rozpocznie
się w połowie roku. Inwestycja prowadzona
będzie tak, by było jak najmniej kłopotów
komunikacyjnych, zwłaszcza podczas sezonu.
Notował: (ws)

Gazeta Ustrońska 

szkoła zdrowia
Rozmowa z burmistrzem Ireneuszem Szarcem
i zastępcą dyrektora ds. lecznictwa Śląskiego
Centrum Rehabilitacji i Prewencji,
dr n. med. Michałem Gałaszkiem

Ustrońska Szkoła Kultury Zdrowia to szczytny cel, tylko czy znajdzie zainteresowanie u mieszkańców i gości naszego miasta?
M. Gałaszek: - Myślę, że tu swoją rolę mają media, by tę pożyteczną
akcję rozpropagować. Obecnie mamy ogromny nacisk na edukację
zdrowotną, z racji następującego skoku cywilizacyjnego i ogromnego
rozwoju medycyny. Przybywa ludzi w podeszłym wieku, a co za tym
idzie, przybywa schorzeń, które wcześniej nie występowały w tej
skali. Stąd konieczność edukacji i prewencji. Mówimy o prewencji
pierwotnej, czyli zapobieganiu chorobom, i prewencji wtórnej,
czyli zapobieganiu jej nawrotom, a stara maksyma mówi, że łatwiej
i taniej zapobiegać niż leczyć. Stąd nasz pomysł, by uświadomić
mieszkańcom i gościom Ustronia, jak ważny jest styl życia, pomóc
w rozwiązywaniu kłopotów występujących z racji przewlekłych chorób, pokazać, co należy robić, i poprzez nasze spotkania edukacyjne
zapobiegać temu, co może zdarzyć się w przyszłości.
Z jednej strony mówi się o zapobieganiu, kształtowaniu świadomości, z drugiej strony dochodzą komunikaty o niewydolności
służby zdrowia, o nawet kilkuletnim oczekiwaniu na zabieg,
o kolejkach do specjalistów. Być może ludzie tracą zaufanie do
służby zdrowia i proponowanej edukacji?
M. Gałaszek: - Wcale się nie dziwię, że można nie mieć zaufania
do służby zdrowia. Proszę mi wierzyć, że jest to również dla nas
lekarzy trudny i frustrujący okres. Dlatego chcemy pokazać ludzkie
oblicze polskiej opieki medycznej.
Czego można się spodziewać, uczestnicząc w Szkole Zdrowia?
M. Gałaszek: - Na pewno ciekawych prelekcji. Jesteśmy do tego
przygotowani z racji tego, co robimy. Od ponad dwudziestu lat
rehabilitujemy pacjentów, mamy doświadczony, świetnie wyszkolony personel. Pracujemy kompleksowo. Edukacją zajmuje się
zarówno lekarz, jak i przede wszystkim pielęgniarka, psycholog,
fizjoterapeuta. Oczekujemy zainteresowania, bo ludzie będą chcieli
się dowiedzieć o trapiących ich chorobach.
I. Szarzec: - Jako samorząd robimy to przede wszystkim dla naszej
społeczności lokalnej. Każdy może przyjść, skorzystać, czyli realizujemy misję samorządu, a tu dodatkowo mamy okazję posiłkować
się fachowcami. Na pewno też fakt, że szkoła funkcjonować będzie
w instytucji miejskiej, z poparciem władz miasta, uwiarygodnia to
przedsięwzięcie. To nie przypadek, ale efekt wcześniejszych działań, co zmaterializowało się w postaci Ustrońskiej Szkoły Kultury
Zdrowia.
Potoczna reakcja na prelekcje to przewidywanie słuchania długiego nudzenia o tym, o czym i tak wszyscy wiedzą.
M. Gałaszek: - W tym nasza rola, by wszystko zorganizować
w interesujący sposób, i to od pierwszego wykładu. Chodzi o uzyskanie takiej renomy Ustrońskiej Szkoły Kultury Zdrowia, żeby
cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Polska ma statystycznie bardzo dużą liczbę łóżek szpitalnych.
W USA jest to liczba prawie dwukrotnie niższa. To chyba świadczy o tym, że zapobieganiem ludzie nie są zainteresowani.
M. Gałaszek: - Poziom edukacji jest jeszcze słaby. Nie możemy
porównywać się jeszcze z Zachodem, ale stopniowo wydłuża się
okres życia w Polsce. W tej chwili średnia przeżycia mężczyzny to
72, a kobiety 82 lata, a jeszcze w latach 90. u mężczyzny było to
63, a u kobiety 69 lat. Stało się to dzięki skokowi cywilizacyjnemu
i rozwojowi polskiej medycyny. To wskaźniki obiektywne - świadczące, że nie jest aż tak źle.
Na pewno skuteczniejsze są leki, Polacy lepiej się odżywiają, ale
nie wiem, czy tak bardzo dbają o swoje zdrowie.
M. Gałaszek: - Stopniowo świadomość społeczeństwa rośnie.
W mediach wiele się mówi o otyłości, poziomie cholesterolu,
o aktywności fizycznej. Nasza inicjatywa jest niecodzienna i czas
pokaże, czy będzie się cieszyć popularnością.
I. Szarzec: - Na pewno z organizatorami zrobimy wszystko, by dobra
współpraca przełożyła się na wymierne efekty, żeby ta inicjatywa
była dobrze postrzegana. Głównym celem jest zmiana pewnych
sposobów myślenia. Fachowcy wiedzą jak to zrobić. Formuła jest
otwarta, każdy może przyjść. Na pewno nie będzie to łączone z jakąś
handlową akcją promocyjną. Chcemy zagwarantować, że będzie to
rzetelna, medyczna wiedza, obiektywne i bezinteresowne podejście.
Nie ma ukrytego celu.
Czyli przez dwie godziny nikt nie będzie nas zachęcał do kupna
jakiegoś cudownego preparatu.
M. Gałaszek: - Od wielu lat pokazujemy się mieszkańcom jako
instytucja dbająca o swych pacjentów, ale także wychodząca do
mieszkańców. Od 12 lat działają poradnie: kardiologiczna, rehabilitacyjna, kardiologii dziecięcej, rehabilitacji kardiologicznej, rehabilitacji ogólnoustrojowej, metaboliczna. Nie jesteśmy instytucją,
która wczoraj się pojawiła i jutro zniknie. Myślę, że żaden ośrodek
w Ustroniu nie może się poszczycić taką działalnością na rzecz
miasta jak my. Szkoła Zdrowia jest tego naturalną kontynuacją.
I. Szarzec: - Chcemy, by kompleksowy zakres usług świadczonych
przez podmioty medyczne był taki, że to nie tylko leczenie, ale także
przeciwdziałanie.
M. Gałaszek: - Proszę zauważyć, że do grudnia 2012 r. nazywaliśmy
się Śląskie Centrum Rehabilitacji, od stycznia jesteśmy Śląskim
Centrum Rehabilitacji i Prewencji. Wychodzimy w ten sposób
naprzeciw wymaganiom europejskim i światowym.
I. Szarzec: - Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że jest to za darmo,
od nikogo nic się nie wymaga i każdy może wejść i posłuchać.
M. Gałaszek: - Nie jest to reklama ŚCRiP, bo jej nie potrzebujemy.
Jesteśmy wystarczająco znani, a poprowadzimy szkołę dla mieszkańców Ustronia, którymi też jesteśmy. Mamy bogate doświadczenie,
prowadząc wykłady dla naszych szpitalnych pacjentów. Różna jest
formuła takich spotkań. Czasem prelekcja trwa 10-15 min., a przez
godzinę odpowiadamy na pytania, dyskutujemy. Okazuje się, że są
dziesiątki problemów, z którymi pacjenci sobie nie radzą.
Czyli będzie można pytać?
I. Szarzec: - Trzeba.
M. Gałaszek: - Przedstawiamy temat, a potem dyskusja i pytania.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta

PRZYGARNIJ

zwierzaka!

Alik
Malutki, starszy piesek w typie ratlerka trafił do cieszyńskiego schroniska pod koniec lutego. Jest naprawdę drobniutkim pieskiem, któremu
do szczęścia brakuje tylko ciepłego kąta, pełnej miski i dobrego człowieka, który czasami weźmie go na kolana i da mu trochę miłości. Alik
ma około 8 lat, a takim pieskom trudno jest znaleźć dom, często już do
końca życia pozostają w schronisku. Szukamy dla niego domu - stałego
lub tymczasowego - aby i jego nie spotkał taki los. Jest łagodny, na razie
mocno przestraszony, dogaduje się z innymi psami, a na koty specjalnie
nie zwraca uwagi. Piesek jest zaszczepiony.
Pod opieką fundacji pozostają też bezdomne, starsze i młodsze koty,
które bardzo potrzebują nowych domów. Wszystkie zobaczyć można na
stronie www.fundacjalepszyswiat.pl
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

 Gazeta Ustrońska
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Halowy Turniej Zabrze 2013
24 marca najmłodsi piłkarze Kuźni
Ustroń uczestniczyli w halowym turnieju
dla rocznika 2004 i młodszych o puchar

ufundowany przez właściciela firmy Inwest-Eko-Gaz. W niedzielny poranek
w sali miejscowej drużyny piłkarzy ręcz-

nych Pogoń Zabrze i przy udziale dużej
liczby kibiców młodzi futboliści Kuźni
rozpoczęli boje z drużynami ze Śląska.
Rywalizowano w 2 grupach (A, B) po 4
zespoły. Kuźnia grająca w trudnej grupie
z zespołami: MKS Zaborze I (wynik 0:2),
Gwarek Zabrze (0:3) i Concordia Knurów
(2:1, bramki Radka Stojdy i Ignacego
Kopery), po 1 zwycięstwie i 2 porażkach
zajęła 3. miejsce w grupie A. W meczu
o 5. miejsce zawodnicy z Ustronia zmierzyli się z zespołem z 3. miejsca z grupy B,
Multisportem Zabrze. Po dobrym, zaciętym spotkaniu piłkarze grupy naborowej
Kuźni wygrali 3:0 (2 bramki Radka Stojdy,
1 Piotrka Gawlasa). W finale zmierzyły
się 2 zespoły z grupy A, MKS Zaborze I
i Gwarek Zabrze. Ku radości miejscowych
kibiców i rodziców 2:0 wygrali zawodnicy
MKS. 3 miejsce przypadło drużynie Piasta
Gliwice. Na zakończenie uhonorowano
pucharami najlepsze zespoły, a każdy
z zawodników otrzymał upominek oraz
pamiątkowy medal. Wybrano najlepszego
zawodnika, bramkarza i strzelca turnieju.
Podziękowania trenerowi Mateuszowi
Żebrowskiemu i rodzicom za wszelką
pomoc i organizację wyjazdu na turniej
oraz piłkarzom Kuźni Ustroń za godne
reprezentowanie klubu i sportową postawę
na boisku.
Damian Madzia

Przedstawiamy grono nauczycielskie Szkoły Podstawowej
nr 2 w Ustroniu z początku lat 60. Od lewej: Michalina Mędrek,
Krystyna Chwastek, Janina Falecka, Wanda Chlebik, Helena
Szewczyk, Danuta Lorek, Anna Ludczyn – sekretarka, kierownik
Jan Lasota, Eugenia Karnas, Emilia Krysta (Hławiczka), Lidia
Niemiec, Maria Gradzik, Józef Owczarzy, Gustaw Sikora. Fotografię wykonał Jan Szlaur, a opisała Krystyna Chwastek.

4 kwietnia 2013 r.			

Gazeta Ustrońska 

zimowe
suknie
w parku

Dwutygodniowe warchlaki.

Fot. Julia Warzecha

Wypatruję wiosny.

Fot. Julia Warzecha

Zimowa wiosna daje się odczuć zwierzętom i ich opiekunom w Leśnym Parku
Niespodzianek w Ustroniu.
Nasze zwierzęta później niż w latach
ubiegłych przystąpiły do sezonu rozrodczego. Do pierwszych narodzin doszło
przed dwoma tygodniami. Dwie loszki dzika dały nam przychówek łącznie
10-ciu ślicznych, zdrowych pasiaków.
Mamy również 3 małe kózki, z czego
parę bliźniąt. Największą pociechą są
natomiast narodziny jednego muflona
pierwszego dnia wiosny! W stosunku do
całego kierdla, w skład którego wchodzi
19 wysokokotnych owiec, odbieramy to
jako psikus. Zeszłoroczne wykoty rozpoczęły sie już w lutym.
Ponadto wszystkie zwierzęta utrzymują
cały czas suknie zimowe i nie okazują
chęci pozbycia się jej. Włos futra jest długi, z grubym podszerstkiem. Skarmianie
zwierząt paszą przeznaczoną na jesień
zaczyna uszczuplać nasze zapasy, także
z utęsknieniem czekamy na prawdziwą
wiosnę!
Tematem godnym pochwalenia się jest
pojawienie się w naszym Parku nowej
pary puchaczy wirginijskich, które już
wysiadują pierwsze jajka, aczkolwiek
nie jest to jedyna para lęgowa. Drugi rok
z rzędu doczekaliśmy się jaj rarogów
górskich oraz największych sów Polski
puchaczy europejskich. Mamy ogromną
nadzieję, że wszystkie są zalężone, byśmy
mogli pochwalić się przychówkiem tych
gatunków. Na dniach rówież spodziewamy się jaj myszołowów rdzawosternych,
których niecierpliwie wypatrujemy.
				
(JW)

paczki
fundacji

Jak co roku Fundacja św. Antoniego
z okazji Wielkanocy rozdawała paczki
potrzebującym. Prezes Fundacji Tadeusz
Browiński informuje, że w tym roku rozdano 80 paczek. Znalazły się w nich przede
wszystkim wędliny, słodycze, owoce południowe. Wartość paczki to ponad 100
zł. Paczki przygotowano ze zbieranych
funduszy, m.in. z tzw. jednego procenta.
T. Browiński zachęca do dalszych wpłat,
o deklarowanie jednego procenta przy dorocznym rozliczaniu, a pieniądze te zostaną przeznaczone na kolonie dla dzieci, kolejną cykliczną akcję Fundacji. Planuje się,
że kolonie trwać będą od 1 do 12 sierpnia,
a trzydzieści dzieci wypoczywać będzie na
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

 Gazeta Ustrońska

Kolejną paczkę wręcza T. Browiński.				

Fot. W. Suchta
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Beskidzkie korzenie
Oddział Muzeum Ustrońskiego Zbiory Marii Skalickiej zaprasza na wystawę „Beskidzkie korzenie Pawła Stellera
w akwarelach” ze zbiorów Muzeum Historii Katowic. Ekspozycja obejmuje 50
najpiękniejszych akwarel, które ukazują
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rodzinne strony artysty. Wprawdzie Paweł
Steller mieszkał i tworzył w Katowicach,
ale urodził się w Hermanicach, i tu stale
powracał. Wystawę na pewno warto odwiedzić, a potrwa do 16 czerwca. Obok
publikujemy akwarele P. Stellera. (IR)
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honorowy
obywatel

Wszystkie polonijne czasopisma oraz włoska prasa
odnotowały przyznanie honorowego obywatelstwa miasta Padwy we Włoszech prof.
Ryszardowi Demelowi, który
urodził się w 21 grudnia 1921
roku w Ustroniu naprzeciwko
„Prażakówki”, w nieistniejącym już budynku. Profesor
Demel jest pierwszym Polakiem oraz obcokrajowcem,
który otrzymał tak wysokie
wyróżnienie w Padwie. Mimo
tego, że rodzina Demelów wyprowadziła się do Andrychowa, kiedy Ryszard miał 2 lata,
pamięta on o naszym mieście,
o członkach rodziny i krewnych, którzy tu mieszkają. Prowadzi korespondencję z ustroniakami i jest dumny z miejsca
swojego urodzenia. Miasto,
z którym związał się rodzinnie
i zawodowo w dorosłym życiu,
uhonorowało profesora, więc
może teraz czas na miasto,
w którym się urodził? (mn)
Poniżej przedruk dwóch artykułów, które ukazały się w
dwutygodniku dla Polaków
we Włoszech „Nasz Świat”,
wydawanym od 2004 roku
przez Stranieri in Italia S.r.l.
„14 stycznia w Padwie odbyła się uroczystość przyznania
Honorowego Obywatelstwa
Miasta Padwy Ryszardowi Demelowi – polskiemu artyście,
filologowi, historykowi sztuki,
nauczycielowi akademickiemu, związanemu z Uniwersytetem w Padwie. Wniosek
o nadanie tego wyróżnienia
złożony został przez autorytet naukowy prof. Giuliano
Pisaniego i Stowarzyszenie
Włosko-Polskie w Padwie
(AIPP).
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Ryszard Demel to niezwykła postać Polaka na obczyźnie. Brał udział w kampaniii
wrześniowej w 1939 roku. Na
początku 1945 r. wstąpił do II
Korpusu we Włoszech. W 1946
r. został skierowany przez gen.
Andersa na studnia do Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie.
Po opuszczeniu Włoch przez
II Korpus i wyjeździe do Anglii Demel kontynuował studia
w tamtejszej School of Painting
and Printmaking in England.
Mianowany kierownikiem
Pracowni Malarskiej i Aktu
przy Konfraterni Artystów
i Aktorów Teatru w Londynie, pracował jako pierwszy
asystent znanego witrażysty J.
E. Nuttgensa w High Wycombe. Od roku 1952 był nauczycielem w trzech szkołach w
Hastings, gdzie urządził swoją pracownię witrażu i zdefiniował wyniki nowatorskich
eksperymentów związanych
ze szkłem i efektami światła
w kompozycjach mozaikowych, nazwanych witrażami
refrakcyjnymi.
Po dziesięcioletnim pobycie
w Hastings prof. Demel przeniósł się do Padwy, rodzinnego
miasta żony.
Najbardziej znanymi witrażami autorstwa Ryszarda Demela jest cykl pięciu witraży
w Duomo – katedrze w Padwie.
Wzbogacił on swoją artystyczno-literacką osobowość
przyjaźnią z Sergiuszem Piaseckim, sławnym autorem Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy. Piasecki oddał Demelowi
w testamencie prawa autorskie i swoje bogate archiwum.
Artysta opracował biografię
pisarza i wydał wszystkie jego
powieści w Polsce.
Jako lektor języka angielskiego pracował w Państwowym Instytucie Hotelarskim
w Abano Terme i na Uniwersytecie w Padwie a w Ca`Foscari
w Wenecji jako lektor języka
polskiego i literatury polskiej.
Uzyskał doktorat na Polish
University w Londynie oraz
tytuły Bachelor of Arts, Fellow
of the Institute of Linguists,
Fellow of the Royal Society of
Arts, instytutów angielskich.
Jako aktywny członek Polish
Society of Arts and Sciences
Abroad jest na liście wybitnych
polskich uczonych na obczyźnie za zgłębienie tajemnicy

światła w szuce witrażu oraz
za osiągnięcia literackie i artystyczne. Za służbę kulturze
Ryszard Demel został uhonorowany złotym medalem
Gloria Artis.
Redakcja”

*

*

*

„Padwa – gród Antenora to stare i pełne historii miasto uniwersyteckie. Od 1222
roku (data założenia Uniwersytetu) kojarzy się z centrum
europejskiej kultury, sztuki i
nauki. Przez krużganki Ateneum przewinęły się dziesiątki
tysięcy światłych i utalentowanych postaci z całej Europy, w
tym wybitnych Polaków, takich jak: Erazm Ciołek (1474
– 1522), Mikołaj Kopernik
(1473 – 1543), Jan Kochanowski (1530 – 1584), Jan Zamoyski (1542 – 1605). Tak liczny
ruch studencko-turystyczny
był bodźcem do utworzenia
w 1592 roku korporacji studentów polskich (Natio regni
Poloniae et magni ducatus
Lithuaniae), która działała w
okresie największego rozkwitu
uniwersytetu, będącego w XVI
i XVII wieku europejskim centrum odrodzenia naukowego.
Do znanych, szanowanych
i wielce zasłużonych postaci,
ściśle związanych z Padwą
i jej Uniwersytetem, należy
również prof. Ryszard Demel
- wybitny grafik, witrażysta,
nauczyciel akademicki i historyk sztuki. To właśnie jemu,
z okazji 91. urodzin (21 grudnia 2012), w dniu 11 stycznia
w Klubie Oficerskim (Pałac
Zacco przy Prato della Valle)
został zadedykowany specjalny koncert z udziałem znanych
artystów – Krzysztofa Cwynara, Piotra Kuby Kubowicza z
krakowskiej Piwnicy pod Baranami oraz kazachstańskiej
piosenkarki Dus-Wali.
Krzysztof Cwynar, zauroczony postacią i dziełami profesora, zaśpiewał solenizanto-

wi piosenkę Witraże Demela,
którą napisał i do której skomponował muzykę.
Na zakończenie uroczystości przemówił prof. Demasi,
reprezentujący burmistrza Padwy. Jego wystąpienie spowodowało burzę oklasków i wiele
łez zakręciło się w oczach publiczności. Superlatywy pod
adresem prof. Demela oraz
związku AIPP (jego aktywności i działalności) napełniły
ogromną satysfakcją licznie
zgromadzoną Polonię.
Na padewskim koncercie
oprócz jubilata obecni byli:
konsul generalny RP w Mediolanie – Jerzy Adamczyk,
prof. Giuliano Pisani – przewodniczący Komisji Kultury
i radny Urzędu Miasta Padwy, przewodniczący Unii
Stowarzyszeń Polsko-Włoskich (UAIP) – Robert Małecki, prezes Związku Polaków
w Kalabrii – Katarzyna Gralińska, gen. Davis z bazy NATO
z małżonką oraz goście z Polski: Wacław Krupiński – redaktor Dziennika Polskiego
(kutura), Krystyna StyrnaBartkowicz - prezes Związku
Artystów Piwnicznych.
Warto nadmienić, że 29 listopada 2012 roku Krzysztof Cwynar zorganizował
w Filharmonii Łódzkiej, przy
współpracy ze Stowarzyszeniem Włosko-Polskim w Padwie (AIPP), niezwykły koncert pt. „Witraże Demela”.
Podczas uroczystości odbyła
się również wideokonferencja z profesorem Demelem,
który nie jest już w stanie podróżować. Na koncercie byli
również obecni: były Konsul
Generalny RP w Mediolanie
- Adam Szymczyk z małżonką, Jan Wiktor Sienkiewicz
- autor książki o profesorze
W drodze do tajemnicy światła
i siostra prof. Demela z rodziną. Katarzyna Gralińska”

R. Demel z konsulem generalnym RP w Mediolanie, Jerzym Adamczykiem.
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Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Ustroń ogłasza konkurs ofert w formie pisemnej na najem oraz zagospodarowanie gruntu o powierzchni
650m2 - część działki ozn. nr 4086/33 położonej w Ustroniu przy
ul. Wczasowej, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe
na okres do lat 3.
1. Przedmiot konkursu ofert: część gruntu z nieruchomości
ozn. nr 4086/33 o pow. 2,6446 ha objętej księgą wieczystą nr
BB1C/00053983/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie, wg mapy
stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia. Grunt jest częściowo ogrodzony.
Wynajmowanie gruntu następuje na cele rekreacyjno-sportowe,
tj.: zagospodarowanie nieruchomości w sposób umożliwiający
świadczenie usług przez cały rok kalendarzowy.
2. Warunki przystąpienia do konkursu:
1) Złożenie oferty zawierającej:
- koncepcję zagospodarowania nieruchomości z uwzględnieniem
świadczenia usług w zakresie sportu i rekreacji przez cały rok
kalendarzowy,
- imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy i jej siedzibę,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego nie mniejszą
niż 100,00 zł netto + obowiązująca stawka podatku VAT (23%),
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu,
przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz że nie posiada zaległości z tytułu
zobowiązań wobec Miasta Ustroń
2) koncepcja zagospodarowania powinna zawierać element:
a) graficzny - zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem powierzchni przeznaczonych na poszczególne elementy (w m2),
b) opisowy - opis zagospodarowania terenu ze wskazaniem materiałów do wykonania poszczególnych elementów zagospodarowania.
3. Miejsce, termin i sposób składania ofert: Oferty należy składać
w zamkniętych kopertach z napisem na kopercie:
„Oferta na najem terenu przy ul. Wczasowej” - Biuro Podawcze
Urzędu Miasta Ustroń w pok. nr 4 do dnia 16 kwietnia 2013 r.
do godz. 15.30.
Burmistrz Miasta Ustroń zastrzega prawo swobodnego wyboru
ofert, odwołania konkursu bez podania przyczyn.
4. Miejsce i termin konkursu:
1)część jawna konkursu i otwarcie ofert nastąpi w obecności
oferentów w dniu 18.04.2013 r. w pok. nr 38 Urzędu Miasta
Ustroń o godz. 12.00
2) część niejawna konkursu odbędzie się w dniu 19.04.2013 r.
5. Szczegółowe ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na
stronie internetowej Urzędu Miasta Ustroń: www.ustron.bip.info.
pl w zakładce „przetargi nieruchomości” oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ustroń.
Bliższych informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Ustroń, tel. 338579318.
POZIOMO: 1) jesienny znak zodiaku, 4) najlepsza
obrona, 6) rodzaj żagla, 8) król stawu, 9) uroda, karnacja,
10) pożywienie, 11) ciągła lub przerywana, 12) żałobny
utwór, 13) kapela z Istebnej, 14) przeciwieństwo zalet,
15) krajan, 16) mało popularne imię męskie, 17) Jerzy
gwarowo, 18) Agata dla bliskich, 19) lipcowa solenizantka,
20) lodowy opad.
PIONOWO: 1) wyprawa turystyczna, 2) szatnia dla artystów, 3) ogrodowy kwiat, 4) staż w sądzie, 5) przymila
się w marcu, 6) mazak, pisak, 7) przodek fortepianu, 11)
w alfabecie, 13) kuzynka foki.

Dyskusyjny Klub Książki

Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu serdecznie zaprasza
wszystkich mieszkańców miasta oraz gości, wczasowiczów
i kuracjuszy na spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.
Jeżeli lubisz czytać książki i o nich rozmawiać. Jeżeli masz
ochotę, przy filiżance aromatycznej kawy i ciastku, podyskutować
o dobrych lekturach i usłyszeć, co warto przeczytać, zapraszamy
na nasze cykliczne spotkania.
Informacja o terminie najbliższego spotkania już niebawem.

Biblioteka

poleca:

NOWE KSIĄŻKI W MBP :

Tomasz Lach – „Ostatni tacy przyjaciele”
Przyjechali do Ameryki w aurze gwiazd z Europy. Krzysztof Komeda-Trzciński – zdolny jazzman i kompozytor oraz Marek Hłasko
– niepokorny pisarz. Jeden błyskawicznie zdobył sławę legendarną
kołysanką do filmu „Dziecko Rosemary” Romana Polańskiego.
Drugi miał zostać rozchwytywanym scenarzystą. Trzeci – Marek
Niziński, obracający się wśród gwiazd fotografik, wprowadził ich
do oficjalnego i zakulisowego Los Angeles. Dla trzech przyjaciół
amerykański sen szybko jednak zamienił się w koszmar.
Lee Child – „61 godzin” (audiobook)
Kolejny thriller brytyjskiego autora. Tym razem Jack Reacher trafia
do zasypanego śniegiem Bolton w Dakocie Południowej. Przemarznięty do szpiku kości samotnik musi uratować Janet Salter, koronnego świadka oskarżenia w sprawie o handel narkotykami.

Krzyżówka
50 zł 50 zł

Krzyżówka
50 zł 50 zł

Krzyżówka
50 zł 50 zł

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 12 kwietnia.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 12

Marcowe słonko
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz książkę ustrońskiego wydawnictwa Koinonia, „Miłość, która zmienia
wszystko” otrzymuje Wanda Brudna z Ustronia, ul.
Bema 6. Zapraszamy do redakcji.
W książce „Miłość, która zmienia wszystko” zobaczymy, że znaczenie miłości wykracza daleko poza wymiar ziemskiego życia.
Bycie kochanym to największa tęsknota i potrzeba każdego z nas, ludzi. Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl.
4 kwietnia 2013 r.			

Gazeta Ustrońska 11

J. Śliwka.					

Fot. W. Suchta

służba na stoku
Od 10 grudnia na Czantorii stały dyżur
pełnią ratownicy Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego i te dyżury trwają
w zależności od czasu pracy wyciągu.
Jeżeli czynny jest wieczorem ten na polanie Solisko, dyżur trwa do godz. 19. Jak
twierdzi ratownik GOPR Jan Śliwka w tym
sezonie odnotowano ponad 70 interwencji,
a najcięższe kontuzje to urazy stawów
kolanowych.
- Dawniej było dużo złamań podudzia,
zdarzały się złamania kości udowej, chociaż nie można tu mównic o jakiejś zasadzie. Przykładowo trzy lata temu mieliśmy
cztery poważne urazy kręgosłupa. Bywa
niejednokrotnie, że urazy kolan są cięższe
niż złamania, ale tu lepiej wypowiedzą się
lekarze - mówi J. Śliwka. - Tyle urazów
kolan jest skutkiem obecnie stosowanych
nart. Do tego wiązania lepsze i może dlatego mniej złamań. Bezpieczeństwo narciarzy bardzo polepszają kaski. Gdy ktoś
nie ma kasku, to przy wszelkich zdarzeniach, np. uderzeniu głowy o zlodowaciały
śnieg, źle się to kończy. A obecnie mamy
zazwyczaj na stokach sztuczny, twardy
śnieg. Kask to niewielki wydatek, w granicach dwustu złotych, a bardzo dużo daje.
W tym roku zwoziliśmy ze stoku narciarkę
jeżdżącą bez kasku, a uraz głowy był taki,
że zabrało ja pogotowie. A przecież kask
kosztuje zaledwie dwa razy więcej niż porządna czapka. Jeżeli kogoś stać na wyjazd
na narty, to powinno go być stać również
na kask. Teraz pod koniec sezonu za niewiele ponad sto złotych można porządny
kask kupić. Pamiętajmy też, że obecnie
narty są ostre jak brzytwa i to może być
bardzo niebezpieczne.
Na razie kaski obowiązkowe są dla
dzieci i młodzieży, więc widuje się narciarzy w czapkach. A dzieci, to przede
wszystkim nauka jazdy na nartach. Liczni
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instruktorzy, rodzice kupują lub wypożyczają sprzęt.
- Na naukę jazdy i wiek kiedy się rozpoczyna nie ma reguły - mówi J. Śliwka.
- Moje dzieci mając już dwa lata zaczynały i chciały to robić. Gdy szedłem na
dyżur, rano już były przy moim łóżku
i jednego czasem brałem. Zdarza się,
że dzieci nie chcą jeździć na nartach.
Wiele też zależy od podejścia instruktora, bo różni bywają. Co do kontuzji,
to dzieci mają je rzadziej niż dorośli.
Był wypadek dziecka na dole, ale poza
wyciągiem. Dziecko chciało skoczyć
i złamało nogę. W tej chwili buty dla
dzieci nie są już tak sztywne i dobry but
klamrowy ma zawiasy. Najkrócej mówiąc
dobry but jest dobry. Oczywiście lepiej by
było, gdyby ruchomy był staw skokowy,
ale przy obecnych nartach powodowało
by to wiele kontuzji. Najlepiej zaczynać
na biegówkach i jest to bardziej wskazane. Trzeba nauczyć się stać na nartach,
a poza tym wzmacniane są stawy kolanowe,
a szczególnie staw skokowy, który
w bucie zjazdowym jest unieruchomiony.
Czantoria należy do bezpiecznych stoków, a szczególnie wtedy gdy czynne są
dwie trasy. Od tego roku trasa niebieska
nr 2 zmieniła swoje oblicze, szczególnie
na polanie Faturka. Trawers został wyrównany, jest szerzej, ale niestety nie ma
naśnieżania, co powoduje, że warunki
narciarskie nie zawsze są dobre, trasa
jest nawet zamykana ze względu na brak
śniegu.
- Naśnieżenie dwójki będzie tylko
z korzyścią dla Kolei Linowej - mówi
J. Śliwka. - Czytałem wypowiedź prezesa
Czesława Matuszyńskiego, że naśnieżanie
dwójki da o 30% więcej wyjazdów. Twierdzę, że będzie to więcej. Zarządzający wyciągiem powinni zadbać o jak najszybsze

naśnieżanie dwójki. Gdy w tym roku ta
trasa była czynna, narciarze byli bardzo
zadowoleni. Nawet przychodzili do nas
do dyżurki i mówili jak dobrze się na tej
trasie jeździ. Po Faturce jest zjazd dość rekreacyjny lasem, ale też o to chodzi, bo nie
każdy chce sobie dawać w kość. Jedynka
natomiast jest dość trudna, ze względu na
to, że w niektórych miejscach jest węższa.
Między Esem a Równienkami bywa wąsko i przydałoby się ją poszerzyć, a jest to
trasa piękna, moim zdaniem najładniejsza
w Beskidach. Faturka jest szeroka, a lasem w dół może jechać jeden za drugim.
Natomiast gdy jest czynna w weekendy
tylko jedynka, to najgorsze jest Eso. Jedni
jada, inni stoją i się zastanawiają, chociaż
nie pamiętam, by w tym roku kogoś z Esa
trzeba było zwozić. Raczej na bardziej
płaskim, gdzie mniej narciarze uważają,
bo myślą, że najgorsze mają już za sobą
i można szybciej jechać. A trasy są dobrze
przygotowane, choć bywają narciarze
twierdzący, że ratrak powinien równać
trasę także w ciągu dnia. To raczej nierealne, chyba że się trasę zamknie. A każda
trasa po przejeździe narciarzy jest inna
niż rano, świeżo przygotowana. Byłem na
wielu stokach w Europie i nigdzie ratraki
nie jeżdżą między narciarzami.
Z Czantorii przez cały rok korzystają
turyści piesi. Ze stacji górnej do czeskiego
schroniska idzie się około pół godziny
i wielu z tego korzysta. Mimo niewielkiej
odległości zdarzają się wypadki.
- W grudniu był wypadek śmiertelny turysty pieszego. Wyjechał z synem wyciągiem i poszli na szczyt - mówi J. Śliwka.
- Niestety, z tego co później ustalono,
turysta słabł w miarę podchodzenia i nie
rozumiem dlaczego nie zawrócili. Było
minus 10oC mrozu. Jak dotarliśmy, reanimacja nie pomogła.
Są też ambitni piechurzy podchodzący
na Czantorię nie korzystając z wyciągu.
Kłopotliwe jest to, że szlak biegnie przez
las i jest zasypany śniegiem. Dlatego
często wybierają podchodzenie skrajem
nartostrady. Szczęśliwie na razie obywa
się bez kolizji z narciarzami.
- Gorzej, gdy jest to cała grupa sportowców, np. bokserów czy piłkarzy będących
w Beskidach na zimowym obozie - mówi
J. Śliwka. - Można im mówić, by swoje
marszobiegi odbywali skrajem trasy, ale
niewiele to daje. Po prostu nie reagują.
Jeszcze więcej zagrożenia stwarzają turyści z tzw. jabłuszkami. Zawsze proszę
obsługujących wyciąg, by tych z jabłuszkami nie wywozić na górę. Teraz, gdy już
za dnia nie da się na jabłuszku zjechać,
wyjeżdżają ostatnimi kursami i gdy jest
już pusto, zjeżdżają. A najgorsze są takie
plastikowe półmiski. W zeszłym roku turystka z Rosji w takim półmisku uderzyła
w drzewo i to był ciężki wypadek.
Bezpieczeństwo tras i utrzymanie ich
jakości należy do prowadzących wyciągi.
Goprowcy informują o zagrożeniach, ale
też patrolują nartostrady. Jak twierdzi
J. Śliwka podczas dyżuru średnio zjeżdża
z Czantorii siedem razy, co daje kondycję
konieczną, gdy turystę trzeba dostarczyć
na dół do karetki pogotowia.
Wojsław Suchta
4 kwietnia 2013 r.

mistrzynie powiatu

19 marca w Hali Szkoły Podstawowej
w Górkach Wielkich rozegrano zawody

G. Hussar z nauczycielką U. Hałat.

o mistrzostwo powiatu cieszyńskiego
w mini piłce ręcznej dziewcząt. W finale

Fot. M. Niemiec

ping-pong w genach

Nauczycielka wychowania fizycznego,
Urszula Hałat wróży mu sportową przyszłość. Nie boi się, że jej uczniowi woda
sodowa uderzy do głowy, gdy usłyszy tak
wiele ciepłych słów na swój temat. A to
dlatego, że Grzegorz Hussar, uczeń klasy
IV Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustroniu
Polanie, jest chłopcem zdolnym, a jednocześnie skromnym. Największe sukcesy
odnosi w tenisie stołowym. Można powiedzieć, że zainteresowanie tą dyscypliną
sportu ma w genach, bo grają jego mama
Janina, tata Bogusław, starszy brat Dawid.
Na profesjonalnym stole pingpongowym
4 kwietnia 2013 r.			

w swoim domu grywa nawet z babcią.
Z rakietką i plastikową piłeczką zaprzyjaźnił się w 1 klasie szkoły podstawowej
i od tamtej pory trenuje regularnie. Dużo
dają mu sparingi z bratem, choć na razie
wygrywa z nim tylko pojedyncze sety.
Najwięcej uczy się podczas treningów
organizowanych przez sekcję tenisa stołowego TRS Siła Ustroń, które odbywają
się we wtorki i czwartki w Gimnazjum
nr 1. Na zajęcia systematycznie wożą go
rodzice.
- To jest taki typ sportowy. Oprócz tego,
że odnosi sukcesy w tenisie stołowym, to

spotkały się 3 najlepsze drużyny: SP-1
Ustroń, SP Pogwizdów oraz SP Górki
Wielkie. Dziewczyny z „jedynki” prowadzone przez Mateusza Żebrowskiego
okazały się najlepsze, wygrywając z Pogwizdowem 13:2 oraz po bardzo zaciętej
grze z rówieśniczkami z Górek Wielkich
11:7. Dzięki tej wygranej uczennice będą
miały zaszczyt reprezentowania naszego
powiatu w zawodach rejonowych. Szkołę
nr 1 reprezentowały: Michalina Kania,
Gabriela Gogółka, Wiktoria Holona, Joanna Heczko, Katarzyna Potaszyńska, Sara
Rachwał, Gabriela Omozik, Wiktoria SzulJakiełła, Marzena Wardenga, Julia Kohut,
Martyna Gruszka, Natalia Tomiczek oraz
Paulina Siekierka.
Dzień później w tym samym miejscu
o miano najlepszej drużyny w powiecie
rywalizowali chłopcy. Po raz drugi tytułu
mistrza bronili chłopcy z SP-1 Ustroń.
Przyszło im zmierzyć się z rówieśnikami
z Chybia i Cieszyna. Pierwszy mecz pewnie wygrali, pokonując uczniów z Cieszyna 13:4, natomiast po emocjonującym
meczu finałowym ulegli nieznacznie, bo
w stosunku 12:7 uczniom szkoły podstawowej z Chybia i ostatecznie zajęli 2. miejsce. Na uwagę zasługuje fakt, iż chłopcy
pod okiem trenera Piotra Bejnara już po raz
3 dotarli na ten poziom rozgrywek. (ws)
jeszcze dobrze jeździ na nartach, biega,
dobry jest niemal we wszystkich dyscyplinach lekkoatletycznych. Reprezentuje naszą szkołę na każdych zawodach – mówi
U. Hałat. – Wychodzę z założenia, że
w szkole podstawowej uczniowie powinni
poznać jak najwięcej dyscyplin sportowych, stawiam na trening ogólnorozwojowy. Pracując z młodym człowiekiem,
można zorientować się, która z dziedzin
najbardziej mu się podoba i do której ma
smykałkę. Grzegorz, mimo iż sprawdza
się w każdej, stawia na tenis stołowy
i piłkę ręczną.
Jedenastolatek z Trójki lubi gry zespołowe i dobrze sobie w nich radzi. Nie tylko
dzięki zręczności i technice, ale również
umiejętności współpracy. Grzegorz jest
przewodniczącym klasy, chłopcem koleżeńskim, chętnym do pomocy, potrafiącym wiele dla rówieśników „załatwić”.
Jeśli chodzi o rywalizację, to lubi grać
z silniejszymi od siebie, bo to go mobilizuje. Słabszych nie lubi pognębiać.
- Dzięki tenisowi stołowemu poznałem
wielu kolegów – mówi G. Hussar. – Na
początku zawsze jest trema, ale potem atmosfera zawodów sportowych się udziela
i aż się chce grać. Lubię też rozgrywki piłki ręcznej i siatkówki. Jestem kapitanem
w drużynie, ale wynik jest, jak wszyscy
się dogadują i dobrze grają. Wtedy mamy
też frajdę.
Rozmawiając z Grzegorzem, dowiedziałam się, że oprócz tego, że chodzi na
treningi tenisa stołowego, szkolne SKS-y,
jeszcze gra na gitarze. W każdą sobotę
uczęszcza na prywatne lekcje.
Czy wystarcza mu czasu na naukę? Dla
chcącego nic trudnego. Czwartoklasista
ma bardzo dobre oceny.
Monika Niemiec
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6.4 godz. 10.00			 90. urodziny Otona Windolza, Muzeum
																 Ustrońskie im. J. Jarockiego
10.4 godz. 12.00 		 XI Miejski Konkurs Ortograficzny, MDK
															 „Prażakówka” s.7. Zgłoszenia do 4.04.2013 r.
10.4 godz. 16.30			 Ustrońska Szkoła Kultury Zdrowia, MDK
															 „Prażakówka”.

	sport

8.4 godz. 17.00					Mecz piłki ręcznej młodzików MKS Ustroń																	Pogoń 1945 Zabrze, hala SP-1.

dziesięć lat temu
Nawet kobiety na biało.

Fot. W. Suchta
Sprzedam ładną salonową kanapę
narożną. 609-147-364.

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

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

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny
pomiar. 728-340-518, 33-85422-57. www.komandor-ustron.
pl

Pokój do wynajęcia na długi okres.
(33) 854-51-16, 600-103-717.

Kupię kolejki PIKO, HO, TT.
Klocki LEGO, 790-467-020.
Drewno podpałkowe, kominkowe,
buk, brzoza, świerk, muł, flot, węgiel groszek. TRANSPORT, RATY.
33/852 32 12, 518 201 189.
UWAGA! Wznowiliśmy pranie
dywanów. Punkt przyjęć - sklep
„Wszystko dla dzieci”, ul. Cieszyńska (koło PKO). 660-546-764.
Pokój do wynajęcia. 603-468-651.
(33) 854-26-67.

Sprzedam duże koryto drewniane,
mało używane. 886-622-689.
Opiekunka z 18-letnim doświadczeniem (referencje) zajmie się
dzieckiem lub dziećmi od 1 maja.
530-993-586.
Malowanie dachów, tarasów,
okien, pokrycia papą termozgrzewalną. 505-168-217.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-53-98.
Do wynajęcia punkt usługowohandlowy, 54 m 2 , targowisko
Ustroń. 888-901-824.
Rozliczamy PIT-y. 507-385-375.

4.4			 Na Szlaku			ul. 3 Maja 46
5-6.4			Centrum			ul. Daszyńskiego 8
7-8.4			 Venus			ul. Grażyńskiego 2
9-10.4 Na Zawodziu			ul. Sanatoryjna 7
11-12.4 Elba			ul. Cieszyńska 2

tel. 854-14-73
tel. 854-57-76
tel. 858-71-31
tel. 854-46-58
tel. 854-21-02

W krainie ryżu i smażonych świerszczy
W sobotę 13 kwietnia o godz. 16 w Oddziale Muzeum Ustrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej” odbędzie się spotkanie z cyklu
„Podróże bliskie i dalekie”. Tym razem wrażeniami z podróży do
Azji podzieli się Darek Jedzok, redaktor miesięcznika „Zwrot”.
Zabierze na wyprawę do Tajlandii, Laosu i Kambodży, do krainy
ryżu i smażonych świerszczy.
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27 marca odbyła się 7. sesja Rady Miasta. (…) Najważniejszym
punktem obrad było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania
budżetu miasta w 2002 r. i udzielenie absolutorium Zarządowi
i burmistrzowi. Właśnie Ireneusz Szarzec informował radnych
o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ponadto
stwierdził, że rok 2002 był dla naszego miasta obfity. Udało się
zakończyć wiele inwestycji. Był to też rok wyborów samorządowych; do października działał Zarząd Miasta, po wyborach
funkcję tę sprawuje jednoosobowo burmistrz. I. Szarzec był
pełen obaw co do roku bieżącego. Co prawda nie jest zagrożone
wykonywanie podstawowych funkcji miasta, niestety, pieniędzy
mamy o wiele mniej.
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5. Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Samorządowych i Radnych Ziemi Cieszyńskiej odbył się w Dzięgielowie 29 marca. Po
zaciętej rywalizacji (…) zajęliśmy ostatecznie 1. miejsce w grupie.
Do dalszych rozgrywek awansowaliśmy wspólnie z drużyną Wisły.
W półfinałowym meczu z Cieszynem zwyciężyliśmy 2:1. W finale
pokonaliśmy 2:0 Wisłę, ubiegłorocznego zwycięzcę. Kapitan naszej drużyny Stanisław Malina otrzymał nagrodę (profesjonalną
piłkę siatkową) dla najlepiej rozgrywającego zawodnika.
22 marca odbył się pierwszy spektakl Ustrońskich Spotkań Teatralnych 2003. Anna Dymna nie zawiodła jako kobieta. Jest piękna mimo upływu lat i nadwagi. (…) Nie zawiodła jako osobowość.
Bezpośrednia, serdeczna (…). Zawiodła jako aktorka. Artystka
tej klasy nie mogła źle czytać wierszy ks. Jana Twardowskiego,
zwłaszcza że są jej bliskie. Ale tylko czytała, przekładając kartki
i karteluszki. Konwencja spektaklu (…) przypominała bardziej
amatorskie przedstawienie szkolne niż występ damy polskiego
teatru i filmu. Brakowało scenariusza. (…) Po spektaklu aktorka
odpowiadała na pytania miłośników teatru. Przede wszystkim
z humorem wspominała filmy „Nie ma mocnych” i „Kochaj albo
rzuć”, w których grała Anię Pawlakównę.
14 marca został uroczyście otwarty Ośrodek Pracy z Dziećmi
i Młodzieżą Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można
Inaczej”. Na podstawie umowy z miastem prowadziło ono od
dwóch lat Świetlicę Socjoterapeutyczną oraz Klub Świetlicowy.
Dzięki otrzymaniu nowej siedziby w budynku dawnej filii liceum
na rynku realne stało się utworzenie ośrodka, dającego nowe
możliwości zarówno prowadzącym zajęcia z młodzieżą wychowawcom, jak i ich podopiecznym.
27 marca w MDK „Prażakówka” odbył się pokaz gastronomiczny zorganizowany przez Café Europa. W sali widowiskowej
ustawiono szwedzki stół i stoiska firm gastronomicznych. (…)
na pokaz przybyli głównie przedstawiciele domów wczasowych,
hoteli, restauracji. Można było kosztować specjałów poszczególnych firm, pytać o sposób przyrządzania, ewentualnie nawiązywać
rozmowy co do dalszej współpracy. (…) przygrywała orkiestra
cygańska.
Wybrała: (ksz)
4 kwietnia 2013 r.

felieton

Tak sobie myślę

Ogłoszenia
Od czasu kiedy nauczyłem się czytać,
mam zwyczaj przystawania przy tablicach
i słupach ogłoszeniowych, żeby przeczytać
zamieszczone tam ogłoszenia. Idąc na
spacer, czytam po drodze wszystkie plakaty i ogłoszenia zawieszane w różnych
miejscach. Przyznam, że ten mój zwyczaj
niezbyt podobał się mojej Żonie. Bywał
dla niej swoistą szkołą cierpliwości. Tym
bardziej że przystawałem przy różnych
ogłoszeniach właściwie wszędzie, gdzie
byliśmy. A odczytywanie obcojęzycznych
plakatów zajmowało mi sporo czasu, bo
próbowałem zrozumieć zapisane na nich
ogłoszenia. Lubiłem i pewnie dalej lubię
wiedzieć, co się wokół mnie dzieje…
Ostatnio zwróciłem uwagę na to, że
przy ulicach naszego Miasta coraz więcej
wisi ogłoszeń o domach, mieszkaniach
i lokalach na sprzedaż czy na wynajem.
Przy tym ogłoszenia te wiszą w wielu
wypadkach przez wiele dni, a nawet tygodni. Najwyraźniej brakuje chętnych

felieton
Zima (2)

Tytuł niniejszego felietonu to nie jest
żadna pomyłka, tytuł ten nie obwieszcza
też jakiegoś dawno napisanego tekstu, który znalazł właśnie swój czas na publikację. To wszystko, co dzieje się wokół nas
w ciągu ostatniego tygodnia, warte jest
zapisania. Otóż mamy „zimę” z wszystkimi jej atrybutami: mrozem, opadami
śniegu, śnieżycami, zawiejami, a czekają
nas jeszcze roztopy oraz modlitwa do Pana
Boga Wszechmogącego o uchronienie nas
od powodzi. Zapisałem tytuł „Zima (2)”,
bo pisząc tylko „zima”, komputer zwrócił mi uwagę: „Istnieje już plik o nazwie
Zima, czy chcesz zamienić tamten tekst
na obecny? Tak czy nie?”. W tej sytuacji
zmuszony byłem dopisać w nawiasie (2),
aby tekst, który kiedyś popełniłem o zimie,
oddzielić od tego obecnego, który powstał
2 kwietnia, czyli dawno po rozpoczęciu
standardowej, astronomicznej, kalendarzowej czy fenologicznej wiosny, ba, i to
w chwili, gdy od trzech dni obowiązuje u nas
czas letni! (sic!). Chyba już najwyższy czas
zaniechać tych zmian czasu, które są jedną
z pozostałości po komunie i jej „trosce”,
o oszczędności w zużyciu energii.
Wszyscy się zastanawiamy, co spowodowało takie anomalie pogodowe, że zamiast
wiosny mamy zimę, i czy tak już zawsze
będzie?
Odpowiedzi znalazły się natychmiast.
Nie będzie już czterech pór roku, tylko trzy:
lato, jesień i zima. Przedwiośnie z wiosną to
już przeżytek. Orzeczono arbitralnie. A co
z globalnym ociepleniem, w tej sytuacji?
Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi.
4 kwietnia 2013 r.			

do kupna czy wynajmu. Minęły chyba
czasy, nie wiadomo na jak długo, kiedy
bez większych kłopotów można było wynająć lokal na biuro, sklep czy warsztat.
Nie brakowało też chętnych na kupno czy
wynajem domu czy mieszkania.
Zapewne na ową trudność w sprzedaży
nieruchomości składa się wiele przyczyn.
Coraz trudniej uzyskać odpowiednio wysoki kredyt bankowy, potrzebny do dokonania takiego zakupu. Jest też rosnąca
świadomość, że spłacenie takiego kredytu
potrwa długie lata, a do tego może się okazać, że nie uda się go spłacić w wypadku
komplikacji życiowych, przede wszystkim
możliwości utraty pracy. Gwarancja zatrudnienia przez wiele lat, aż do emerytury,
jest znacznie mniejsza, niż była przed laty.
A może nie ma jej wcale? Do tego zwykle
jest tak, że ci, których stać na kupno domu,
już swój dom mają, a ci, którzy domu nie
mają, nie są w stanie go kupić.
Wygląda też na to, że odpada kupowanie
nieruchomości dla korzystnego lokowania
kapitału. Wszak były lata, gdy ceny nieruchomości szły szybko w górę. Po kilku
latach można było nabytą nieruchomość
sprzedać z bardzo dużym zyskiem. Bywało
nawet, że można było uzyskać dziesięciokrotnie wyższą cenę w porównaniu z ceną,
za jaką się tę nieruchomość nabyło. Obec-

nie ceny nieruchomości spadają i przy
ewentualnej odsprzedaży nieruchomości
traci się, a nie zyskuje…
Być może też, że w ostatnich latach,
podobnie jak to było w innych krajach,
po prostu wybudowano za dużo domów,
a pobrane na ich zakup kredyty są w coraz większym stopniu trudne czy wręcz
niemożliwe do spłacenia. Pamiętamy, że
jednym z powodów kryzysu finansowego choćby w Stanach Zjednoczonych,
Hiszpanii czy Grecji były złe, niespłacone kredyty pobrane głównie na zakup
nieruchomości. Czyżby ten problem miał
powstać i w naszym kraju? W każdym
razie wygląda na to, że owych ogłoszeń
o domach, mieszkaniach czy innych nieruchomościach do sprzedania czy wynajęcia
pojawia się, i pewnie będzie pojawiać się,
coraz więcej. W naszym Mieście w ostatnich latach wybudowano wiele nowych
domów. Powstały całe osiedla. I wciąż
buduje się nowe… Tam gdzie do niedawna
były pola uprawne, są teraz osiedla mieszkaniowe. Zmienia się wygląd naszego
Miasta. Czy jednak te budowane domy
znajdą swoich właścicieli i czy zostaną zamieszkane? Czy nie będzie raczej dalej tak,
że z jednej strony będą puste, nowe domy,
a z drugiej strony biedne rodziny, które
nie mają gdzie mieszkać?
Jerzy Bór

Zbyt duże jest zaangażowanie niektórych
społeczności w zwalczanie przyczyn ocieplenia, aby tak zaraz wycofać się z tego.
Jak wynika z badań nad zmianami klimatycznymi, od 9. tysiąclecia p.n.e. mamy
ocieplenie klimatu i trwa ono do dnia dzisiejszego, no, powiedzmy dokładnie, do
czasu sprzed Świąt Wielkanocnych. Jak
uczy nas historia w tym liczącym już 11
tysięcy lat okresie, bywały zimy tak srogie,
że zamarzał Bałtyk, a do Szwecji jechało
się wówczas po lodzie przez zamarznięte
morze. Takie oziębienie trwało parę dobrych lat, skoro co bardziej przedsiębiorczy
obywatele naszego regionu nadbałtyckiego
stawiali karczmy na trasie przejazdu po
skutym lodem Bałtyku.
Nie ma co więc panikować, to tylko takie
wybryki natury, które przez naukowców są
przewidziane w tym ostatnim odnotowanym
okresie ocieplenia klimatu. Inaczej zwane
są one anomaliami pogodowymi. Powstanie
tych anomalii różne ma przyczyny. Jedni
mówią, że to za przyczyną motyla w dalekiej Amazonii. Wystarczy, że „nie tak” pomacha skrzydłami, a już mamy inne wiatry.
Powstały w okresie bożonarodzeniowym,
wiatr El Ninio, nazwany tak dla upamiętnienia narodzenia Dzieciątka Jezus, może
spowodować zmiany pogodowe na całym
świecie, trwające przez cały rok.
Pamiętam, w lutym 1998 roku wyjechaliśmy na wyprawę do Afryki, aby zdobyć
Kilimandżaro. W roku tym El Ninio tak
zakręcił, że w początku tamtejszego okresu
suchego, czyli na początku ich lata, spadły
takie deszcze, że w Tanzanii były powodzie,
rzeki zmieniały swój bieg, jedna z nich aż
o 250 kilometrów zmieniła swoje koryto. Na
szczycie Kilimandżaro była kilkumetrowa
warstwa świeżo spadłego śniegu, tak wysoka, że całkowicie zakryła trzymetrowej

wysokości tablicę z napisem, że tu właśnie
znajduje się „dach Afryki”. Gdy pojechaliśmy na safari, to przez świeżo wyrosłą trawę
sięgającą do pasa nie mogliśmy wypatrzeć
ani jednego lwa, nawet wystającego znad tej
trawy jego ucha. Jeździliśmy więc tak przez
trzy dni zawiedzeni, aż tu nagle o mało nie
najechaliśmy na takiego jednego słodko
śpiącego w wysokiej trawie osobnika.
Muszę się pochwalić, że przewidziałem,
że to jeszcze nie koniec zimy i uprawianie
narciarstwa rozpocznę po świętach Wielkiej
Nocy. Przede wszystkim zauważyłem, że
moja suczka Lola jeszcze nie zrzuca sierści
zimowej. W tej sytuacji nie wywiążę się więc
z licznych umów, które zawarłem na dostawę
rodzinie i znajomym jej sierści, gdyż, jak się
okazuje, sierść Loli jest najskuteczniejszym
środkiem na odstraszanie kun, których coraz
więcej wokół naszych domów. Potem, jakoś
ponad miesiąc temu, idziemy sobie z Lolą na
Kympę u Jonka, a tu nasi dzielni pracownicy
drogowi już płotki przeciwzaspowe usuwają.
Jakież było moje zdziwienie ich pewnością
siebie. Wiara w internetowe wiadomości,
w ogóle w osiągnięcia w meteorologii,
zawsze jest zgubna, lepiej popatrzeć na
zachowanie się zwierząt.
W Wielką Sobotę wraz z Lolą wracamy
z wycieczki na Tuł, już mocno zmęczeni, więc zatrzymujemy się na biwaku
u Jonka pod wiatą, w miejscu odpoczynku
rowerzystów, patrzę (dzięki Bogu, że Lola
nie zauważyła), a tu dwa małe zajączki,
skulone, przyciśnięte jeden do drugiego.
Cóż za mądra matka, że je tu pod wiatę
przyniosła. W drugi dzień świąt poszliśmy
z synem Maciejem i Lolą na spacer do Jonka, patrzymy, a zajączki pod wiatą przeżyły
ten srogi nawrót zimy.
I jak tu nie wierzyć naturze!
Andrzej Georg
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Kasia Wąsek na trasie supergiganta.

Fot. Kamil Patusiak

trenerskie uwagi
Agnieszka Gąsienica Daniel i Maciej
Bydliński zdominowali Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpejskim rozgrywane od 22 do 24 marca w Szczyrku.
Oboje zdobyli po trzy złote medale i to
zapewne oni będą reprezentować Polskę
na przyszłorocznej Olimpiadzie w Soczi.
W Mistrzostwach w Szczyrku startowała również juniorka z SRS „Czantoria”
Katarzyna Wąsek, młodsza od najlepszej
polskiej alpejki o 9 lat.
W piątek 22 marca startowano w supergigancie i kombinacji. K. Wąsek zajęła
odpowiednio 7. i 6. miejsce będąc najlepsza w swym roczniku. Jako że startowały
zawodniczki ze Słowacji odpowiednio
w mistrzostwach Polski jest to miejsce
6 i 5. W slalomie gigancie Kasia uplasowała się na 10. pozycji – w Polsce na miejscu
6. natomiast w slalomie zajęła 6. miejsce
wygrywając z najlepszą polską juniorką
Maryną Gąsienicą-Daniel. We wszystkich konkurencjach Kasia była najlepsza
w swym roczniku.
Już następnego dnia po mistrzostwach
Kasia startowała w Czechach. 25 i 26
marca w Koutach udanie walczyła
w slalomie gigancie w zawodach FIS
Race. Drugiego dnia zajęła 11. miejsce,
ale co najważniejsze zdobyła 71,59 punktów FIS. Następnie narciarze odwiedzili
Premyslov, gdzie walczyli w slalomie. 28
marca Kasia zajmuje 10. miejsce, co daje
jej jeszcze lepsze punkty FIS – 41,82. (Im
mniej punktów tym lepiej.)
Starty swej podopiecznej podsumowuje
trener Mieczysław Wójcik:
- Kasię trzeba pochwalić, że ograła Marynę Gąsienicę-Daniel w slalomie specjalnym w mistrzostwach Polski. Jest

więc postęp. Następnie pojechaliśmy do
Czech i tam Kasia zaliczyła w tym sezonie zimowym swe dwa najlepsze starty.
Brała udział w dwóch gigantach i dwóch
slalomach. Poprawiła swoje punkty FIS,
a jest to ważne, bo wchodzi do pierwszej grupy zawodniczek europejskich
i losowana będzie w pierwszej piętnastce
zawodów Nacional Junior Race. Do tej
pory startowała z dalszymi numerami
startowymi i ciężko było o dobre miejsce
na rozjeżdżonej trasie. Teraz pojedziemy
na dwa slalomy i dwa giganty do Czech na
Pradziada i do Madonny di Campiglio. Życzył bym sobie jeszcze lepszych wyników.
Z ostatnich startów jestem zadowolony. Po
chorobie Kasia wraca do formy. Mówię jej
na starcie, żeby nie jechała na ukończenie,

Rozciąganie przed strartem.

ale atakowała. Wszyscy wiedzą, że potrafi
jechać dwa razy szybciej, a ona ma zakodowane w głowie, że musi dojechać. To
jest jedna z niewielu zawodniczek w Europie, która w tym sezonie nie wypadała,
a raz tylko wzięła tyczkę miedzy narty.
Zawsze jedzie na 60%, a jakby dołożyła,
to wszystkie Polki zostawiłaby z tyłu.
Skoro Kasia Wąsek może wszystkie
Polki zostawiać z tyłu, to zapytałem trenera M. Wójcika, co zrobić, by także inne
młode alpejski z naszego miasta robiły
karierę sportową, na co błyskawicznie
odpowiedział:
- Jest Rózia Warzecha bardzo dobrze
jeżdżąca technicznie, Ania Procner też
dobra technicznie i Wiktoria Pokorny,
którą trzeba wyprostować. To trzy zawodniczki rokujące nadzieję. Następne
dzieci to wielka przepaść. A z każdym da
się coś wytrenować, ale nie na przejeździe
na zawodach na 18 sekund. Zawody to
powinno być minimum 45 sekund. Dziś
wiemy gdzie jesteśmy, a treningi powinny wyglądać tak, że dzieci są na stoku
o 7 rano. Tak jak w Austrii czy Czechach
wyjeżdżamy razem z obsługą. Trenerzy
jadą pierwsi i stawiają tyczki. Jest trzechczterech trenerów, ustawiają czterdzieści
bramek po kilka razy każde dziecko może
zjechać. Potem na godzinę 10 idą do
szkoły. Tak to powinno wyglądać, a nie
jeżdżenie wieczorem na czterech bramkach przy sztucznym oświetleniu. Przede
wszystkim trzeba wiedzieć, co trenować.
A tak, to nie ma kreślenia łuków, wszystko
jest bezbiodrowe. Czasem można zrobić
malutkie spotkanie trenerów, zastanowić
się co w danym wieku robić z dzieckiem,
a nie tylko zawody i zawody. Oczywiście
na Pucharze Czantorii dostają przepiękne
puchary i wszyscy chcą startować, a na
zawodach FIS jest tylko podziękowanie
i oklaski. Nie możemy dzieci rozpuszczać,
ale musimy je rozsądnie prowadzić.
Wojsław Suchta

Fot. M. Wójcik
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