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Równica zainaugurowała obchody 50-lecia Jaszowca. Piszemy o tym na str. 4.

nocni Goście
Rozmowa z Henrykiemm Gabzdylem,
prowadzącym schronisko na Równicy

Na jakich zasadach funkcjonuje schronisko na Równicy?
Dzierżawimy je od 15 lat, a jest to własność PTTK. Kiedyś PTTK
było dofinansowywane przez państwo, teraz wszystkie schroniska
są dzierżawione.
Kto utrzymuje budynek schroniska, przeprowadza wszelkie
remonty?
Do nas, jako dzierżawców, należą drobne remonty, okresowe
przeglądy, natomiast główne remonty przeprowadza PTTK.
Stan techniczny schroniska nie jest najgorszy, ale mógłby być
lepszy.
Inne schroniska w Beskidzie Śląskim również są własnością
PTTK?
Tak, ale np. na Soszowie schronisko zawsze było prywatne, podobnie Stecówka. Obecnie często myli się pensjonaty w górach
ze schroniskami górskimi.
(cd. na str. 2)
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madziarski smak 
W sobotę i w niedzielę na Czantorii się gotowało, i to po węgiersku. Przy górnej stacji kolei linowej ustawione były palniki
gazowe, a nad nimi wisiały kociołki, zwane bogracz. Potrawy
przygotowywał Andreas Eles, były burmistrz Hajdunanas, który
jeszcze jako wice w 1991 roku podpisywał umowę partnerską
z naszym miastem. Bywał w Ustroniu wielokrotnie na festiwalach,
dożynkach, również prywatnie i już wtedy gotował dla nas. Ma
tutaj wielu przyjaciół.
Tym razem przygotował babgulyas, czyli zupę gulaszową
z fasolą, która gotowała się z wędzonymi ogonami wieprzowymi.
Był też paprikas krompki kolbusza, czyli paprykarz z kiełbasą
i ziemniakami, a także gulyasleves, tradycyjna zupa gulaszowa.
Ciekawość wzbudzało leczo teściowej. Andreas Eles wyjaśniał,
że w jego kraju leczo je się z różnymi dodatkami, ale rzadko
z kluseczkami. Mama żony lepi je z ciasta zrobionego z mąki
pszennej i jajka, i wrzuca pod koniec do duszącej się cebuli,
papryki, pomidorów i kiełbasy z dodatkiem papryki w proszku,
pieprzu i kminku. Wszystkie potrawy robione były jak należy
(cd. na Gazeta
str. 8)
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nocni goście

(cd. ze str. 1)
Wy nadal jesteście schroniskiem, ale pana zdaniem, ile w tym
schroniska, a ile restauracji czy zajazdu?
Żyjemy głównie z turystów, ale zmotoryzowanych. Mniej jest
tych wędrujących po górach. Jest kryzys, ludzie mają coraz mniej
pieniędzy i nas to dotyka, a musimy zapłacić wysoki czynsz,
utrzymać personel, ponosić koszty utrzymania. Coraz trudniej
utrzymać schronisko, ale to nie tylko my borykamy się z tym
problemem.
Kto odwiedza schronisko na Równicy?
Mamy tu sporo restauracji i jest wybór. Patrząc na marki samochodów, restauracja powyżej, ściąga bardziej zamożną klientelę.
Nasze schronisko nie jest aż tak reprezentacyjne, więc odwiedzają
nas ludzie dysponujący średnio zasobnym portfelem. Parę lat temu
taką rodzinę było stać na pełny obiad, a w tej chwili wszyscy patrzą
na ceny i kupują zupy. Dlatego u nas można już za 10 zł zjeść
zupę, która wystarcza za cały posiłek. Sprzedajemy więcej zup niż
całych obiadów. Oczywiście, jak ktoś już jest na Równicy, to kupi
kawkę, piwko, soczek, nie ma jednak tego, co kilka lat temu.
Panuje tu chyba dość ostra konkurencja, bo nie ma góry
w Polsce z tyloma lokalami?
To nietypowa góra, a można powiedzieć kompleks gastronomiczno-rozrywkowy. Na pewno inne lokale sprawiają, że mamy
mniej gości. Może nie odczuwamy tego w sezonie, natomiast
w innych miesiącach, gdy przyjeżdża na Równicę kilka samochodów dziennie i ludzie się rozchodzą, wypada po dwa samochody
na restaurację. Nie jest to zbyt wiele. Szczególnie odczuwa się to
od października do końca kwietnia.
Była wielka impreza na Równicy „Tam gdzie bija źródła”, był
turniej koszykówki, są biegi i wyścigi. Pomaga to funkcjonować czy przeszkadza?
Każda impreza jest potrzebna, natomiast odczuwamy zamykanie
drogi, bo wtedy turyści nas nie odwiedzają.

H. Gabzdyl.

Dzięgielów gości od minionej
niedzieli uczestników Tygodnia
Ewangelizacyjnego. Tradycyjnie
pod wielkim namiotem można
posłuchać muzyki religijnej,
kazań oraz pomodlić się. Na
inaugurację odbył się panel
dyskusyjny pt. „Państwo i prawo
w Bożym planie”, z udziałem
prof. Jerzego Buzka, ks. bp.
prof. Marcina Hintza, europosła
Mariusza Kamińskiego oraz ks.
Kazimierza Sowy.

 Gazeta Ustrońska

Fot. W. Suchta

W Cieszynie odbył się Festiwal
Rozwoju i Kultury. Pierwszy
weekend lipca wypełniły
wystawy, pokazy taneczne,
warsztaty pieczenia chleba, lekcje
fotografii otworkowej (camera
obscura), warsztaty ceramiczne.
Była to premierowa edycja tej
imprezy adresowanej do dzieci,
młodzieży i dorosłych.

*

*

*

Trzecią dekadę działalności
rozpoczęła Szkoła Organizacji
i Zarządzania w Cieszynie.
Kiedy ją zakładano w 1992
roku, była to pierwsza w regionie niepubliczna szkoła
ponadgimnazjalna. W ciągu 20
lat mury „Menedżera” opuściło
ponad 2500 absolwentów.

Czy to dotyczy takich imprez jak Tour de Pologne i zamkniętej
drogi przez cały dzień?
Na pewno z tej imprezy nie mieliśmy zysku, natomiast z pewnością była to reklama Ustronia i Równicy. W takich przypadkach
można pominąć zyski, gdy jest dobra promocja.
Z tego, co obserwuję, wraca prawdziwa turystyka górska,
chodzenie z plecakami.
Było kilka lat temu załamanie i takich turystów prawie się nie spotykało. W tej chwili zaczynają chodzić całe rodziny, turystyka piesza
wraca. Niepokojące jest uprawianie tej turystyki nocą, z czołówkami. Zjawiają się turyści o pierwszej, drugiej w nocy, nie licząc się
z tym, że nie jesteśmy hotelem z całodobową recepcją. Dawniej
gdy turysta zabłądził i przyszedł w nocy, nie było problemu, bo
zdarzało się to raz na dwa miesiące. Dziś mamy takich turystów prawie w każdą noc i jest to trochę kłopotliwe. Niedawno
mieliśmy nocnego rowerzystę, kompletnie nieprzygotowanego,
w podkoszulce o drugiej w nocy. Był zaskoczony, że w ogóle
mógł się zgubić w nocy w górach. Potem nie miał zamiaru wyjść
z pokoju, choć się już skończyła doba, bo padał deszcz. Ktoś jedzie
rowerem w góry, a potem jest zaskoczony, że się pogoda zmienia.
Jest kodeks rowerzysty, nawet zamieściliśmy go w internecie
i było dużo wejść. Nie do wszystkich to jednak trafia.
Kiedyś schroniska były dotowane, wszystko było tańsze, za
kilka złotych można się było przespać na podłodze.
No to zapytajmy, ile teraz ludzie płacą za wodę, ścieki, prąd, bo kiedyś to też były grosze. Już tak nie jest, ale trudno to wytłumaczyć.
Bo schroniska traktowane są przez turystów inaczej.
I wszyscy nadal myślą, że jesteśmy dotowani. A my płacimy
takie opłaty i podatki jak wszyscy inni. To trudno wytłumaczyć.
Nasze schronisko leży między innymi, podobnymi obiektami,
gdzie normalnie się za wszystko płaci. Natomiast przychodząc do
schroniska, turysta chciałby, by było taniej niż w supermarkecie.
Przyjeżdżają grupy autokarowe i nie rozkładają się w innych
obiektach, tylko u nas. Korzystają z naszej gościnności, a zostawiają po sobie tylko śmieci z własnych kanapek, kiełbas, bywa,
że przywożą zupy w kotłach. Oczywiście organizator zapewnia
grupie kilka transporterów czeskiego piwa z najtańszego sklepu.
I świetnie się bawią naszym kosztem.
A czego oczekuje pan od samorządu?
Mam nadzieję, że nie nastawił się tylko na kuracjuszy-emerytów.
Oni nie są naszymi klientami, dostają trzy posiłki, zabiegi i mają pusto w torbie. Trzeba się nastawić na gości ze Śląska, choć oni mają
po drodze coraz więcej innych atrakcji. Równica się wyludnia.
Chyba nie aż tak?
Kontrolujemy obroty i mamy o 60% mniej niż rok temu w tym
okresie. To już nie kryzys, ale załamanie. Ten kryzys będzie
dalej się odbijał na wszystkich, w Ustroniu i Wiśle. Na razie
każdy siedzi i płacze, bo nie ma nawet na pokrycie kosztów,
które stale rosną. Dochodzimy do sytuacji, gdy trzeba sobie
zadać pytanie, jaki jest sens prowadzenia własnej działalności
gospodarczej. To nie jest wina parkingu, pogody, czy tego, że to
my prowadzimy schronisko. Jest bieda i nie wyobrażamy sobie,
co będzie jesienią.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
Obecnie prowadzone jest
również kształcenie dorosłych.
		*
* *
XVII Dni Istebnej (6-7
lipca) wypełniły koncerty
kapel góralskich i zespołów
dancingowych, odbył się Bieg
Doliną Olzy oraz Wybory
Najpiękniejszej Góralki.
Wręczono gminne nagrody dla
sportowców i ludzi kultury. Nie
zabrakło potraw regionalnych.

*

*

*

Cieszyn oferuje mieszkańcom
i turystom bezpłatny dostęp
do internetu, z którego można
skorzystać w 18 punktach na
terenie miasta. Cztery z nich to
tzw. hot-spoty funkcjonujące
w obrębie rynku, w parku Pokoju

oraz na Wzgórzu Zamkowym.
Wy s t a r c z y m i e ć l a p t o p
z modemem wi-fi...

*

*

*

*

*

*

Ponad 50 zespołów wzięło
udział w 46. Wojewódzkim
P r z e g l ą d z i e Wi e j s k i c h
Zespołów Artystycznych, który
w miniony weekend odbył się
w Brennej. Region cieszyński
reprezentowały zespoły ze
Skoczowa, Strumienia, gminy
Zebrzydowice, Wisły i Brennej.
Drużyna Kisielowa wygrała
Amatorskie Mistrzostwa
Goleszowa w piłce nożnej.
W finale Kisielów pokonał 2:0
Godziszów. Broniąca tytułu
Cisownica była dopiero 9. (nik)
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wernisaż malarstwa Elżbiety Szołomiak
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu
i Muzeum Ustrońskie zapraszają na wernisaż wystawy malarstwa architektury o tematyce sakralnej Elżbiety Szołomiak,
który odbędzie się w sobotę 13 lipca o godz. 16.00 w Muzeum
Ustrońskim.

*

*

*

*

*

*

nabór zawodników
KS „Nierodzim” ogłasza nabór zawodników do drużyny seniorów - roczniki 1992/93, 94 i drużyny juniorów - roczniki 1995/96,
97, 98. Zgłoszenia przyjmuje wiceprezes klubu d/s sportowych
Roman Niemiec, tel. 502 583 591.
U NAS KOLOROWO - LATO 2013 z MALWINKĄ
Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” proponuje sto jeden kolorowych pomysłów na interesujące zajęcia letnie w pracowni
i ogródku dla dzieci w wieku 7-12 lat w okresie od 1 do 14
sierpnia 2013.
Tematyka spotkań:
1. MAŁY KSIĄŻĘ – czytanie oraz ilustrowanie tekstów
(3 spotkania),
2. MAGIA TRZECH KOLORÓW – Marc Chagall, prezentacja
multi z omówieniem,
3. Exlibris – A CO TO? – krótkie omówienie, tworzenie własnego
logo,
4. TADEUSZ MAKOWSKI – malarz polskich dzieci, prezentacja
multi z omówieniem,
5. PLENER MALARSKI w ogródku,
6. NIKIFOR – malarstwo naiwne, prezentacja multi z omówieniem,
7. NASZA ULICZKA – tworzenie użytkowych kompozycji
z makulatury (2 spotkania),
8. ZABAWY RUCHOWE w ogródku,
9. ZOO w Ostrawie – całodzienna wyprawa dzieci wraz z opiekunami.
Zajęcia przewiduje się codziennie, od poniedziałku do piątku,
w godz. 13-16 dla grupy maks. 15 dzieci. Zgłoszenia przyjmujemy
osobiście lub telefonicznie codziennie w godz. 11-16, tel.: 33 858
78 44. Dla najbardziej aktywnych uczestników przewidziane są
nagrody. Muzeum czynne jest codziennie w godz. 11-16, a warto
je odwiedzić.

*

*

*

REFLEKSJA NA WAKACJE
„Samotność i potrzeba odosobnienia jako warunek twórczej
aktywności” to tytuł wykładu dr. hab. Marka Rembierza, który
odbędzie się w sobotę 20 lipca o godz. 16.00 w Muzeum „Zbiory
Marii Skalickiej”, Ustroń Brzegi, ul. 3 Maja 68.

*

*

*

komunikat
Wakacje są okresem, w którym często do rodzinnego miasta
przybywają ustroniacy zamieszkali za granicą. Prosimy o kontakt
z osobami, które chciałyby podzielić się wrażeniami z pobytu
za granicą na spotkaniach w Muzeum Ustrońskim – tel. 33 854
2996.
Ci, którzy od nas odeszli:
Mirosław Kluz
lat 65
os. Manhatan

tel. 33 854 34 83
tel. 604 55 83 21
1 VII 2013 r.
Jak co tydzień kontrolowano osoby handlujące na targowisku oraz
patrolowano teren wokół targowiska, sprawdzając, czy kierowcy
prawidłowo parkują.
2 VII 2013 r.
Prowadzono kontrole porządkowe
w Hermanicach. Dwóm właścicielom nieruchomości nakazano
przycięcie odrostów krzewów,
które wyrastały poza ogrodzenie
i utrudniały widoczność kierowcom.
3 VII 2013 r.
Otrzymano zgłoszenie o bezpań-

skim psie błąkającym się na os.
Cieszyńskim. Wezwano pracownika schroniska dla zwierząt i pies
trafił do Cieszyna.
4 VII 2013 r.
Rozpoczęto kontrole porządkowe
nieruchomości przy ul. Kamieniec. Sprawdzano, czy z posesji
wywożone są ścieki. Właściciele muszą się wykazać umową
z odbiorcą i rachunkami potwierdzającymi usługę.
5 VII 2013 r.
Otrzymano zgłoszenie o przejechanej wydrze na ul. Katowickiej
w Nierodzimiu. Wezwano pracownika pogotowia sanitarnego
i zwierzę zostało zabrane do
utylizacji.
6 i 7 VII 2013 r.
Zabezpieczenie porządkowe imprez sportowych i kulturalnych
w amfiteatrze i na rynku. (mn)

W mieście pojawiły się dowody obecności wandali. Nie oszczędzili
budynków, przystanków. Pomalowali również ściany Oddziału Muzeum Ustrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej”.
Fot. M. Niemiec

AGENCJA
BUDOWLANA
Rozwiążemy twoje problemy budowlane

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
Nieruchomości , Inwestycji, Remontów
POMOC NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI

- sprawy formalne - projektowanie - wyceny
- wykonawstwo robót - stany surowe
- roboty wykończeniowe - zaopatrzenie
- ceny promocyjne - finansowanie
- doradztwo - zastępstwo inwestycyjne
NOWOŚĆ SERWIS NA GODZINY

„Złota Rączka”- Zrobimy to dla Ciebie

Zakład Pogrzebowy

tel.33 855 3464 , 669 204 207, mail: ab@cieszynski.info
www.ab.cieszynski.info

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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Gazeta Ustrońska 

Burmistrz zadeklarował wsparcie.

Fot. W. Suchta

twardy jak dąb

6 lipca obchodzono 50-lecie oddania
do użytku pierwszego domu wczasowego
w Jaszowcu. Był to Dom Nauczyciela,
W otwarciu tego pierwszego domu na 120
miejsc uczestniczył pierwszy sekretarz
Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach
Edward Gierek oraz wiceprzewodniczący
Wojewódzkiej Rady Narodowej Jerzy Ziętek. Do końca lat 60. powstało 16 domów
wczasowych na 2.500 miejsc.
- Do domów wczasowych zjeżdżali goście
z całej Polski. Byli to górnicy, hutnicy,
chemicy, nauczyciele, a także kolejarze mówiła otwierając uroczystość Katarzyna
Mazur
- Dokładnie tak było. A jak to się stało,
że ta dzielnica została wybudowana?
W 1959 r. egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego, PZPR uchwaliła, że tu będzie-

Dzieci poszalały na warsztatach zumby.

 Gazeta Ustrońska

my budować, tu będziemy wypoczywać
i już tak wypoczywamy od 50 lat - dodawał
Piotr Sztefek.
Główną inicjatorką obchodów 50-lecia
jest prezes Jawora Beata Branc-Gorgosz,
która dziękowała Panu Bogu za pogodę,
władzom miasta za przychylność, oraz domom wypoczynkowym: Mazowsze MediSPA, OWS Gwarek, DW Nauczyciel, DW
Jawor, DW Globus, DW Kolejarz, a także
Karczmie Jaszowianka, Wielkiej Palenicy,
Małej Palenicy, Smakoszowi, Ustroniowi
Plus i Radzie Osiedla Polana.
- Jestem wyrazicielką wszystkich organizatorów, że największe podziękowania
należą się naszym pracownikom. Bez nich
nawet nasze gorące chęci na niewiele by
się zdały - mówiła B. Branc-Gorgosz.
W obchodach uczestniczyli przedstawiciele samorządu, radni z przewodniczącym

Fot. M. Niemiec

Stanisławem Maliną oraz burmistrz Ireneusz Szarzec.
- Takie święta w Jaszowcu się odbywały
i by je wskrzesić zaangażowało się wiele
osób. Chciałbym im podziękować, że jesteśmy wszyscy razem, by mogło się dziać
coś nowego, żeby ta dzielnica żyła - mówił
burmistrz I. Szarzec.
Na pamiątkę reaktywacji uroczystości
w Jaszowcu burmistrz i przewodniczący
RM przekazali B. Branc-Gorgosz sadzonkę dębu, mającego symbolizować, że
Jaszowiec trwa i jest twardy jak to drzewo. Burmistrz zadeklarował też wsparcie
samorządu dla Jaszowca.
- Wydaje mi się, że na miejscu będzie
wspomnieć wybitną osobowość, indywidualność, a myślę o nieżyjącym już Oswaldzie Szczurku - mówił S. Malina. - Jako
prezes Rady Koordynacyjnej dzielnicy
Jaszowiec i wszystkich działających tu
podmiotów Oswald Szczurek był inicjatorem sławetnych wianków. A że Oswald
to był wszechstronnie uzdolniony muzyk,
eseista, malarz, pozwólcie, że przeczytam
jego dedykację na 25-lecie Domu Wczasowego Gwarek. Oswald pisał tak:
W górę, górę miły bracie,
Stare powiedzenie znacie,
Poznajcie piękno beskidzkiej ziemi,
Gniazdo Jaszowiec w szacie jesieni.
Piękne to chwile, beztroskie wczasy,
Górnicze rodziny podążały w lasy.
Śpiewy, ogniska, radosne zabawy,
Spędzili goście ze Śląska i Warszawy.
Wszystko dla zdrowia, ciała i duszy,
Jaszowiec otworem do Europy ruszy.
Oswald 25 lat temu przewidział, że
opanujemy Europę.
Następnie I. Szarzec i S. Malina wręczyli na ręce B. Branc-Gorgosz list
z podziękowaniami dla organizatorów 50lecieaJaszowca.
- Tworzymy stowarzyszenie i to nasza
pierwsza impreza - mówiła B. BrancGorgosz. Następnie przedstawiła imprezy,
które stowarzyszenie chce zorganizować:
- w sierpniu czyn społeczny,
- we wrześniu zjazd Beat,
- w listopadzie kongres kobiet w Beskidach,
- w przyszłym roku 24 czerwca wianki,
- w lipcu 50 lat plus jeden.
- Wierzę, że z państwa pomocą się nam to
uda - mówiła B. Branc-Gorgosz.
W Jaszowcu tego dnia na łące pod Jaworem była scena, były też atrakcje kulinarne,
można było kupić wyroby miejscowych
artystów. Jako pierwsza wystąpiła Estrada
Regionalna „Równica” pod dyrekcją Renaty Cieszewskiej, budząc tak jak podczas
wszystkich swych występów zachwyt
publiczności.
Tego dnia wiele się działo w Jaszowcu i okolicach. Na Palenicy popisywali się zjeżdżający w dół na skręcenie
karku rowerzyści, w Jaworze malowano dzieciom twarze, prezentowano
loty ptaków drapieżnych, zumbę. Były
pokazy barmańskie, prelekcja o naszym
regionie, szkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy. Na scenie wystąpiły zespoły Pepper Gas i Ustronsky. Na zakończenie wypuszczono do nieba lampiony.
Wojsław Suchta
11 lipca 2013 r.

Zdaniem
Burmistrza

O odbiorze śmieci mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

3 lipca o godz. 9.20 na ul. Katowickiej II doszło do kolizji vw golfa i BMW. Kilkanaście minut
później na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Lipowej prowadzący daewoo lanos obywatel Niemiec,
chcąc skręcić w stronę Ustronia, wymuszał pierwszeństwo i uderzył w golfa jadącego
w stronę Wisły. Była to wyjątkowo kolizyjna środa, bo jeszcze tego samego dnia do stłuczki
doszło na ul. Myśliwskiej.
Fot. W. Herda
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Za nami pierwszy tydzień nowego systemu odbioru odpadów komunalnych przez
firmę Sanit-Trans wyłonioną w przetargu.
Od 1 lipca gospodarka odpadami komunalnymi odbywa się na zasadach określonych
ustawowo.
Media pełne są doniesień o kłopotach,
nierozstrzygniętych przetargach i wynikających z tego zawirowań. W Ustroniu staraliśmy się do już funkcjonującego systemu
wprowadzać tylko minimalne, wymuszone
prawem zmiany i utrzymać dotychczasowy
porządek. Mimo to nie uchroniliśmy się
przed kilkoma potknięciami.
W ostatniej chwili wycofała się z umowy
firma dostarczająca nam worki do segregacji, gdyż tak dużo mieli zamówień. Musieliśmy awaryjnie dokonać zakupu worków, ale
nie takich jak to pierwotnie zaplanowaliśmy.
Nowa firma wywożąca śmieci zobowiązała
się dostarczyć worki do końca czerwca, ale
nie była w stanie się z tego wywiązać.
Pierwsze dni odbioru śmieci to także inne
uchybienia związane z terminowością. Zdarzało się, że nowa firma nie odnalazła posesji
będących w wykazie. Były też perturbacje
związane z odbiorem odpadów segregowanych, głównie z kontenerów zbiorczych.
Firma odbierająca zleciła odbiór odpadów
segregowanych innemu wykonawcy, a ten
nie spodziewał się, że już pierwszego dnia
taka ilość odpadów segregowanych znajdzie
się w pojemnikach zbiorczych.
Problemem są i zapewne będą jeszcze
przez jakiś czas tzw. domy weekendowe.
Ustaliliśmy, że z tych posesji wywozić
będzie się śmieci w poniedziałki. Do tej
pory śmieci z tych posesji były wywożone
w różny sposób. Teraz trzeba wszystko
skoordynować tak, by wszyscy mogli wywiązać się z przyjętych zobowiązań.
Pojawiły się też problemy z odbiorem
śmieci z firm. To nowe doświadczenie dla
miasta i przedsiębiorców. Tu konieczne
jest dopasowanie się do rzeczywistych
potrzeb naszych przedsiębiorców, by w odpowiednim czasie odbierać od nich odpady
komunalne.
Znając założenie przejęte przez firmę
odbierającą śmieci, należy się spodziewać,
że zawirowania i kłopoty będą z dnia na
dzień coraz lepiej rozwiązywane. Firma
pracuje w Ustroniu ze zdwojoną ilością
sprzętu, bo codziennie prowadzą zbiórkę nawet czterema samochodami, to jest
dwukrotnie więcej niż poprzednia firma
komunalna. Odpowiednia koordynacja,
skuteczność i elastyczność działań powinny
sprawić, że będzie w mieście porządek,
a wszystkie odpady komunalne zbierane na
czas. Za zawirowania i kłopoty chciałbym
przeprosić, a robimy wszystko, by odbiór
odpadów komunalnych doprowadzić do
stanu pożądanego.
Notował: (ws)
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Od kilku lat festiwal cieszy się dużą popularnością.

Fot. J. Piechocki

Mini Reggae Fest

Mini Reggae Fest staje się festiwalem
coraz większego formatu. Przed paru laty
była to jeszcze stricte lokalna impreza,
a w minioną sobotę, podczas siódmej już
edycji, rdzeniem setupu byli wykonawcy znani fanom reggae z całej Polski.
Bas Tajpan, podczas swojej, trwającej
już drugą dekadę aktywności na scenie,
nagrał cztery longplay’e, wydane przez
renomowane w środowisku wydawnictwa
(Fandango Records, MaxFloRec, Hemp
Rec) oraz wiele występów gościnnych
i pojedynczych utworów obecnych na różnych kompilacjach. Współautorem jednej
z jego płyt jest kolejny wykonawca, który
gościł na festiwalu – Bob One. Gdy zaczął,
publiczność i tak już pełnego amfiteatru,
powiększyła się jeszcze bardziej. Trochę
młodszy, również on zdążył trwale zaistnieć na scenie oraz w świadomości słuchaczy. Występował po Basie, poprzedzając
bardzo ważną dla polskiego hip-hopu
postać, jaką jest DJ Feel-X; były członek
prekursorskiego zespołu Wzgórze Ya-Pa
3, oraz członek pracującego obecnie nad
swoją czwartą płytą zespołu Kaliber 44,
również skupiającego pionierów gatunku.
Finał stanowił koncert Gutka, znanego ze
swojego ciepłego głosu wokalisty Indios
Bravos, udzielającego się solowo na wielu
rapowych płytach, w tym na kultowym,
nagrodzonym Fryderykiem debiucie Paktofoniki, sprzedanym w pięćdziesięciu
tysiącach egzemplarzy – Kinematografii.
Undergroundowy duch wcale jednak
nie opuścił festiwalu, o co zadbali występujący na początku Jahdas, pochodzący
z Bytomia reprezentant zespołu Rainbow
Hi-Fi i Silesian Sound System, którego
członkowie są organizatorami Mini Reggae Fest, a jeden z nich – Fester – pełnił
rolę konferansjera.

 Gazeta Ustrońska

Występy wokalne poprzedziły warsztaty taneczne prowadzone przez szkołę
tańca IMPULSO, w których chętnie brała
udział zbierająca się dopiero na trybunach
publiczność.
Organizatorzy Mini Reggae Fest nie
próżnowali przez rok, który minął od
ostatniego festiwalu, a duża frekwencja
i zainteresowanie na pewno stanowią
motywację, by każda kolejna edycja była
bardziej udana od poprzedniej, aż, kto
wie, może przedrostek „mini” stanie się
nieadekwatny.

Gutek.

Fot. J. Piechocki

Po koncercie poprosiliśmy Gutka
o krótką rozmowę.
Jak oceniasz mini reggae fest pod
kątem innych reggae’owych festiwali,
w których brałeś udział?
Ten jest dla mnie dużo bliżej od festiwali, na które zwykłem jeździć. Pochodzę
z Katowic i do Ustronia niejednokrotnie
jeździłem prywatnie; w celach wypoczynkowych i towarzyskich, bo mam tu
znajomych. Kojarzy mi się z miejscem
wypoczynkowym, wakacyjnym. Poza
tym, amfiteatr jest świetnym miejscem
do organizowania takich imprez, uniezależnia od pogody. W przypadku innych
festiwali, na których grałem, zdarzało się,
że pogoda psuła zabawę, a tutaj jest fajnie
niezależnie od tego czy pada.
Można powiedzieć, że jesteś weteranem
sceny reggae?
Można, ale nie czuję się żadnym pionierem, któremu ta scena coś zawdzięcza. Po
prostu staram się robić swoje, nie skupiam
się na tym jak inni mnie widzą, chociaż,
z szacunku do publiczności, staram
się zawsze dać od siebie coś szczerego
i dobrego.
Jako weteran, jak oceniasz sytuację
reggae w Polsce. Czy rynek jest łaskawy
dla wykonawców tej muzyki?
Dla mnie jest łaskawy, ponieważ gram
tę muzykę od kilkunastu lat, na koncerty
przychodzą ludzie i to wszystko działa, to
sukces. Niezależnie od tego, czy jesteśmy
w mass mediach (zazwyczaj nas tam nie
ma), to i tak wiem, że dla sporej liczby
ludzi w kraju jesteśmy zespołem, który
ich interesuje i jesteśmy z tego powodu
szczęśliwi. Uważam, więc że muzyka
reggae ma się całkiem nieźle.
Jakie masz prognozy dla tego gatunku?
Nie zawsze media będą zwracać na niego
uwagę, bo tak jest z każdym gatunkiem.
Niejednemu gatunkowi wróżono już
śmierć i koniec, a potem przychodziły
renesansy. Myślę, że z reggae będzie
dobrze i zawsze będzie miało swoich
fanów.
Reggae może kojarzyć się laikom
z narkotykami. Czy to tylko stereotyp?
Chodzi im pewnie o marihuanę. Jest ona
obecna w kulturze reggae, tak samo jak
w wielu innych kulturach, jest też nielegalna w tym kraju, co, uważam, przynosi
więcej szkody niż pożytku. Zamyka się
ludzi za posiadanie niewielkich ilości,
ponosi koszty procesów. Młody człowiek
trafia do więzienia, choć do tej pory nie
miał styczności ze środowiskiem przestępczym. Nie robi nikomu wymiernej
krzywdy, jedynie własnemu organizmowi,
bo wciąganie jakiegokolwiek dymu jest
szkodliwe. Tylko, że to chyba nie jest
powód, by pozbawiać człowieka wolności. Prawo należy szanować, ale to nie
powinno być tak rozwiązane. Narkotyki
kojarzą mi się z prochami, substancjami,
które przyjmuje się dożylnie. Nie wrzuciłbym marihuany do jednego worka
z tymi środkami. Reggae jest łączona z tą
używką, ale nie jest to jej wykładnik ani
nieodzowny element.
Kacper Kaczmarzyk
11 lipca 2013 r.

Awaria mózgu

26 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu odbyło się
ostatnie przed wakacjami spotkanie Klubu Zdrowia filii Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej. Dr n. med. Krzysztof Wierzbicki przygotował wykład i prezentację multimedialną o tym
jak uniknąć udaru mózgu – schorzenia, którego skutki w wielu
przypadkach przyczyniają się do trwałego inwalidztwa. Temat
zaintrygował mieszkańców, na prelekcję przyszło 30 osób.
Występują dwa rodzaje udarów mózgu. Pierwszy to zator mózgowy. Fragmenty płytek miażdżycowych lub skrzepów mogą
oderwać się od tętnic i przemieszczać się w kierunku mózgu.
Ponieważ tętnice mózgowe są węższe powstaje zator blokujący
krążenie. Następuje niedotlenienie mózgu i śmierć neuronów
w danym obszarze. Drugi rodzaj udaru polega na wylewie krwi
do mózgu. Nadciśnienie lub tętniak powodują pęknięcie naczynia
mózgowego. Większość udarów mózgu to zatory.
U chorego często występuje połowiczny paraliż (opadnięcie
jednej powieki lub kącika ust; utrata części pola widzenia – jakby widziało się jednym okiem; niedowład ręki, nogi), trudności
z przełykaniem, trudności z mówieniem, zawroty i ból głowy.
Należy sprawdzić, czy osoba potrafi unieść symetrycznie obie
ręce; poprosić o uśmiech i ocenić kąciki ust; sprawdzić czy
osoba potrafi mówić zrozumiale i czy rozumie nasze słowa
i polecenia. – Jeżeli stwierdzi się jeden z powyższych objawów,
należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe! – zaapelował
gość klubu.
Udar mózgu rzadko jest spowodowany czynnikami niemodyfikowalnymi, np. schorzeniami wrodzonymi. Największy
wpływ na jego wystąpienie ma styl życia. Zatem należy tak

zmienić swoje nawyki, by przyczyniały się do jak najlepszego
stanu naczyń krwionośnych i krwi oraz regulowały ciśnienie
krwi. Ogólnie rzecz ujmując: dobrze jest porzucić tytoń, alkohol i inne używki; wykluczyć z diety bezwartościową żywność
typu fast food; znacznie zmniejszyć ilość spożywanego mięsa
i soli; tłuszcze zwierzęce zastąpić olejami roślinnymi; jeść dużo
nieprzetworzonych pokarmów roślinnych – warzyw, owoców,
zbóż, orzechów; wypijać dziennie 6 – 8 szklanek wody. Istotny
jest również regularny ruch na świeżym powietrzu, np. spacery,
marsze, jazda na rowerze, gimnastyka. Na te zalecenia szczególnie
powinny zwrócić uwagę osoby, u których występują następujące
schorzenia: wysokie ciśnienie krwi, miażdżyca tętnic, cukrzyca,
choroba wieńcowa, migotanie przedsionków, otyłość, wysoki
poziom cholesterolu.
Na koniec słuchacze zostali poczęstowani kanapkami z pastą
z nasion dyni. – Drodzy Państwo! Życzę Wam zdrowych i udanych
wakacji – powiedziała Henryka Troszok, koordynatorka ustrońskiego Klubu Zdrowia – Podczas wypoczynku pamiętajcie o myśli
przewodniej naszych spotkań: „Lepiej zapobiegać niż leczyć”.
Andrzej Rabiński

Stowarzyszenie „Ustrońskie Dożynki”

informuje, że w związku z organizowaniem Dożynek
w dniu 18 sierpnia 2013 (niedziela) podmioty prowadzące
punkty handlowo-gastronomiczne mogą składać oferty
na handel w parku Kuracyjnym w terminie do 26 lipca
2013 w sekretariacie Urzędu Miasta Ustroń, pok. 12, tel.
33 857 9300.

Fotografia rodziny Jerzego Gawlasa, zamieszkałej w dolnym
Zawodziu, w sąsiedztwie Holeksów i Sztelerów. Jerzy
(z prawej) zajmował się szyciem kożuchów, a jego żona Maria
– gospodarstwem i hodowlą owiec. Obok siedzi córka Maria
z dziećmi Piotrem i Stanisławem oraz jej mąż Franciszek
Cholewa, tokarz Działu Remontu w byłej Kuźni Ustroń. Koło
niego siedzi Stefania, żona sierżanta Franciszka Kupki – zięcia
Jerzego Gawlasa. Fotografię wykonano około 1965 r. w domu
Gawlasów, a udostępnił ją i opisał Jan Jakubiec.

11 lipca 2013 r.			
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K. Hanus i B. Binek gotują pod dyktando A. Elesa.

Fot. M. Niemiec

madziarski  smak

- Moja rodzina również wielokrotnie
bywała w Hajdunanas, kiedy ostatnio
to liczyliśmy, wyszło, że około 30 razy
– potwierdzał B. Binek. – W tym roku
mam już za sobą jeden pobyt i planujemy jeszcze jeden pod koniec sierpnia
z córką i wnukiem. Słyszymy czasem, że
zamożni ludzie wybierają Hajdusoboslo,
ale my uważamy, że zaciszne Hajdunanas
dużo bardziej nadaje się do wypoczynku.
Potrafimy spędzać cały dzień na basenach. Andreas wyremontował starą daczę,
w której wynajmuje pokoje, ale tylu ludzi
chce w niej zamieszkać, że zaczął remontować drugą. Znajomość się rozwija,
więc prawdopodobnie będzie się musiał
wziąć za trzecią. Według moich obliczeń
do Hajdunanas wyjechało już około 1600
osób z naszego polecenia. W Cieszynie
działa przedsiębiorstwo turystyczne, które
organizuje regularne turnusy.
Nie mogłam nie zapytać, jak możliwa
jest przyjaźń, gdy są trudności w porozumiewaniu się.
– Przez tyle lat udało się już przyswoić
podstawowe zwroty – wyjaśnia B. Binek.
– Radzę sobie w sklepie z liczbami, cenami, nazwami podstawowych artykułów.
W bardzo niedoskonałym stopniu jeśli
chodzi o fonetykę, opanowałem zwroty
pozwalające na komunikację w restauracji
i miejscach publicznych. Radzimy sobie,
bo są słowniki, można używać słów niemieckich, angielskich. Muszę przyznać,
że Andreas mówi lepiej po polsku niż ja
po węgiersku.
– W moi przypadku jest tak samo, niestety
– dodaje K. Hanus. – Kiedyś zawarliśmy
taki układ: dajemy sobie rok na naukę języków i po tym czasie zobaczymy, komu
lepiej poszło. Przyznaję się do przegranej
z Andreasem. W Hajdunanas język polski
jest znany, Polacy miło przyjmowani,
a ustroniacy szczególnie. Jeśli ktoś jeszcze tam nie był, warto wziąć to miasto
partnerskie pod uwagę przy planowaniu
urlopu.
Więcej na www.cieszynskiesmaki.pl
Monika Niemiec

(cd. ze str. 1)
- na smalcu – i ze składników przywiezio- temu mamy wpływy. Są też tacy turyści,
nych z Węgier. Jak to powiedział kucharz, którzy wychodzą na Czantorię na piechotę,
polska papryka i polskie pomidory nie jedzą na górze własne kanapki i nie zostadorównują smakiem tym znad Balatonu, wiają tu pieniędzy, ale z ich obecności też
ale piwo macie najlepsze.
się cieszymy.
W sobotę i niedzielę madziarska kuchnia
Wśród przyjaciół Andreas Eles na pierwbyła dużą atrakcją już od rana, a o godz. szym miejscu wymienił burmistrza Kazi13 stały długie i kręte kolejki niecierpli- mierza Hanusa i Bogusława Binka, którzy
wych smakoszy. W przygotowaniu potraw ze strony samorządu ustrońskiego zawiąpomagały pracownice kolei i one również zali partnerstwo z Hajdunanas. Przyjechali
serwowały posiłek. W ciągu dwóch dni na Czantorię w niedzielę. Poprosiłam
wydały ponad 500 miseczek, do tego o kilka słów o tym, jak znajomość się
chleb, który jada się u naszych bratanków rozwijała i jak trwa do dzisiaj.
do wszystkiego. Podziwianie wspaniałych - O tym, że jest to przyjaźń niech świadczy
widoków i delektowanie się smakiem przy fakt, że byłem gościem na weselu córki
dźwiękach czardasza to niezapomniane Andreasa. Od lat 90. spotykamy się reguwrażenia.
larnie nawet dwa razy w roku, znają się
Prezes Kolei Linowej Czantoria, Cze- nasze dzieci, a w tym roku tradycję podsław Matuszyński tak podsumowuje mię- trzymywać będzie wnuczka, która jedzie
dzynarodowe spotkanie na wysokości z wizytą do byłego burmistrza – mówił
ponad 900 m n.p.m.:
K. Hanus.
– Już od dobrych kilku lat staramy się
ożywić Czantorię. Jest to piękne miejsce
i warto, żeby je odwiedzali nie tylko
przyjezdni z daleka, ale również ludzie
stąd, z naszego miasta, powiatu. Chcemy,
żeby było po co wpadać na weekend
i dlatego w sezonie odbywają się ciekawe
imprezy. Piąte już węgierskie gotowanie spotkało się z bardzo pozytywnym
odbiorem. Największym zaskoczeniem
dla naszych gości jest to, że dania rozdajemy, a nie sprzedajemy. Cieszymy się,
że pogoda dopisała, bo ostatni okres nie
był dobry jeśli chodzi o frekwencję. Nie
wiemy do końca, czy jest to kwestia aury,
czy spadku zasobności naszych portfeli.
Osoby prowadzące działalność związaną
z turystyką potwierdzają, że jak na razie,
to prawdziwy sezon jeszcze się chyba nie
zaczął. Nawet jak jest w miarę przyjazna
pogoda, to ludzie i tak słyszą prognozy
o ulewach, burzach, wichurach i boją się
wyjeżdżać z domu. Oczywiście najbardziej się cieszymy, gdy ludzie przyjeżdżają
do Ustronia nie na jeden, a na kilka dni.
Odwiedzają różne miejsca, a my dzięki
Polacy byli żywo zainteresowani kuchnią węgierską.

Fot. M. Niemiec

 Gazeta Ustrońska
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Wino Mate - Skradin.

Fot. B. Zgondek

Mały kraj na wielkie wakacje
1 lipca Chorwacja stała się 28. członkiem
Unii Europejskiej. Polacy są tym żywo zainteresowani, ponieważ jest to najczęściej wybierany przez nas kraj na spędzenie urlopu.
W zeszłym roku do tej republiki położonej
nad Adriatykiem wyjechała rekordowa
liczba rodaków, aż pół miliona osób.
Zapytaliśmy Bogusława Zgondka, właściciela biura podróży „Mea Travel”, czy
w związku z wejściem Chorwacji do Unii
coś się zmieni dla polskiego turysty.
– To, co chyba odczujemy najbardziej, to…
niższe rachunki za telefon komórkowy,
które otrzymamy po powrocie z urlopu.
Wynika to z faktu ujednoliconych cen
za połączenia roamingowe wykonywane
wewnątrz Unii Europejskiej.
Oczywiście, wszyscy zastanawiają się,
czy zmienią się ceny produktów żywnościowych, hoteli, usług turystycznych.
– Tak do końca trudno to przewidzieć, ale
wydaje mi się, że ceny się nie zmienią,
a jeżeli już, to raczej nieznacznie – mówi
B. Zgondek. – Chorwacja na międzynarodowym rynku turystycznym funkcjonuje
już od dawna i świetnie sobie radzi. Turyści
z całego świata bardzo cenią sobie walory
turystyczne tego niewielkiego kraju. Sam,
jeżeli tylko mam możliwość, bardzo chętnie odwiedzam Chorwację. Około 10 lat
temu, był to dla nas kraj na tanie wakacje,
to niestety już się zmieniło. Obecnie ceny
w Chorwacji dogoniły, a czasami nawet
przekroczyły standardy europejskie. Ewentualna podwyżka cen odbiłaby się na mieszkańcach Chorwacji, a ci nie należą do ludzi
zamożnych. Średni poziom życia, w moim
subiektywnym odczuciu, określiłbym jako
trochę niższy niż średni poziom życia
w Polsce.
Na granicy z Chorwacją niewiele się
zmieni. Jeszcze kilka lat temu przekroczenie granicy wiązało się z kontrolą paszportową oraz ewentualną celną. Te czasy
pamięta już jednak coraz mniej osób. Od
kilku już lat obywatele UE chorwacką granicę mogą przekraczać z ważnym dowodem
osobistym.
– Na razie przejścia graniczne niestety całkiem nie znikną, bo Chorwacja nie została
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jeszcze członkiem tzw. grupy Schengen, ale
z niecierpliwością będziemy czekać na ten
moment – tłumaczy właściciel biura.
Ułatwienia napotkamy w kwestii leczenia. Obecnie również w Chorwacji możemy
korzystać z pomocy medycznej na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego wydawanej przez właściwe
oddziały NFZ. B. Zgondek poleca osobom korzystającym z EKUZ każdorazowe
upewnienie się, czy i na jakich zasadach
karta obowiązuje w kraju docelowym
i krajach tranzytowych, a następnie mówi,
co może się w Chorwacji zmienić:
– Obawiam się następstw przyjęcia wielu
unijnych przepisów i głównie mam na
myśli przepisy dotyczące żywności. Mogą
one zmienić trochę obraz chorwackiego
targu, chorwackich drobnych restauracji,
tawern itp. Jeszcze do wczoraj mogliśmy
na każdym targu kupić domowe wino,
wędliny, sery, olej z oliwek, warzywa,
owoce. Częstym obrazem na takich targach
są starsze, ubrane na czarno kobiety, które
w skórzanych torbach szytych grubymi
nićmi (podobną miała moja babcia) cho-

Trogir.

wają poukładane świeże kozie sery własnej
produkcji. Często wspominam też sytuację
z restauracyjki w Hvarze na wyspie Hvar,
kiedy po zamówieniu dania z owoców
morza, kelner zamiast udać się do zamrażarki podszedł do nadbrzeża, wyciągnął
z wody siatkę rybacką i odsypał dla nas
najświeższą, jaka może być porcję małży.
Nie wiem, w jakich warunkach robiony był
ten ser, nie wiem w jakiej temperaturze były
przechowywane małże, nie wiem też, czy
proces produkcji był zgodny z jedną czy
drugą dyrektywą Komisji Europejskiej,
wiem natomiast, że jedno i drugie smakowało wyśmienicie. Bardzo bym chciał, żeby
to się nie zmieniło. Myślę, że unifikacja
tego bogactwa mogłaby bardzo zaszkodzić
Chorwacji. Jej autentyczność, obok klimatu, pięknych krajobrazów, czystego morza,
serdeczności ludzi jest jedną z cech przyciągających turystów. Slogan reklamowy
Chorwacji głosi, że jest to „Mały kraj na
wielkie wakacje” i rzeczywiście, myślę, że
większość osób, która odwiedziła Chorwację, zgadza się z tym zdaniem.
Chorwacja oferuje różne formy, zarówno
leniwego, jak i aktywnego wypoczynku,
a B. Zgondek mówi, że wśród Polaków
coraz popularniejsze stają się wakacje
spędzone na jachcie.
– Właśnie Chorwacja oferuje doskonałe
warunki do rozpoczęcia przygody z żeglarstwem. Na taki rejs mogą wybrać się
osoby, które nigdy wcześniej nie stały na
pokładzie jachtu. W bardzo komfortowych
warunkach mamy możliwość poznania
wielu miast, miasteczek, wysp oraz urokliwych zatoczek. Infrastruktura żeglarska
w Chorwacji jest bardzo dobrze rozwinięta, jachty przeznaczone do czarterów są
dobrze lub bardzo dobrze wyposażone, na
ogół w bardzo dobrym stanie. W Polsce
działa coraz więcej firm oferujących wypoczynek połączony ze zwiedzaniem właśnie
w formie rejsu jachtem morskim. Sam
żeglarstwem zajmuję się już od kilkunastu lat. Na pierwszy raz szczególnie
polecam właśnie Chorwację. Tygodniowy rejs można odbyć już za około 1.850, a w cenę wliczony jest również transport oraz wyżywienie. (mn)

Fot. B. Zgondek
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Sporo się działo w kwestii zdrowia na ustrońskim rynku.

Fot. A. Żydel

Zdrowy początek wakacji

W ubiegłym tygodniu ustroński Rynek
po raz kolejny był gospodarzem bezpłatnej
akcji profilaktycznej „Wakacyjny Tydzień
Zdrowia”, organizowanej przez Starostwo
Powiatowe w Cieszynie i Urząd Miasta
Ustroń. Są to już piąte wakacje z kolei
podczas których mieszkańcy Ustronia
i okolic mogli zupełnie bezpłatnie skorzystać z konsultacji i porad lekarskich, a także
wykonać podstawowe badania, takie jak
pomiar ciśnienia tętniczego czy kontrola
poziomu tkanki tłuszczowej.
– Jest to akcja profilaktyczna dla mieszkańców Ustronia i okolic, organizowana po
to, aby kształtować nawyki i przekonania
prozdrowotne, a szczególnie nawyki wykonywania badań profilaktycznych – mówi

Barbara Kłosowska, koordynatorka akcji
oraz kierownik Biura Promocji Zdrowia
w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.
Od 1 do 5 lipca nasz Rynek gościł wielu
lekarzy o różnych specjalnościach. Można
było zasięgnąć porady kardiologa, fizjoterapeuty, internisty czy psychologa. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się konsultacje
dietetyczne oraz degustacja potraw wegetariańskich. Ciekawą propozycją była nauka
nordic walking oraz poradnictwo z zakresu
refleksologii.
Oprócz rozmów ze specjalistami, zachęcano do wykonywania badań. Wśród tych
najpopularniejszych znalazły się m.in. pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz obliczanie prawidłowej masy ciała na podstawie

praktyczna matematyka
Po raz kolejny uczniowie Gimnazjum nr 1
im. Prof. J. Szczepańskiego w Ustroniu brali
udział w Międzynarodowym Konkursie
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„Mathematiques sans Frontieres”. W tegorocznej XXIV edycji do konkursu w szranki
stanęło ponad 20 tys. uczniów z całego kra-

wskaźnika BMI. Poza tym oferowano spirometrię, która pozwala określić wydolność
płuc i pulsoksymetrię, czyli badanie stopnia
nasycenia krwi tlenem. Natomiast palacze
mogli sobie zmierzyć poziom tlenku węgla
w organiźmie.
Na płycie Rynku znalazło się również
miejsce dla tzw. mammobusa. Przez dwa
pierwsze dni tygodnia prowadzono zapisy
na badania mammograficzne, które odbyły
się w środę o godz. 14. Nie zabrakło propozycji dla dzieci – w czwartek można było
porozmawiać z logopedą.
Jednak tym, co najbardziej przyciągało uwagę mieszkańców Ustronia były
skierowania na bezpłatne, rozszerzone
badania, które można w dowolnym czasie
zrealizować w laboratorium Med.-LabSuchanek lub w ustrońskiej przychodni.
Takich „talonów” wystarczyło dla ok. 300
osób. Pakiet obejmuje takie badania jak:
morfologia, poziom glukozy, cholesterolu
i trójglicerydów.
Dodatkową atrakcją było to, że osoby
korzystające z badań i konsultacji mogły
wziąć udział w losowaniu nagród w postaci
kosmetyków ufundowanych przez firmę
AVON. Warunkiem uczestnictwa w loterii
było wypełnienie krótkiej ankiety, której
celem było poznanie opinii i sugestii dotyczących Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia.
Nadrzędnym celem całej akcji było zachęcenie do zdrowego stylu życia i regularnych badań profilaktycznych. – Należy
dokonać zmian w stylu życia, zwracając
uwagę na sposób żywienia, na aktywność
fizyczną i na wykonywanie badań profilaktycznych. Te trzy czynniki są najważniejsze
dla zdrowia – dodaje Barbara Kłosowska.
„Wakacyjny Tydzień Zdrowia” spotkał
się z dużym zainteresowaniem i przychylnymi opiniami ludzi. – Jestem bardzo zadowolony, bo można opowiedzieć
o swojej chorobie, lekarze tutaj uważnie
słuchają, doradzą – mówi jeden z wczasowiczów. – Korzystałyśmy z pomiaru ciśnienia
i jesteśmy zadowolone. Bardzo dobra akcja,
powinna być co roku – chwalą dwie mieszkanki Ustronia.
Agnieszka Żydel
ju. Gimnazjaliści rozwiązywali 10 zadań,
w tym jedno podane w obcym języku. Zadania konkursowe pokazują zastosowania matematyki w życiu codziennym, a ich rozwiązanie wymaga od uczestników dużej wiedzy
matematycznej, wyobraźni przestrzennej,
logicznego myślenia, pomysłowości, umiejętności językowych. Dodatkowo liczy się
umiejętność współpracy w grupie. Klasa 3a
(w składzie: Daniela Brzóska, Piotr Cieniak,
Dominika Frank, Sandra Gomola, Łukasz
Jurecki, Paulina Kania, Justyna Kolarczyk,
Daniel Lipowczan, Igor Łukowski, Mateusz Majewski, Sandra Marek, Dagmara
Niemczyk, Konrad Nowak, Ewa Pilch,
Anna Rabięcny, Kornelia Rusin, Jarosław
Rzepa, Sebastian Sikora, Jakub Tomiczek,
Wiktoria Trombik, Jan Wiecha, Mateusz Zacny, Krzysztof Zielecki, Martyna Brzóska)
potrafiła sprostać tym wymaganiom i zajęła
II miejsce w regionie wschodnio-śląskim (i
VIII w całym woj. śląskim). Opiekunami
uczniów były mgr Dorota Gluza i mgr
Małgorzata Niemczyk.
11 lipca 2013 r.

W Nierodzimiu wręczono statuetki.

Fot. W. Suchta

nowy trener kuźni

28 czerwca ustrońskie kluby piłkarskie miały swoje walne zebrania sprawozdawcze. Najpierw o godz. 17 w swej siedzibie zebrał się Klub Sportowy Nierodzim,
natomiast o godz. 18 w MDK Prażakówka obradowali członkowie Klubu Sportowego
Kuźnia Ustroń. Zebrania przebiegały tak sprawnie, że w obu mogłem bez zbytniego
pośpiechu uczestniczyć.

W Nierodzimiu zebranych witała prezes
Katarzyna Brandys, ona też przedstawiła
sprawozdanie z dwuletniej działalności.
Poinformowała, że zarząd opuścił Dawid Szpak, a w jego miejsce powołano Kazimierza Kanafka. Obecnie klub
jest organizacją pożytku publicznego
i istnieje konieczność dostosowania do
tego faktu statutu. Klub otrzymał od miasta prowadzenie parkingów nad Wisłą
w Nierodzimiu.
Sprawozdanie finansowe przedstawiła
Agnieszka Sęk. W 2011 r. przychody
wyniosły 78 tys. zł, w czym dotacja to 55
tys. zł. W 2012 r. przychody to 25,9 tys. zł,
w tym dotacja UM to 16,3 tys. zł. Największe wydatki to stroje zawodników, przejazdy na mecze, opłaty regulaminowe.
W sprawozdaniu sportowym wiceprezes
Roman Niemiec poinformował, że w minionym sezonie do rozgrywek zgłoszone
zostały drużyny trampkarzy i juniorów.
Drużyna seniorów została wycofana przed
rundą wiosenną w 2012 r. Obecnie w
klubie trenuje 58 młodych zawodników.
Juniorzy awansowali o klasę wyżej, a to
dodatkowe koszty, bo rozegranych zostanie więcej spotkań. Wnioskowano do UM
o dotacje 40.000 zł, otrzymano 20.000 zł.
Tak wiec dobry wynik sportowy może się
obrócić przeciw klubowi.
Wręczono pamiątkowe statuetki trenerowi Rafałowi Dudeli i wyróżniającym
się zawodnikom: Krzysztofowi Folkowi,
Mirosławowi Rogolowi, Grzegorzowi
Misińcowi i Marcinowi Czyżowi.
Na zebraniu podjęto uchwałę o zgłoszeniu do nadchodzących rozgrywek sezonu
2013-2014 drużyn trampkarzy, juniorów
i seniorów. Tak więc dorosła piłka wraca
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do Nierodzimia w B-klasie. Klub jednocześnie zachęca piłkarzy do grania w tej
drużynie.

*

*

*

Sprawozdanie zarządu KS Kuźnia przedstawił sekretarz zarządu Wojciech Panek.
Po wyborach w lipcu 2011 r. w skład Zarządu wchodzili: Roman Zaręba, Lesław
Kaczmarek, Piotr Bejnar, Paweł Sztefek,
Artur Steczkiewicz, Arkadiusz Matuszyński, Mateusz Żebrowski. Jeszcze w lipcu
zrezygnowali L. Kaczmarek, P. Bejnar,
a w ich miejsce powołano Marka Matuszka
i W. Panka. Obecnie Zarząd działa w składzie: prezes Roman Zaręba, wiceprezes ds.
sportowych M. Matuszek, wiceprezes ds.
organizacyjnych A. Steczkiewicz, sekre-

Zarząd Kuźni.

tarz W. Panek, członkowie: M. Żebrowski,
P. Sztefek, A. Matuszyński.
Drużyna seniorów w sezonie 2011-2012
awansowała do ligi okręgowej, a Mieczysław Sikora został królem strzelców A-klasy. W sezonie 2012-2013 seniorzy zajęli w
lidze okręgowej 6 miejsce z tą samą liczbą
punktów co trzecia drużyna. Prowadzona
jest intensywna praca z drużynami dzieci
i młodzieży. Klub wynajmuje stadion,
prowadzi niezbędne remonty, zakupiono
kosiarkę i na bieżąco dba się o płytę boiska. W kwietniu 2012 r. wydzierżawiono
od miasta parking przy ul. Grażyńskiego.
Organizowano festyny sportowe, rozgrywki dzieci, ale także oldbojów. W sprawozdaniu czytamy także:
Niestety, wciąż przeciągające się rozpoczęcie budowy stadionu ogranicza możliwości Zarządu i klubu w określeniu strategii działania na najbliższe lata. Wysoka
lokata drużyny seniorów składającej się
z ambitnych wychowanków, zaangażowanej kadry trenerskiej i działaczy oraz
dobra organizacja klubu jednoznacznie
wskazują na możliwości rozpoczęcia walki
o kolejny awans. Nie można się jednak
podjąć tak odpowiedzialnego i kosztownego przedsięwzięcia bez odpowiedniej
bazy i możliwości pozyskiwania wyższych
środków finansowych.
Sprawozdanie finansowe przedstawiła
Danuta Cecuła. W 2011 r. przychody
wyniosły 225 tys. zł, przy dotacji z UM
150 tys. zł. W 2012 r. przychody to 295
tys. zł, przy stałej dotacji UM 150 tys. zł.
Utrzymanie drużyny seniorów w 2012 r.
kosztowało 89 tys. zł. Na podstawowe
koszty otrzymano 45 tys. zł z miasta,
natomiast 14 tys. na nagrody i 30 tys. na
dojazdy musiał wypracować zarząd.
Klub nie ma zaległości finansowych.
Pytano o zamierzenia na najbliższy
sezon. M. Matuszek poinformował, że nie
osiągnięto porozumienia z trenerem seniorów Markiem Bakunem i nie podpisano
z nim umowy na najbliższy sezon. Trwają
rozmowy z 3-4 zawodnikami z regionu co
do przejścia do drużyny Kuźni.
Już po zebraniu dowiedzieliśmy się,
że Mateusz Żebrowski będzie trenerem
seniorów.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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posiadacz biletu pierwszej klasy

W czerwcu Ustroń odwiedził prezes Kongresu Nowej Prawicy Janusz Korwin-Mikke, znany polityk, przez lata wydawca
tygodnika Najwyższy Czas. Urodził się w Warszawie w 1942 r. W PRL od 1962 r. członek Stronnictwa Demokratycznego,
wiernego sojusznika PZPR. Z SD występuje w 1982 r. po wprowadzeniu stanu wojennego. Poseł Sejmu I kadencji. Jego jedyną skuteczną inicjatywą poselską była uchwała lustracyjna skutkująca odwołaniem rządu Jana Olszewskiego. Kandydat
w wyborach prezydenta RP w 1995, 2000, 2005 i 2010 r.
Spotkanie z JKM odbyło się w karczmie Wrzos, a przybyło na nie blisko sto osób. Jako że byłem na tym spotkaniu, a wieść
o nim się szeroko rozniosła, następnego dnia wiele osób pytało mnie tylko o jedno: Czy JKM wystąpił w muszce i jakiego
koloru. A że nikogo nie interesowały jego poglądy, poniżej kilkanaście charakterystycznych wypowiedzi JKM.

Mówiłem lat temu kilka, że gdybyśmy
to my rządzili, to za siedem lat Polak stanąłby na Marsie. W międzyczasie wydano
na budowę tzw. Stadionu Narodowego
tyle, że prywatna firma wysłałaby tego
człowieka na Marsa. To naprawdę żaden
problem przy dzisiejszej technice. Problem
polega na tym, że pieniądze są w sposób
nieprawdopodobny marnowane.

*

*

*

Żyjemy w świecie, w którym są możliwości nieznane w historii. Kiedyś, kiedy
budowano świątynię Diany w Efezie, kiedy budowano Partenon, z jednego ziarna
pszenicy rodziły się dwa ziarna, dzisiaj
z jednego ziarna rodzi się 64, nikt z głodu
nie umiera, chyba że jego kraj bardzo się
o to stara. Mamy nowoczesną technikę,
tanią energię, oczywiście jeżeli nikt jej nie
opodatkuje. Mamy komputery, nowoczesne zarządzanie i moglibyśmy iść do przodu. Niestety, stoimy w miejscu. Pierwszy
człowiek na księżycu stanął pięćdziesiąt
lat temu i od tego czasu praktycznie nie
ma postępu. Nic się nie dzieje. Marnujemy
pieniądze w sposób nieprawdopodobny.

*

*

*

Francuska arystokracja została wyrżnięta, zgilotynowana, bo marnowała pieniądze. Otóż, oni byli wzorami oszczędności,
to byli Szkoci w porównaniu z tym, co
robi dzisiaj klasa polityczna. Ci ludzie
oczywiście powinni stanąć przed sądem
za wywalanie pieniędzy w błoto. Ludzie
nie zdają sobie sprawy z tego, jak mogliby
żyć, gdyby nie ta czerwona hołota, która
rządzi w tej chwili w Brukseli i nasze
pieniądze marnuje.

*

*

*

Demokracja jest najgłupszym ustrojem
jaki wymyśliła ludzkość. Jak można żyć
w ustroju, w którym dwóch meneli spod
budki z piwem ma dwa głosy, a profesor
uniwersytetu ma jeden głos. Demokracja
musi być głupotą, bo głupich jest więcej
niż mądrych, a w demokracji rację ma
większość. Ta banda złodziei rządząca
Unią Europejską wmawia sto razy dziennie, że jest to coś dobrego. A głupich ludzi
można przekonać, jak się ma telewizję.
I spokojnie można dalej kraść. Mając te-
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lewizję, można ludzi nawet przekonać do
tego, że grozi nam globalne ocieplenie.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Dzisiaj rząd grecki rozwalił państwową telewizję. Wreszcie. A co się dzieje
w Polsce? Jaki jest ten Polsat, TVN, takie
są, rządzi tam żydokomuna, ale taki Polsat zatrudnia w trzech programach 240
osób. Reżimowa też ma trzy programy
i zatrudnia 5.800 osób. Siedzi sześć tysięcy
pasożytów mających nas okłamywać za
nasze pieniądze.
Pomyślcie państwo, ile firm transportowych nie powstało, bo przy takich cenach
benzyny nie opłaca się przewozić towarów. W miastach prawie nie ma komisów
meblowych. Dlaczego? Bo przy tej cenie
benzyny nie opłaca się przewozić tanich
mebli. Lepiej wyrzucić na śmietnik.
Zdajcie sobie państwo sprawę z tego,
do jakiego upadku doszła nasza cywilizacja. 150 lat temu biały człowiek rządził
światem, Europa rządziła światem. Europejczyk był powszechnie szanowany, był
wykształcony, energiczny, agresywny,
był odkrywcą. Są różne cywilizacje, np.
cywilizacja Indian Navaho, która stara
się, by wszyscy mieli po równo. Jak stoi
dwóch Indian przy tablicy i rozwiązuje to
samo zadanie, to jeden nie skończy, póki
nie widzi, że drugi też kończy. Jest to
cywilizacja socjalizmu naturalnego i żyją
wyjadając pędraki z ziemi, natomiast my
jednak latamy w kosmos. Jestem dumny
z cywilizacji białego człowieka. Jednak
obecnie rządy dusz objęli ludzie, którzy
zaczęli przepraszać za tą cywilizację, za
to, że nieśliśmy postęp innym ludom.
Wszystko odwrócili. To, co kiedyś nazywało się dobrem, dziś nazywa się złem
i odwrotnie.

*

*

*

Jak chodziłem do szkoły, uczyłem się
bajki o koniku polnym i mrówce, jak to
konik całe lato śpiewał, potem przychodzi
zima, on idzie do mrówki i prosi, by go
ogrzała. A coś robił całe lato? Ano śpiewałem. To idź śpiewać i wywala go na
zbitą głowę, choć nie wiem, co ma konik

polny, ale na zbite coś go wywala. Dzisiaj
byłoby to zakazane. Jak to? Nie pomóc
biednemu w potrzebie? Nie! Nasza cywilizacja ma zasadę, kto nie pracuje, ten nie je.
Antyeuropejska cywilizacja, czyli unijna
mówi przeciwnie, że tym ludziom trzeba
pomagać, dać specjalny zasiłek socjalny.
Jak może istnieć cywilizacja, która na
człowieka pracującego nakłada podatek
dochodowy, a niepracujący dostaje nagrodę w postaci zasiłku. To absurdalne. Jak
można w takim ustroju żyć?

*

*

*

*

*

*

*

*

*

W Brukseli zakazują używania żarówek.
Dwadzieścia lat temu wiedzieliśmy, że
Solidarność to rząd lewicowy, wiedziałem
to ja, wiedział Kisielewski. Ale do głowy
by nam nie przyszło, że 25 lat po obaleniu
komuny będę musiał szmuglować żarówki
zza wolnego świata czyli Białorusi. Niecały rok temu Unia wydała przepis zakazujący obcinania psom ogonów. A wiecie
jak głupio wygląda bokser czy buldog
z ogonem? To są ludzie chorzy. Wygłaszają
slogany, slogany, slogany, za czym idzie
nieustanny rozrost biurokracji. Jest przepis
mówiący o tym, że z drabiny trzeba schodzić tyłem. Nad problemem schodzenia
z drabiny było dziewięć posiedzeń komisji
liczącej 54 osoby i każdy brał 500 dolarów
za godzinę. Wypracowali, że z drabiny
trzeba schodzić tyłem, co jest słuszne,
bo też tak schodzę. Koszt tej komisji jest
nieduży zważywszy liczbę obywateli UE,
ale obrazuje jak to działa.
Nam by się opłaciło wszystkim politykom zapłacić tyle, ile teraz zarabiają,
wysłać na Bahamy, bo tam jest ciepło
i nie wydaje się na ogrzewanie, ale pod
jednym warunkiem - niech obiecają, że
przez 20 lat nie wrócą, nie wydadzą ani
jednej ustawy, ani jednego przepisu. Oni
powodują straty znacznie większe niż
koszt ich utrzymania.
Proszę sobie wyobrazić urzędnika pracującego, w oczywiście całkowicie zbędnym,
ministerstwie zdrowia i opieki społecznej.
Siedzi sobie i bierze pensję 3.000 zł, do
tego koszty jego urzędowania jak światło,
11 lipca 2013 r.

ogrzewanie, biurko, telefon. Powiedzmy,
razem 6.000 zł. Ażeby pokazać, że istnieje, wydaje okólnik, by lekarze wypełnili
dwustronicową ankietę, jak leczą inwalidów chorych na AIDS. Lekarz poświęca
pół godziny i to wypełnia. Teraz policzmy:
pół godziny pracy lekarza razy koszt pracy
lekarza, razy 150.000 lekarzy i widzimy,
że temu urzędnikowi opłacałoby się płacić
w złocie, żeby tego okólnika nie wydał.
Nie jest stratą pensja tego urzędnika, ale
to co robi. Mamy tysiące sprawozdań
całkowicie nikomu niepotrzebnych. Dziś
dobry stolarz nie myśli nad tym, jak zrobić
dobre krzesło, ale nad tym, jak formularz
wypełnić. Kiedyś był dobrym stolarzem,
a teraz jest jedynie dobrym wypełniającym
rubryki podatkowe. To jest prawdziwa
strata.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Gdy była tzw. komuna, było ministerstwo co 10 lat zmieniające nazwę, przyjmijmy Ministerstwo Przemysłu Lekkiego,
Spożywczego i Skupu. Był departament
wyżywienia i tam siedziało sześć pań
i one wymyślały receptury. W całej Polsce
w każdej knajpie nie można było podać
potrawy, której receptura nie byłaby zatwierdzona przez te panie. One naprawdę
ciężko pracowały, żeby było smacznie,
zdrowo, niezbyt drogo. Jak obalono ustrój
w tej dziedzinie akurat wprowadzono
wolny rynek i poziom wyżywienia podniósł się dramatycznie w górę, bo rząd
przestał się troszczyć o to, jak my jemy.
Są drogie knajpy, tanie, średnie i wszystko
się świetnie rozwija, bo nie ma kontroli
rządowej.

cach tłuc wrednych kapitalistów. On wstał
i powiedział: Towarzysze. Ja nie jestem
żadnym posłem do Reichstagu. Jestem
posiadaczem bezpłatnego biletu kolejowego pierwszej klasy. Dzisiaj dzięki temu
mogłem do was przyjechać i powiedzieć
co myślę. Jeżeli nie będziemy w koalicji,
to oczywiście będziemy mogli zrobić to
samo. Natomiast, jeżeli znajdziemy się
w koalicji, będziemy im mówić, weźcie
sobie wszystkich ministrów, okradajcie
dalej Polskę, trudno, nie ma na to rady,
ale musimy zrobić tę ustawę, tę i tamtą.
Znając pazerność tych ludzi, oczywiście
się zgodzą, bo są zawsze gotowi kraść.
Takie pazerne bydlaki, że nie macie pojęcia, co zrobią żeby dorwać się do stanowiska i kraść. Zgodzą się. Mija pół roku,
a my mówimy im, jak dobrze się rządzi.
Oni mają sekretarki z okrągłymi tyłkami,
fury i komórki wypasione, gabinety, a my

znowu, rozumiecie, nasi wyborcy, więc ta
ustawa, ta i tamta. I tak może uda się Polskę zmienić. Trzeba być realistą. Złodziej
wart złodzieja. Jeden kradnie w ten sposób
drugi inaczej. To nie ma znaczenia. Chodzi
o to, by zmienić ustawy. Nie zmieniamy
świń przy korycie, ale trzeba im odebrać
koryto, zmienić reguły działania w tym
państwie. Ten świat jest chory, rządzą
nami chorzy ludzie, a my chcemy wrócić
do normalności.

*

*

*

Profesor Rybiński pytany, co by się stało
gdyby Korwin-Mikke doszedł do władzy,
oświadczył spokojnie: sześć miesięcy totalnego burdelu, a potem wzrost w tempie
10% rocznie. Ja uważam, że 15%, ale nie
będę się kłócił. Rozwój 20% nie jest niczym szokującym. Mam pięć krzeseł, a po
roku mam sześć. To jest wzrost o 20%.
Wybór tekstów i zdjęcia: Wojsław Suchta

Jak słucham dzisiejszych tzw. ekonomistów, to dochodzę do wniosku, że
żyją w innym świecie. Mówią, że celem
gospodarki jest stworzenie miejsc pracy.
Celem jest likwidacja miejsc pracy. Jeżeli coś robi trzech ludzi i wpadamy na
pomysł, że wystarczy dwóch, to trzeba
to zrobić. Taki idiota jak Janusz Palikot
tłumaczy, że jak on zdobędzie władzę, to
będzie zero bezrobocia. Przecież jakby
było zero bezrobocia, to nie można byłoby
otworzyć żadnej fabryki. Oczywiście był
ustrój z zerowym bezrobociem i nazywał
się niewolnictwo, a socjalizm oczywiście
jest ustrojem niewolniczym. W normalnym kraju bezrobocie musi wynosić 1-2%
w porywach do 4%. Ale nie 10%, bo to
wynik tego, że wypłaca się zasiłki.
Chcemy obalić rządy spod znaku PO,
PiS czy innego SLD, PSL. A ludzie pytają,
z kim zawrzemy koalicję. Odpowiadamy,
że wszystko jedno. Wchodzimy do Sejmu
mamy 40 posłów i są dwie możliwości:
np. PiS ma 231 posłów i my możemy iść
do domu, bo mają większość. Co wtedy
będziemy robili? Trzeba się uczyć od
wroga, a największym wrogiem konserwatywnego liberała jest narodowy socjalista. Właśnie taki narodowy socjalista
dr Goebbels został zaproszony do swojej
jaczejki partyjnej gdzieś tam w Westfalii,
przyjechał, a tu na niego wsiedli: Towarzyszu Goebbels, dlaczego grzejecie tyłki
w tym parlamencie razem z burżujami
i arystokratami, zamiast z nami na uli11 lipca 2013 r.			
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listy do redakcji
Nawiązując do skargi dr. Macieja Kijowskiego, wniesionej
do Rady Miasta na redaktora naczelnego „Gazety Ustrońskiej”
dodatkowo wyjaśniam:
Moje wystąpienie na sesji RM w dniu 27.06.13 r. miało całkiem
inne intencje. Fragmenty wypowiedzi zamieszczone w ostatnim
numerze, relacjonujące temat, nie zostały przedstawione precyzyjnie. Stąd mój list do redakcji. P. Maciej Kijowski ponad rok
temu napisał tekst do naszego lokalnego tygodnika pt. „O patronie SP-1 i losach tablicy mu poświęconej”. Artykuł, po wielu
telefonach i rozmowach wykonanych do redakcji przez autora,
został łaskawie po czterech miesiącach zamieszczony w „GU”
Nr 34 z 23.08.12 r., gdzie na końcu od redakcji podano: „Dr
M. Kijowski zawarł w liście życiorys Franciszka Szewczaka, który
zamieścimy w innym numerze GU” (rzeczywiście nie podano,
w której pięciolatce). Do tej pory życiorys się nie ukazał, choć
jeszcze nie tak dawno była mowa o tym, iż tygodnik zamieszcza
wszystkie artykuły, oprócz anonimów, tekstów mających charakter
obraźliwy itd. Wobec takiej sytuacji, autor wniósł skargę do RM
dotyczącą sposobu załatwienia sprawy, która przez większość
radnych uznana została jako bezzasadna, natomiast mój głos
zinterpretowany był jako próba zmuszenia Rady Programowej do
opublikowania tegoż, z co najmniej śmieszną pointą, że te czasy
już się skończyły. Pytając o rolę Rady Programowej miałam na
myśli wypracowanie wspólnego stanowiska co do dalszego losu
życiorysu F. Szewczaka, pozytywnego lub negatywnego. Gdyby
w normalny, grzecznościowy, uzasadniający odmowę sposób
P. Wojsław Suchta zrezygnowałby z wydrukowania tekstu, tematu pewnie by nie było. Sądzę, że P. Kijowski – doktor prawa, tę
formę by zaakceptował. Takie jednak potraktowanie człowieka,
który coś sobą reprezentuje, uważam za pyszałkowate. „GU” to
tygodnik lokalny, nie ogólnopolski, do którego od czasu do czasu
piszą ludzie różnych profesji, często co najmniej z wyższym wykształceniem, o określonych poglądach, znający się na rzeczy i te
osoby mają prawo do okazania im choć odrobiny szacunku. Czy
P. M. Kijowski komuś odpowiada, czy nie, również do tego grona
należy tym bardziej, że pisze z przyjemności, a nie dla korzyści
materialnych. Zatem w tym konkretnym przypadku zlekceważenie
Jego osoby i pracy (artykuły zamieszcza w wielu gazetach nie tylko lokalnych, ale i ogólnopolskich), tym samym Czytelników, jest
nie na miejscu. A już tłumaczenie, że jest autorem, którego teksty
dość często ukazują się w „GU” oraz, iż biogram F. Szewczaka
ukazał się w „GU” w 1991 r., nie ma nic wspólnego z meritum
sprawy. Niestety redaktor naczelny sam sprowokował to niezbyt
przyjemne dla obu stron zdarzenie. Sprzeczne zagranie, wbrew
własnym zapewnieniom, nie do końca jest uczciwe i zupełnie
niepotrzebnie doprowadza do sytuacji konfliktowych. Dlaczego
w dzisiejszych czasach tak trudno przyznać się do własnego błędu,
który bardzo prosto można naprawić zwykłym słowem „przepraszam”.
Elżbieta Sikora

IX FESTIWAL 
EKUMENICZNy
13 lipca (sobota) – godz. 16.00 – Muzeum Ustrońskie
Wernisaż wystawy malarstwa Elżbiety Szołomiak „Architektura Sakralna”
14 lipca (niedziela) – godz. 16.00 – Amfiteatr w Ustroniu
Koncert „Śpiewajcie Panu” w wykonaniu Chóru Parafii Prawosławnej w Bielsku Podlaskim pod dyrekcją Marty Zinkiewicz
19 lipca (piątek) – godz. 15.30 – Amfiteatr w Ustroniu
Koncert na 120 smyczków w wykonaniu „Dzieci Suzuki”
Dni Jakubowe 18 – 21 lipca
18 lipca (czwartek) – godz. 18.00
Koncert orkiestry salonowej prof. Hilarego Drozda
19 lipca (piątek) – godz. 18.00
Występ parafialnego chóru z Wisły Głębiec
20 lipca (sobota) - godz. 18.00
Występ chóru mieszanego i męskiego z Cieszyna
21 lipca (niedziela) Pamiątka założenia i poświęcenia kościoła
ap. Jakuba Starszego
godz. 8.30 – Poranek muzyki i pieśni
godz. 10.00 – Uroczyste nabożeństwo w kościele ap. Jakuba
Starszego i na placu kościelnym z udziałem zwierzchnika Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego ks. bpa Jerzego Samca oraz ks. radcy
Janusza Staszczaka z Koszalina

Trwa remont Parku Lazarów. Cieszyńska firma Brukarstwo – Piotr
Purszke układa krawężniki, wybrukuje aleje. Koszt robót to 94.500 zł.
Określony w umowie termin wykonania to 31 lipca. Fot. W Suchta

PRZYGARNIJ

zwierzaka!

LILI
Kotka trafiła pod naszą opiekę w czerwcu. Była bardzo wychudzona,
miała problemy z przewodem pokarmowym i chore oko. Obecnie
dochodzi do zdrowia w domu tymczasowym. Lili jest bardzo wrażliwą,
nieśmiałą i trochę bojażliwą kotką. Potrzebuje spokojnego domu, bez
dzieci i psów, oraz cierpliwego dobrego opiekuna, który poświęci jej
swój czas. Ma około 2 lata, gdy zakończy kurację zostanie wysterylizowana i zaszczepiona.
Kontakt w sprawie adopcji: Fundacja „Lepszy Świat”, tel. 782 71 77
71
Warunkiem adopcji jest zapewnienie zwierzęciu domu
oraz podpisanie umowy adopcyjnej.
Kontakt: Fundacja „Lepszy Świat”, tel. 782 71 77 71, e-mail: dea2@op.pl.
Wszystkie zwierzęta z cieszyńskiego schroniska można zobaczyć
na stronie: www.schronisko.cieszyn.pl
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Roztomili ludeczkowie!

W zeszłym tydniu we sztwortek było świynto, jyny że ni nasze,
jyny państwowe świynto w Ameryce. Nó, ale skoro sie z Amerykóm
kamracymy, to też mogymy kapke ło tym świyncie spómnieć. Też
w tym dniu panoczek łod mojej kuzynki mioł urodziny, tóż mu
winszowałach wszyckigo co najlepsze, coby mu sie we wszyckim
darziło i dobrego zdrowiczka, i coby se jakóm fajnóm robote naszeł. Coby nie musioł siedzieć w robocie łod rana do wieczora. Dyć
dóma też trzeja cosi zrobić i z paniczkóm kapke doma posiedzieć
abo na zagródce pogrilować jak je piekno pogoda.
W pyndziałek piyrszgo lipca było Haliny. Móm kamratke
Haline, już żech ji pieknie powinszowała, ale jeszcze teraz ji roz
powinszyjym wszyckigo, co jyny nejlepsze, dobrego zdróweczka,
chynci do wszyckigo, co trzeja, coby wnuki były zdrowe i szykowne, cera ze ziyńciym też. Muszym wóm powiedzieć, że óna je
straszecznie szykowno, moc mi już pumógła, jak żech zanimógła
i do teroz mi pumogo. Tóż niech ji to Nejwyższy wszycko łodpłaci,
co dobrego dlo mnie robi. Kuzynke też móm Haline, łóna też je
szykowno jyny strasznie zagóniono i w robocie, w dóma i jeszcze
ku tymu rozmaite insze sprawy. Tóż łónej też winszujym wszyckigo co nejlepsze, Bożego błogosławieństwa, dobrego zdrowiczka
i coby wszycko sie ji darziło.
Winszujym tez wszyckim inszym Halinkom wszyckigo co jyny
nejlepsze. Jo też snoci miała być Haliną, mama mi tak chciała dać
na miano, jyny mój brat, kiery był jeszcze dzieckiem, tak długo
brnioł po mamie, że chce coby jego siostra miała tak na miano,

Biblioteka

poleca:

Michael Ende „Nie kończąca się historia”

Bastian Baltazar Buks wchodzi przypadkiem do antykwariatu,
gdzie znajduje starą zakurzoną księgę zatytułowaną Nie Kończąca
Się Historia. Czytając ją, przenosi się do cudownej krainy fantazji
pożeranej przez tajemniczą Nicość. Dzieje się tak, ponieważ ludzie
nie wierzą już w marzenia. Ale Bastian przestaje być zwyczajnym
chłopcem i staje się bohaterem tej opowieści. To właśnie on może
uratować Cesarzową oraz powstrzymać zagładę całej Fantazjany.

jak jego kamratka, z kieróm sie rod bawił, aż w końcu mamulka
sie zgodziła. Ale i tak Halina móm na drugi miano.
Dziecka sóm rade, że już majóm feryje. Mogóm se chodzić do
losku, kómpać sie we Wiśle czy tak se gónić po polu. Do szkoły nie
trzeja chodzić, łuczyć sie nie trzeja, tóż majóm wolne. Roz jedyn
Jónek powiedzioł, że chciałby coby cały tydziyń był sztwortek.
Nauczycielka sie go pyto czemu by tak chcioł. A chłapiec jeszcze
ku tymu prziczynio, że chciałby coby we wtorek było świynto i nie
trzeja by było iś do szkoły.
Pogoda sie szumno zrobiła. Nie wiym, jako bydzie, jak to bydziecie czytać, ale teraz jak to piszym, sóm taki hyca, że jakby
sie dało, to człowiek by sie najraczyj ze skóry poseblykoł. Boroki
ty zwiyrzóntka, co majóm futerko: psy, kocury, króliki i jeszcze
insze. Jeszcze jak kiere stworzyni poradzi sie kaj we wodzie potoplać to pół biydy. Ale jak blisko wody ni ma? Dobrze, jak jim
jeszcze ludzie pić dajóm. My dóma mieli dwa kocurzyska, tóż my
jim stawiali dwie szolki, w jednej miały wode, a w drugij mleko.
Przeważnie woda była wypito, a mleko skwaśniałe. A prawi sie,
że kocurska rade pijóm mleko.
Jak je tak ciepło, to siano fajnie schnie. My dóma też potrzebowali siana na zime dlo kozy i królików, tóż my dycki sioli do
łobila kończynę. Po tym na rok, jak kończyna była wielko, to sie
jóm siykło i suszyło na siano. Naprzód musiała leżeć i sie jóm
łobracało, a potym sie siano stawiało do kopek. Jak już siano było
suche, trzeja sie było śpiychać i siano zwożać do chałpy, coby nie
zamokło. Jak prziszła burza i do siana napadało, to trzeja było
suszyni zaczynać łod nowa. Siano sie skludzało na góre i stela
sie brało do bydlóntek, jak było trzeja.
A dóma było kozi mleko, kiere je snoci zdrowe, a miynso
z koźloków abo z królików je fajnacki. Tóż dobrze je chować jaki
bydlóntka, chociaż sie wielkiego gruntu ni mo, prowda?
Hanka

Hanna Kowalska-Pamięta „Pamiętnik jedynaczki”

Trzynastoletnia Paulina boleśnie odczuwa swoją samotność,
związaną z brakiem rodzeństwa. Zauważa też z przerażeniem,
że jedna z nauczycielek z niewiadomych powodów czuje do niej
z trudem skrywaną niechęć. Wszelkie próby rozwikłania sekretu
matematyczki wciąż spełzają na niczym. Do tego mama zdaje się
ukrywać przed Pauliną jakiś sekret...
POZIOMO: 1) kawowe resztki, 4) kolor karciany,
6) broń węża, 8) nic się nie dzieje, 9) szekspirowski
król, 10) ze znaczkami, 11) uskrzydlony koń, 12) miasto u stóp Wezuwiusza, 13) rodzaj płatności bankowej,
14) taniec towarzyski, 15) czuwa na plaży, 16) duży wysiłek,
17) dzieli kondygnacje, 18) szachowy remis, 19) płacona
w banku, 20) wędrowny artysta.
PIONOWO: 1) dobrodziej, 2) zwisa w jaskini, 3) rasa psa,
4) przegroda wodna, 5) potentat paliwowy, 6) nadmorskie
letnisko, 7) obibok, 11) odrażające stworzenie, 13) krew
bogów greckich, 14) gra karciana.

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 19 lipca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr. 26

ruszył letni sezon
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz książkę ustrońskiego wydawnictwa Koinonia otrzymuje Helena
Poloczek z Ustronia, ul. Źródlana. Zapraszamy do
redakcji.
Z książki „Wymiana skryptu emocjonalnego” autorstwa Becky Harling dowiemy się, że nie jesteśmy w stanie zmienić historii swojego życia, ale możemy
zmienić zapis emocjonalny, który powstał na bazie trudnych doświadczeń i teraz kieruje naszym życiem. Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl.
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Karolina z trenerem A. Panfilem.

Fot. W. Suchta

mocna gra z tyłu

Ostatnio sukcesy odnosi piętnastoletnia
tenisistka UKS Beskidy Karolina Silwano-

wicz. Jej trenerami są Aleksander Panfil
i Adam Skrzypczak. Wygrała europejski

pracowite wakacje
W Utropku odbyło się zakończenie
sezonu piłkarzy ręcznych MKS Ustroń.
Grająca w kategorii młodzików drużyna
zdobyła mistrzostwo Śląska i walczyła
w półfinałach mistrzostw Polski.
- Chcemy chłopców w ten sposób wynagrodzić za to, co zrobili dla klubu i miasta
- mówi Lesław Kaczmarek. - Trener Piotr
Bejnar doprowadził drużynę do takiego
poziomu, że nikt nam na Śląsku nie dorów-

MKS Ustroń po sezonie.
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nał. Jest tu także nasz przyjaciel, kapitan
drużyny oldbojów w piłce ręcznej, Jacek
Menes. To on sponsoruje takie imprezy dla
młodzieży. Jest pasjonatem piłki ręcznej
i dobrym kumplem.
Zaproszono rodziców zawodników,
specjalnie przybył mistrz Polski oldbojów
Roman Krakowski, najlepszy bramkarz
mistrzostw Polski i mistrzostw Europy
oldbojów. W Utropku był poczęstunek,

turniej do lat 16 na Węgrzech. Rywalizowały młode tenisistki z Ukrainy, Węgier,
Słowacji, Czech i Polski.
- Było ciężko, bo trzeba się koncentrować
przez cały mecz - mówi K. Silwanowicz. W stresie czasem zdarza się odpuścić piłkę
i to jest błąd. Staram się mocno prowadzić
grę z tyłu i w odpowiednim momencie
atakować. Wzoruję się na Radwańskiej.
Jej styl mi się podoba.
W tenisa gra od siódmego roku życia,
a pochodzi z Białegostoku. Pół roku temu
do Ustronia przyjechała z mamą zobaczyć,
jakie są warunki do treningu. Po dwóch
tygodniach stwierdziły, że zostają. Tata dojeżdża. Gdy pytam, czy zna już pobliskie
góry, odpowiada, że nie ma na to czasu.
- Początkowo grałam tylko raz w tygodniu,
a tak poważniej to trenuję trzy lata - mówi
Karolina. - Bywają momenty zniechęcenia, ale pracować trzeba. Trenuję 5-6 razy
w tygodniu, chyba że jeżdżę na turnieje.
Jest ciężko, ale lubię to i cieszę się z każdej
wygranej. W szkole mi pomagają i idę do
trzeciej klasy Gimnazjum nr 2.
Kibicuje Agnieszce Radwańskiej i Jerzemu Janowiczowi. W tym roku wystartuje
w Olimpiadzie Młodzieży. Jak sama mówi,
w telewizji ogląda tylko turnieje tenisowe.
Choć kiedyś grała w siatkówkę, to dziś
interesuje ją tylko tenis.
(ws)
a o tym, co dalej, mówi trener P. Bejnar:
- Mamy wakacje, dla niektórych pracowite, bo 5 chłopców jedzie na obóz
kadry Śląska. Przygotowania do sezonu
rozpoczynamy 19 sierpnia we własnych
obiektach i mamy w planach rozegranie
3-4 mocnych turniejów. Sezon ligowy
rusza na przełomie września i października. Wiele się zmieni, bo wchodzimy
w kategorię juniorów młodszych, więc
będziemy grali ze starszymi i rywalizacja
będzie bardzo trudna. Gra się na takich
samych zasadach jak u seniorów, także
dwa razy po 30 minut. Dużo się zmieni.
Chcemy pozyskać środki, by zgłosić też do
rozgrywek drużynę młodszych chłopców.
Mamy drużynę dziewcząt, które doszły do
półfinału wojewódzkiego w rozgrywkach
szkolnych. Jest to grupa mogąca spróbować sił w rozgrywkach ligowych, ale czy
to się uda? Wszystko zależy od finansów. Chciałbym by wszyscy uczestniczyli
w rozgrywkach, bo w każdej grupie jest
ponad 20 osób na treningach, wszyscy
bardzo się angażują. Byłoby żal kończć na
tym etapie.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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Braterska załoga zwycięzców.

Fot. T. Filipiak

14 punktów przewagi
W odbywającym się 6 i 7 lipca 28. Rajdzie
Karkonoskim wystartowała załoga ustrońskich braci Jarosław Szeja i Marcin Szeja.
Była to piąta runda Mistrzostw Polski,
ale też Rajdowego Pucharu Polski 2013,
w którym to startuje nasza załoga GK Forge.
Szejowie są już zdobywcami Rajdowego
Pucharu Polski 2012 w klasie 5, wicemistrzami Polski ClioCup 2010 oraz zdobywcami Rajdowego Pucharu Polski 2009
w klasyfikacji generalnej. Wszystko zmierza
w kierunku zdobycia Pucharu Polski 2013,
bo Jarek i Marcin, startując samochodem
Citroen C2 R2 w klasie 6, wygrali trzeci
rajd w sezonie.

Marcin Szeja relacjonuje:
- Odcinki specjalne te same co w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach
Polski, więc trudne. Wszystkie bardzo
kręte, co dla nas jest korzystne, bo mamy
mały samochodzik, lepiej spisujący się na
wolniejszych trasach. Dwa dni wcześniej
padał deszcz i w niektórych miejscach
jeszcze zalegało błoto, a mieliśmy opony
na suchą nawierzchnię. Pierwszy odcinek
górski, blisko centrum Szklarskiej Poręby.
Dwa kolejne już na nizinach, ale kręte,
wiodące wąskimi, leśnymi dróżkami. Dużo
dziur i trzeba było uważać, by nie przebić
opony. Po dwóch pierwszych odcinkach

Rajd Nordic
Walking

którzy ukończyli rajd. Organizatorami rajdu byli Przemysław Ciompa i Grzegorz
Nieurzyła przy współpracy Urzędu Miasta
Ustroń. Organizatorzy rajdu dziękują także
za współpracę firmie Gresan Krzysztof

W 3 Ustrońskim Rajdzie Nordic Walking
pod Honorowym Patronatem Burmistrza
Miasta Ustroń wzięło udział 70 uczestników
w wieku od 12 do 77 lat. Mieli do pokonania
dwie trasy. Dla początkujących, trzykilometrowa, wiodła bulwarem nad Wisłą i była
połączona z krótkim instruktarzem techniki
Nordic Walking , którą prowadził Jacek
Piechocki. Właściwy rajd odbył się na trasie
dla zaawansowanych, gdzie dla chętnych
powalczyć o jak najlepszy wynik, była prowadzona klasyfikacja czasowa.Trasa wiodła
bulwarem nad Wisłą do mostu wiszącego
w Ustroniu Polanie, przez Skalicę i dalej
ulicą Nadrzeczną po drugiej stronie Wisły
do mostu na Zawodzie i powrót do mety w
Parku Lazarów.
W klasyfikacji generalnej mężczyzn zwyciężył szesnastoletni Mikołaj Michałek
z czasem 1 godz. 30 sek. Drugi był Jan
Pawłowski, a trzeci Mariusz Michałek.
Wśród pań zwyciężyła Beata Kochanek
(1.8,21), druga była Jagoda Stolarczyk,
trzeciaWanda Rozmus. Serdeczne gratulacje dla zwycięzców i dla wszystkich,
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mieliśmy ponad dwadzieścia sekund przewagi i musieliśmy już ryzykować. Dla nas
się liczy cały sezon. Przy wyraźnym prowadzeniu łatwo o dekoncentrację i błędy,
co może się źle skończyć. W rezultacie
wygraliśmy wszystkie odcinki specjalne
i porównując nasze czasy do podobnych samochodów z mistrzostw Polski, bylibyśmy
w ścisłej czołówce. Znaczy tempo mieliśmy
dobre. W zeszłym sezonie prześladowały
nas awarie, a teraz myślę, że mamy to za
sobą. Dogadaliśmy się z samochodem,
wiemy jak wykorzystać jego atuty. Na tym
rajdzie auto działało perfekcyjnie, nic nas
nie zaskakiwało. Czujemy się pewnie przed
kolejnymi rajdami.
Kierowca Jarosław Szeja podsumowuje:
- Rajd Karkonoski był dla nas perfekcyjny.
Tłumy kibiców, piękna pogoda, trasy jak
zawsze wyśmienite, bezawaryjne auto,
a co najważniejsze wygrana w rajdzie.
Czego więcej chcieć? Nie mogliśmy chyba
wymarzyć sobie lepszego startu. Nasze tempo na odcinkach specjalnych porównywalne
było do czołówki grupy R z Mistrzostw
Polski, co też bardzo nas cieszy. Zestawiając
nasze czasy oraz czasy z Mistrzostw Polski
w klasie 6, jedynie Bryan Bouffier - trzykrotny Mistrz Polski w klasyfikacji generalnej
- był szybszy od nas. Ważna dla nas jest też
powiększona przewaga w klasyfikacji rocznej, w której na trzy rajdy przed końcem sezonu mamy już 14 punktów przewagi. Przed
nami teraz małe wakacje, a za miesiąc spotykamy się na Rajdzie Rzeszowskim. (ws)
Rajdowy Puchar Polski
1. Szeja – Szeja
citroen C2 				 57
2. Mularczyk – Pochroń
citroden C2 				 43
3. Kubat – Dachowski
honda civic typr R 			 30
i Grzegorz Grendowicz , firmie SISTER”S
– Bar Żywiec na Rynku Ustrońskim, firmie
NIKO z Ustronia ZDZ Katowice oddział
w Ustroniu, firmie USTROSTAL – Rafała
Jurczoka.
Jacek Piechocki

Organizatorzy rajdu wytyczyli malownicze trasy.

Fot. W. Suchta
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www.ustron.pl
13 VII 16.00								
															
13 VII 20.30								
14 VII 16.00								
															
19 VII 15.00								
19 VII 15.30 						
															
20 VII 19.00								
															
															
															
21 VII													
21 VII 17.00								
															

Jest pięknie, sprawdźmy ostrość.

Fot. M. Niemiec
Przegrywamy kasety VHS na
DVD. 507-385-375.

UWAGA! Wznowiliśmy pranie
dywanów. Punkt przyjęć - sklep
"Wszystko dla dzieci", ul. Cieszyńska (koło PKO). 660-546-764.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-5398.

Malowanie, tapetowanie, gładź, panele, kafelkowanie. 501-831-310.
Do wynajęcia małe mieszkanie.
(33) 854-74-67.
Pokój do wynajęcia. 665-875-678,
(33)854-71-37.

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny
pomiar. RATY 0%. 728-340-518,
33-854-22-57. www.komandorustron.pl

Potrzebna opiekunka do sprawnego inwalidy z zakwaterowaniem.
Ustroń.(33) 854-21-41.

Drewno podpałkowe, kominkowe,
buk, brzoza, świerk, muł, flot,
węgiel groszek. TRANSPORT,
RATY. 33/852 32 12, 518 201
189.

Ustroń Centrum do wynajęcia
130m2 parter, 170m2 piętro. 604357-802.

Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul.
Rynek 3, tel. (33) 444-60-40.

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie M-3 Nierodzim. 694-48-20-80,
(33) 854-33-63.

Sprzedam cinquenecto. 507-385375.
Sprzedam hyundai atos. 507-385375.

11-13.07			Centrum					ul. Daszyńskiego 8 				tel. 854-57-76
14-15.07			Na Zawodziu		 ul. Sanatoryjna 7
tel. 854-46-58
16-17.07			Elba		 ul. Cieszyńska 2
tel. 854-21-02
18-19.07				W Nierodzimiu		ul. Skoczowska 111 				tel. 858-60-76

Komunikat
Uprzejmie informujemy, że z dniem 24 czerwca 2013 r.
- Serwis Ubezpieczeniowy
- Agencja Pocztowa
- Agencja Turystyczna Ustroń Travel
- Biuro Kredytowe Banku Credit Agricole
zmieniły lokalizację z ul. 3 Maja 44
(naprzeciwko policji) na ul. A. Brody (plac targowy).
Zapraszamy do współpracy
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Wernisaż wystawy malarstwa Elżbiety Szołomiak, Muzeum Ustrońskie
Kabaret Ani Mru Mru, amfiteatr
Festiwal Ekumeniczny, koncert chóru prawosławnego z Bielska Podlaskiego, amfiteatr
Pływanie na Byle Czym, staw kajakowy
Dzieci Suzuki – międzynarodowy koncert
instrumentalistów, amfiteatr
Zaczarowany Świat Operetki i Musicalu
– wystąpią soliści i tancerze Teatru Muzycznego z Poznania i Teatru Wielkiego z Łodzi,
amfiteatr
MTB - wyścig na Czantorię (www.uphillmtb.pl)
Koncert Muzyczny na Rynku - zespół Crazy
Cover

dziesięć lat temu
Tak jak w poprzednich latach, podczas finałowego koncertu
Festynu Miast Partnerskich konferansjerkę dowcipnie prowadził
Leszek Mazan, znany dziennikarz, miłośnik Krakowa, Galicji,
Szwejka. Na przyjazd do Ustronia przygotował wiele ciekawostek
o miastach partnerskich. Publiczność w amfiteatrze dowiedziała
się m.in., że w okolicach Pieszczan pewna arystokratka zamordowała 800 dziewic, a historia czeskiego zbójnika przypomina
legendę o Ondraszku. Po koncercie wielu widzów zapamięta
pewnie, że jedyny, oryginalny pas cnoty, można oglądać w Cieszynie. „Jak Pan zareagował na kolejne zaproszenie do Ustronia?”
„Odebrałem je jako fatalną prognozę pogody. Pewny byłem, że
znowu będzie lało, jak to zwykle w Ustroniu, podczas Festynu
Miast Partnerskich. Powiedziałem, że oczywiście, bardzo chętnie
wezmę udział w tej imprezie, ale co z tą pogodą? Czy mam brać
parasol? Na to pani Danuta Koenig się oburzyła, powiedziała,
że sobie wyprasza i że jesteście zadaszeni. Zrobiło mi się lżej na
duszy i byłem niezmiernie ciekaw tego nowego amfiteatru. I tak
prawdę mówiąc, chciałbym, żeby trochę popadało, żeby deszcz
pobębnił w ten efektowny dach. Żeby się sprawdził. Bo jest rzeczywiście imponujący.

*

*

*

*

*

*

Ustroń ponownie znalazł się w czołówce polskich miast.
W „Złotej Setce Samorządów” dziennika „Rzeczpospolita” i Centrum Badań Regionalnych Ustroń uplasował się na 49. miejscu.
W rankingu oceniano gminy, które zachowują dyscyplinę finansową. (…) Ogólny wskaźnik Ustronia - 2.185,3. Na pierwszym
miejscu Kołbaskowo - 5.446,2. Pięć gmin uzyskało wskaźnik
powyżej 5000, jedna powyżej 4000 i dziesięć powyżej 3000.
„- Prosimy jeszcze raz na scenę, damę dzięki której mogliśmy
oglądać ten wspaniały występ” - prosił na scenę Renatę Ciszewską
Leszek Mazan, po występie młodych artystów z „Równicy”. Nie ma
przesady w pochwałach. Ustroński dziecięcy zespół folklorystyczny
wyróżniał się perfekcjonizmem wśród grup z miast partnerskich.
(…) „- To był po prostu nasz kolejny występ - stwierdził Samuel.”
„- Nie... Uważam, że jest to wyjątkowe - nie zgadzała się Magda,
- bo można się spotkać z zespołami z innych krajów.” Nie do końca jasne było też, czy dzieci z Niemiec, Węgier, Czech i Słowacji
różnią się od polskich. „- Mamy stroje cieszyńskie i inny układ
choreograficzny – odpowiadali młodzi ustroniacy. - I mówimy
innym językiem.” Ale jeśli pominąć język, stroje i program...
„- Jestem już prawie 8 lat w zespole - tłumaczyła Aneta Kohut,
- więc zdarza się nam poznać i zaprzyjaźnić z rówieśnikami z miast
partnerskich. Nie różnimy się. Na co dzień ubieramy się podobnie
i lubimy się bawić. (…) Wszyscy uczymy się angielskiego i nasze
spotkania to dobry trening językowy.
Wybrała: (mn)
11 lipca 2013 r.

felieton

Tak sobie myślę

Promocja Przyrodnika
Ustrońskiego
Zgodnie z zapowiedzią zamieszczoną na
łamach Gazety Ustrońskiej w „Leśniku”
odbyła się promocja 12. zeszytu Przyrodnika Ustrońskiego. Miejsce promocji
wydało mi się niezbyt korzystne. Moim
zdaniem większe szanse na powodzenie,
taka impreza ma wtedy, gdy odbywa się
w centrum Ustronia… Tak już jednak jest,
że zazwyczaj trudno przewidzieć jaka będzie frekwencja na danej imprezie. Akurat
jesteśmy na początku sezonu letniego,
podczas którego zorganizowanych zostanie
w naszym Mieście wiele imprez. I zapewne
ich organizatorzy będą się zastanawiali, czy
dopisze frekwencja na ich imprezie. Z tym
bowiem bywa różnie. Czasem przeszkadza
pogoda, innym razem wysoka cena biletów
wstępu, a innym razem po prostu brak zainteresowania daną imprezą. Frekwencja
bywa więc niewiadomą i przynosi ze sobą
niespodzianki.. Tym razem na promocji
Przyrodnika była to miła niespodzianka.
Organizatorzy korzystając z doświadczeń
poprzednich lat przygotowali nieco więcej
miejsc i książek do rozdania niż w po-

felieton
Archeologia

Archeologia mon amour – to moje obecne zawołanie. Od czasu jak przeszedłem
na emeryturę moim hobby stała się historia średniowiecza. Cały mój wolny
czas poświęcam poznaniu tej epoki. Od
jesieni ubiegłego roku moje szczególne
zainteresowanie skierowałem na historię
państwa wielkomorawskiego i związaną
z tym państwem misję chrystianizacyjną
św. Cyryla i św. Metodego. Wraz z moją
żoną Lusią, historykiem z wykształcenia,
próbujemy postawić ostrożną hipotezę o
chrystianizacji Ustronia, którego powstanie przenosimy do IX wieku, przez św.
Metodego i jego uczniów, a więc około
880 roku. Przestudiowaliśmy poglądy
niemal wszystkich historyków polskich na
ten temat. Zapoznaliśmy się z zabytkami
pochodzącymi z IX wieku, a związanymi
według niektórych historyków z państwem
wielkomorawskim, które znajdują się w
Małopolsce i na Śląsku. Wakacje poświęcimy na zwiedzanie zabytków budownictwa
sakralnego z okresu istnienia państwa wielkomorawskiego, położonych na Morawach
i Słowacji.
Z wielkim niepokojem czekaliśmy na
zapowiadany remont alejek na cmentarzu
katolickim w Ustroniu. Wreszcie nadeszła
chwila jego rozpoczącia. Codziennie wizytowałem cmentarz i przyglądałem się budowie nowych alejek. Moim zainteresowaniem
objęte były głębokie wykopy. Chodziło mi
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przednich latach. Istniała jednak obawa, że
niesprzyjająca pogoda wpłynie na zmniejszenie liczby uczestników tej imprezy.
Stało się inaczej. Organizatorzy przeżyli
miłą niespodziankę; sala wypełniła się, jak
to się mówi; po brzegi. Trzeba było dostawiać krzesła i ściągnąć dodatkową liczbę
egzemplarzy do rozdania… Należałoby
życzyć innym organizatorom tegorocznych
imprez, żeby doświadczyli równie miłych
niespodzianek…
Miałem ochotę zabrać głos na początku
dyskusji, ale zostałem uprzedzony i nie
zabrałem głosu… A chciałem powiedzieć
tak: Tak sobie myślę, że naszą dyskusję
powinniśmy zacząć od wyrażania podziwu i
podziękowań wobec tych, z których inicjatywy powstał ten zeszyt, jak i poprzednie
zeszyty. Wiem jak wiele trzeba zachodu
i starań, aby opracować koncepcję takiego
zbiorowego wydawnictwa, znaleźć odpowiednich autorów i doprowadzić do tego,
żeby wszystkie teksty zostały napisane
i na czas dostarczone do redakcji. A do tego
dodatkowa trudność wynika z faktu, że jest
to już kolejny zeszyt dotyczący podobnej,
żeby nie powiedzieć; tej samej, tematyki.
Z każdym kolejnym zeszytem poziom
trudności staje się większy, a do tego grozi
powtarzanie tych samych tematów i niebezpieczeństwo zniechęcenia i zmęczenia
wynikające z pamięci o tych wszystkich
trudnościach i kłopotach, które trzeba było
pokonać przy poprzednich wydaniach…

Szczerze więc podziwiam panów: Zygmunta Białasa i Aleksandra Dordę, dziękuję
za wykonaną pracę i życzę wytrwałości,
nowych pomysłów i skuteczności przy
przygotowywaniu i wydawaniu następnych
zeszytów Przyrodnika Ustrońskiego.
Przy okazji pomyślałem o tym, że ustrońską tradycją stało się regularne wydawanie
trzech periodyków. Wszak oprócz Przyrodnika Ustrońskiego wydawany jest też
Pamiętnik Ustroński i Kalendarz Ustroński.
A do tego trzeba dodać wychodzącą regularnie Gazetę Ustrońską… Najwyraźniej
żyjemy w ciekawym Mieście, gdzie wciąż
się coś dzieje i mamy o czym pisać, i to
zarówno wtedy, gdy chodzi o sprawy aktualne, jak i o to, co działo się w przeszłości.
Przy okazji kolejnych publikacji ujawniają
się nowi autorzy. Ich liczba z każdym rokiem rośnie… Jakby to było dobrze, gdyby
tak rosła też stale liczba czytelników…
Niestety, z różnych publikowanych danych,
wynika, że jest inaczej… Mam jednak
nadzieję, że nie dożyjemy czasów, kiedy
będzie więcej piszących niż czytających…
Póki co życzę, aby Przyrodnik Ustroński
znalazł jak najwięcej czytelników. Naprawdę warto go przeczytać… A wszystkim
Autorom życzę chętnych i życzliwych Czytelników… Sobie zresztą też tego życzę…
Mam nadzieję, że nie będę jedynym, który
ten tekst czy inne moje teksty przeczyta…
Ja już ten tekst przeczytałem, aby dokonać
koniecznej korekty.
Jerzy Bór

o to, aby sprawdzić, czy w miejscu wykonanych wykopów, przypadkiem nie pozostały
fundamenty starego drewnianego kościoła
pod wezwaniem św. Klemensa papieża
i męczennika. Niestety, poza wielką płytą
z piaskowca, według tradycji pochodzącą
ze starego koscioła, którą pozostawiono
na swoim miejscu, nic nie znaleziono.
Nasze oczekiwania odkrycia fundamentów
starego kościoła, co pozwoliłoby określić
wiek jego powstania, okazały się być
zbyt optymistyczne. Nie przewidzieliśmy
gospodarności naszych przodków, którzy
zapewne z oszczędności, wykorzystali każdy kamień z fundamentów starego kościoła
do rozbudowy kaplicy sierocińca na nowy
murowany kościół św. Klemensa.
W tej sytuacji wszystko musimy rozpocząć od początku, czyli od głównych
miejsc związanych z istnieniem państwa
wielkomorawskiego. Dlatego też w ostatni piątek udaliśmy się z pielgrzymką do
Velehradu, na odpust św. Cyryla i św.
Metodego. Dzień 5 lipca w Czechach, jest
świętem państwowym, dniem wolnym od
pracy, podobnie jak następny dzień 6 lipca
- rocznica śmierci Husa - sic! W tym roku
obchodzona jest w Czechach i na Słowacji
1150-ta rocznica przybycia św. Cyryla i św.
Metodego do państwa wielkomorawskiego. Tysiące pielgrzymów przybyło więc
do Velehradu, ich łączna ilość na pewno
przekroczyła 100 000. Tylu bowiem uczestniczyło w uroczystej Mszy św. Udział
w uroczystościach wzięły władze państwowe Republiki Czeskiej z prezydentem
Zemanem na czele. Wyobrażacie sobie to
P.T. Czytelnicy! .
Po zakończeniu uroczystej ceremonii

rozpoczęliśmy zwiedzanie pięknej bazyliki Wniebowięcia NMP w Velehradzie,
szczególną uwagę poświęcając tym jej
fragmentom, które powstały w IX wieku.
To była wspaniała lekcja historii. Następnie udaliśmy się do oddalonej o 2 km wsi
Modra, gdzie znajduje się zrekonstruowane
osiedle wielkomorawskie z repliką kamiennego kościółka św. Jerzego z IX wieku.
Powróciliśmy do Ustronia do naszych
codziennych badań z archeologii wyobraźni. Wcześniej, pierwszego dnia lata,
21 czerwca, wczesnym rankiem, wraz z
moją suczką Lolą staliśmy przed cmentarzem katolickim i podziwialiśmy wschód
słońca. Jakież było nasze zdziwienie, gdy
przeszliśmy na drugą stronę cmentarza i
zauważyliśmy, że w linii prostej słońce,
cmentarz, znajduje się przejście szlaku
komunikacyjno-handlowego pod Małą
Czantorią. Czyż to nie przypadek, zapytała
moja suczka Lola? Lola zna się na rzeczy,
gdyż bierze ze mną udział we wszystkich
wędrówkach w poszukiwaniu śladów osadnictwa w Ustroniu i okolicy.
Początkiem czerwca, na spotkaniu
w Muzeum Ustrońskim, archeolodzy Bogusław Chorąży i Bożena Chorąży z Bielska-Białej zwrócili uwagę na fakt, że na
Tule i Grodzisku w Cisownicy, w epoce
kultury łużyckiej nadal istniały osiedla. Z
tym, że na Grodzisku, jak wykazały badania powierzchniowe, istniało osiedle także
w średniowieczu. To bardzo interesujące
odkrycie dla historii naszego regionu!
Tak więc, każde odkrycie archeologiczne może zmienić historię naszego miasta.
Czyż nie warto za to kochać archeologię!
Andrzej Georg
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Smak zwycięskiego szampana
Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran powtórzyli swój ubiegłoroczny sukces i drugi
raz z rzędu zwyciężyli w Rajdzie Karkonoskim. Szalone tempo załogi LOTOS Rally
Team miało swoje odzwierciedlenie w wynikach - wygrali aż 11 z 12 rozegranych
odcinków. Tą trzecią z kolei w tym sezonie wygraną Kajto wywalczył sobie miejsce
w gronie zaledwie 6 w historii zawodników, którzy mają na koncie triumf w klasyfikacji generalnej w więcej niż 16 rundach krajowego czempionatu.

Kajetanowicz z Baranem, wygrywając
oba dni, jak i cały rajd, ponownie zdobyli komplet punktów, umacniając się na
pozycji liderów zarówno w klasyfikacji
generalnej, jak i sponsorskiej Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Polski. Po
upalnych dniach, pełnych emocji, rywalizacji i ciężkiej pracy, należał się porządny
prysznic z szampana, o co zadbali zarówno
rywale, jak i członkowie zespołu na mecie
trzeciej rundy RSMP.
– Jestem zmęczony - to fakt, ale wiem,
że te sukcesy na wymagających oesach
dodają mocy przed kolejnymi zawodami –
mówi Kajetanowicz. – Chciałbym sprawić,
by smak zwycięskiego szampana poczuli
wszyscy pracujący w LOTOS Rally Team
i kibice, którzy są również jego częścią.
Wygrywanie nie jest monotonne - każdy
rajd jest inny, każdy dostarcza niezapomnianych doznań. Jazda za kółkiem nigdy
nie nudzi, gdy się to kocha tak jak ja.
– Lubi się rajdy, które się wygrywa, szczególnie jeśli to jest po raz piąty, ale ta zasada
działa w dwie strony - wygrywa się rajdy,
które się lubi – stwierdza Baran. – Tak
jest z Rajdem Karkonoskim. Pierwszą
część sezonu kończymy w bardzo dobrych
nastrojach. W oczekiwaniu na Rajd Rzeszowski zasłużone, ale krótkie wakacje.
Zwycięska sobota
Załoga Kajetanowicz Baran po raz kolejny w sezonie rozpoczęła od zwycięstwa na
wszystkich trzech odcinkach specjalnych
pierwszej pętli. Załoga LOTOS Rally
Team najszybciej pokonała kilkadziesiąt
kilometrów oesowych trzeciej rundy Mistrzostw Polski i prowadziła w klasyfikacji
generalnej rajdu.

– Uwielbiam jeździć po górach – mówi
mistrz z Ustronia. – Te trasy i zakręty,
które kocham - już widzimy, że nie będzie
to wakacyjny spacerek. Pętlę przejechaliśmy bez niespodzianek, ale kilka zasadzek
na trasie było. To trudny rajd, a warunki
pogodowe mamy trochę nieprzewidywalne, dużo zmiennej przyczepności i kilka
partii wilgotnych, więc na slickach było
emocjonująco.
Rajdowcy nie spuścili z tonu i pierwszego dnia zmagań zdobyli absolutnie
wszystko, co było do zdobycia. Jako
jedyni od miesięcy wygrali wszystkie
odcinki specjalne dnia, w tym dwa prze-

jazdy po ulicach Jeleniej Góry, i prowadzili
z prawie półminutową przewagą. Aktualni
Mistrzowie Polski piąty raz z rzędu i szósty
w sezonie zdobyli komplet punktów do
klasyfikacji generalnej i jako pierwsi w tym
roku przekroczyli granicę 100 oczek.
– Jechało nam się świetnie, unikaliśmy
przygód, choć nie raz było gorąco. Poszło
koncertowo, ale to dopiero rozgrzewka
przed niedzielą, kiedy czeka nas dużo
brudnych cięć i nawet dzisiejsze podskoki
to dopiero wstępniak. Pozdrawiam kibiców - nie tylko widzę, ale też czuję wasz
doping – podsumowuje nasz krajan.
Niedzielne umocnienie
Podczas pierwszej pętli niedzielnego
etapu wszystkie odcinki specjalne na
swoje konto zapisała załoga LOTOS Rally Team, a to oznacza to, że od początku
Rajdu Karkonoskiego wygrała wszystkie
oesy. Po 9 różnorodnych miejskich i górskich próbach prowadziła w klasyfikacji
generalnej 3 rundy RSMP i w klasyfikacji
drugiego dnia.
O trasie Kajetan Kajetanowicz: – Dwa
ostatnie odcinki w pętli są mega - dużo
emocji, sporo się dzieje, bardzo zróżnicowana nawierzchnia. Dla takich oesów
warto ciężko pracować miesiącami i przygotowywać się do rajdów, by później móc
przeżywać jazdę takimi oesami. Przed
nami jeszcze 1/4 rajdu - trzeba pozostać
skoncentrowanym i cisnąć, ale nie zapominamy, że rajdy to też radość dla kibiców
i nie tylko dla nich.
Rajdowe Samochodowe
Mistrzostwa Polski
1. Kajetanowicz – Baran
subaru impreza RT 			 132
2. Chuchała – Heller
subaru impreza STI 			 87
3. Kuchar – Dymirski
peugeot 207 supr 2000 		 82
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