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W minionym tygodniu w szkołach i przedszkolach odbyły się jasełka. Na zdjęciu jasełka w Przedszkolu nr 7.

Fot. M. Niemiec

Żyjemy tu zgodnie orkiestrowe 32.646
Rozmowa z Wandą Misiorz,
właścicielką sklepu „U Wandy”

Jeśli chodzi o małe, rodzinne sklepy, najczęściej słyszymy
o ich zamykaniu, a pani wręcz przeciwnie, wyremontowała
i powiększyła swój sklep.
Ja na pewno nie zamierzam zamykać sklepu, bo nasi klienci są
dowodem na to, że jest potrzebny. Mamy przede wszystkim stałych klientów, sąsiadów, osoby, które przejeżdżają obok do pracy,
a w sezonie wczasowiczów.
Duża jest różnica, jeśli chodzi o ruch w sezonie i poza sezonem?
Dość duża. Turyści, wczasowicze pojawiają się już w maju, najwięcej jest ich w miesiącach wakacyjnych i potem aż do końca
września utrzymuje się większy ruch. Bardzo dużo zależy od pogody. Gdy są ładne, słoneczne weekendy, gości jest znacznie więcej.
Z naszego sklepu jest niedaleko nad Wisłę, więc osoby wybierające
się nad rzekę kupują napoje, lody, kiełbasę do grillowania, pieczywo. W wielu sąsiednich domach właściciele prowadzą kwatery,
(cd. na str. 2)
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W Ustroniu prawie 200 wolontariuszy zbierało pieniądze dla potrzebujących dzieci i seniorów w czasie Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Łącznie z dochodem z licytacji w naszym
mieście zebrano 32.645,54 zł. Policjanci pilnowali bezpieczeństwa młodych ludzi, nauczyciele opiekowali się nimi, strażnicy
miejscy zawozili gdzie trzeba. Właściciel „Smakosza”- Krzysztof
Wróblewski zapewnił napoje, a Urszula Skwara, właścicielka
„Delicji” – drożdżówki. Ciepły posiłek dla sztabu dostarczono
z pizzerii „Pod Czantorią”. W kweście wzięli udział uczniowie
wszystkich ustrońskich szkół, z wyjątkiem SP-3, po raz pierwszy
włączyło się gimnazjum dla dorosłych. Najwięcej legitymacji i puszek otrzymali uczniowie z SP-2, ponieważ od lat najbardziej angażują się w zbieranie pieniędzy dla potrzebujących. W tym roku
w ich puszkach znalazło się prawie 12 tys. zł. Najwięcej działo się
w Karczmie Góralskiej. Mimo mrozu na świeżym powietrzu
grano i kwestowano. O tym wyjątkowym wydarzeniu przeczytać można relację Wielkiego Zbójnika na str. 4.
(mn)
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Żyjemy tu zgodnie
(cd. ze str. 1)

więc ich goście często nas odwiedzają. Zimą ruch jest mniejszy,
za wyjątkiem okresu świąteczno-noworocznego.
Właściciele małych sklepów narzekają, że przed świętami klienci
korzystają przede wszystkim z ofert dużych marketów.
Ta tendencja jest wyraźnie zauważalna, ale przed świętami czy
sylwestrem jest tyle rzeczy do kupienia, że u mnie też się zwiększa
ruch. Wiadomo, że nie jestem w stanie konkurować z darmowymi
ofertami supermarketów, ale nie każdy lubi w nich kupować. Są
też produkty naszych lokalnych producentów, których w sklepach
sieciowych nie uświadczysz. Zresztą niskie ceny są często wynikiem porozumień między sieciami a producentami, a przez to towar
jest w mniejszych opakowaniach, gorszej jakości. To potwierdzają
sami przedstawiciele wytwórców. U mnie masło na pewno będzie
prawdziwe, kiełbasa z mięsa, pieczywo bez polepszaczy.
Też jest pani zdania, że za dużo mamy hipermarketów
w Ustroniu?
Trudno powiedzieć, że za dużo, bo skoro mogą się utrzymać
i mają klientów… Jednak z drugiej strony, czy rzeczywiście tyle
ich potrzeba? Rodzinne sklepy, ale też na przykład należące do
PSS „Społem”, płacą podatki naszemu miastu, zatrudniają naszych
mieszkańców, dają pracę i utrzymują wiele rodzin. A sieciówki? Są
zwolnione z podatków, gdy minie okres zwolnienia, przekształcają
się w inną firmę i znowu korzystają z ulg. Swoim pracownikom
płacą najniższe pensje, nie wspierają lokalnych wytwórców,
a wręcz przeciwnie, sprowadzają towar z najdalszych nawet zakątków Polski i świata, przyczyniając się do upadku miejscowych
firm. O jakości, która za niską cenę nie może być wysoka, już
mówiłam.
Są też osoby, które nie lubią zakupów w supermarketach.
Jest ich dużo i często o tym mówią. Nie są to tylko osoby starsze.
Szczególnie, chodzi o to, żeby nie szukać na półkach ulubionego
produktu, nie czytać składu, żeby wiedzieć, co jest w środku.

W. Misiorz.

Fot. M. Niemiec

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy tradycyjnie zagrała w Ustroniu, ale również
w Cieszynie, Skoczowie, Wiśle, Strumieniu, Brennej, Goleszowie oraz Zebrzydowicach.
Przez całą niedzielę 13 stycznia wolontariusze zbierali datki
na pomoc dla dzieci i osób
starszych.

*

*

*

Na grudniowej sesji uchwalono piętnasty budżet powiatu
cieszyńskiego. Dochody za-
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planowano na kwotę 151,5 mln
zł, a wydatki mają wynieść 159
mln zł. W planie są inwestycje
drogowe, remonty kilku szkół
oraz termomodernizacje dwóch
domów opieki społecznej.

*

*

*

Pierwszą spółdzielnią produkcyjną w powiecie cieszyńskim
była RSP w Dębowcu. Założono ją w 1951 roku. W połowie lat 50. istniało na naszym
terenie 18 spółdzielni, które
liczyły prawie 460 członków i
uprawiały areał o powierzchni
2,5 tys. hektarów. Obecnie jest
ich raptem kilka.
				
* * *
Konkurs skoków narciarskich
o Puchar Świata w Wiśle oka-

U nas klienci właściwie nie czytają informacji na opakowaniach,
chyba że mają jakieś szczególne zapotrzebowanie. Ufają, że
niczego marnej jakości nie sprzedaję, a jeśli trzeba, mogę im
przeczytać. Do małych sklepów ludzie przychodzą po swoje ulubione produkty, masło konkretnej firmy, chleb, mleko,
wędlinę. Wszystko zawsze świeże i takiej samej jakości, bez
niespodzianek. Po remoncie pewną część asortymentu mamy
w samoobsłudze, ale większość podajemy osobiście. Często
klienci przychodzą z karteczką, co kupić. Jest czas na bezpośredni
kontakt i na rozmowę.
Lubi pani swoją pracę?
Całe życie zawodowe przepracowałam w spółdzielczości i handlu.
Na początku w GS-ie w Istebnej, a następnie w GS-ie w Wiśle.
Wprawdzie pracowałam w kadrach na stanowisku specjalisty
do spraw socjalnych, a potem jako kierownik działu finansów,
ale zawsze lubiłam kontakt z ludźmi, lubiłam odwiedzać sklepy
należące do spółdzielni, robić remanenty. W 1991 roku, kiedy
jeszcze pracowałam w Wiśle, postanowiliśmy z mężem otworzyć
własny sklep. Wybudowaliśmy mały sklepik, który w prawie
niezmienionej formie działał do ubiegłego roku, kiedy przeprowadziliśmy pierwszy poważny remont i rozbudowę. Chciałabym
poszerzyć asortyment o pamiątki – rękodzieło regionalne, serwetki
koniakowskie, obrazy i rzeźby od miejscowych artystów. Kiedy
rozmawiam z ludźmi, słyszę, że jest zapotrzebowanie na takie
rzeczy. Jestem patriotką lokalną i jak tylko mogę staram się promować kulturę i wyroby Śląska Cieszyńskiego i Beskidów. Cieszę
się, że w sklepie będzie też prasa, bo brakuje jej w okolicy, odkąd
zlikwidowano kiosk przy przystanku na Brzegach.
Działa pani w zarządzie osiedla Ustroń Górny. Czy sklep to
dobre miejsce na zgłaszanie różnych bolączek mieszkańców
dzielnicy?
Bardzo dobre, po pierwsze dlatego, że dobrze się znamy, a po
drugie często widzimy. Nie trzeba zwoływać zebrania, żeby dowiedzieć się, co trzeba naprawić, jakie są problemy mieszkańców
okolicznych ulic. Zresztą moim sąsiadem jest pan Arkadiusz
Gawlik, przewodniczący zarządu, z którym bardzo dobrze układa się współpraca. Gdy są jakieś pilne sprawy, zawsze mogę do
niego zajrzeć.
Mieszkańcy innych dzielnic mówią czasem, że o nich się zapomina, a najwięcej robi się dla centrum. Czy macie w ogóle
jeszcze jakieś problemy?
Zawsze może być lepiej. Są jeszcze miejsca nieskanalizowane.
W czasie ostatniej powodzi najbardziej, poza Nierodzimiem, ucierpiał rejon ulic 3 Maja i M. Skłodowskiej-Curie, ulica Partyzantów
i chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 1wymagają poważnego
remontu, trzeba będzie mądrze zagospodarować teren po starym
domu. W czasie mojej działalności na szczęście nie spotkałam się
z konfliktami sąsiedzkimi, międzyludzkimi, kiedy jakiś problem
jest nie do rozwiązania z tego powodu, że nie potrafią się dogadać
mieszkańcy. Myślę, że żyjemy tu zgodnie. Zgodnie też mieszkańcy
mówią, że najbardziej w Ustroniu brakuje basenu i aquaparku, który
byłby atrakcją dla mieszkańców i turystów, którzy w niepogodę
nie mają co robić.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec
zał się nie za bardzo udany dla
biało-czerwonych. Najlepiej
spisał się Piotr Żyła (KS Wisła Ustronianka), który był 6.
Kamil Stoch zajął 7. lokatę,
Maciej Kot uplasował się na
miejscu 13. Drugi z wiślańskich zawodników Aleksander Zniszczoł był 35. Wygrał
Anders Bardal.

Dominika Hulawy, Krzysztof
Kukuczka, Sebastian Gazurek
i Mateusz Ligocki, zawodnicy
MKS Istebna i NKS Trójwieś
Beskidzka, zostali powołani
do kadry Polski i wystartują
w Mistrzostwach Świata Juniorów i Młodzieżowców. Rywalizować będą w dniach 20–27
stycznia w czeskim Libercu.

Cieszyn ma obecnie ponad 80
taksówek osobowych. Liczba
taka utrzymuje się od kilku
lat. Część taryfiarzy rezygnuje
z zarobkowania, ale na ich
miejsce przychodzą nowi, ciekawi pracy za kółkiem, choć
nie zawsze doświadczeni
w tym zawodzie.

Po dworcu autobusowym
w Cieszynie nie ma śladu.
Został zburzony na przełomie grudnia i stycznia. W tym
miejscu wiosną ma rozpocząć
się budowa galerii handlowej.
W drodze konkursu wybrano jej
nazwę. Brzmi „Galeria Stela”.
          (nik)

*
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Na ślubnym kobiercu stanęli
Magdalena Łapczyk z Ustronia i Mirosław Zajdel z Ustronia

*

*

*

Ci, którzy od nas odeszli:
Jan Kąkol
Gertruda Bojda
Małgorzata Huma
Wiesław Knapik
Zofia Kawulok
Franciszek Sikora
Albina Małysz
Kazimierz Raszkiewicz
Paulina Gogółka
Krystyna Dorda
Leszek Szoblik
Henryk Hajduk
Maria Nawrocka
Helena Nowicka
Helena Sikora
Zbigniew Zawadzki
Joanna Kukla
Andrzej Mendryla
Eryk Brachaczek
Teresa Madejczyk

lat 69
lat 83
lat 94
lat 73
lat 66
lat 88
lat 96
lat 91
lat 92
lat 62
lat 73
lat 63
lat 68
lat 67
lat 69
lat 84
lat 67
lat 59
lat 72
lat 90

ul. 9 Listopada
ul. Szeroka
ul. Kościelna
os. Manhatan
os. Manhatan
ul. Fabryczna
ul. Krzywaniec
ul. Polna
ul. Komunalna
ul. Cieszyńska
ul. A. Brody
ul. Chabrów
os. Manhatan
ul. Bażantów
ul. Kręta
os. Manhatan
os. Centrum
ul. Brzozowa
os. Cieszyńskie
ul. Chabrów

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia,
złożone wieńce i kwiaty
oraz udział w ceremonii pogrzebowej

śp.

Joanny Kukli
składa Rodzina

Serdeczne podziękowania za złożone wieńce i kwiaty,
za wyrazy współczucia oraz udział
w ceremonii pogrzebowej

śp. Krystyny Dorda
składa rodzina

Pan Elżbiecie Raszewskiej
najszczersze kondolencje z powodu śmierci matki

śp. Heleny Calińskiej

tel. 854 34 83
tel. 604 55 83 21
7 I 2013 r.
Na ul. Sztwiertni mandatem
w wys. 10 zł ukarano właściciela
psa za brak opieki nad czworonogiem.
7 I 2013 r.
Mandatem w wys. 50 zł ukarano
kierowcę, który nieprawidłowo
parkował przed Uzdrowiskowym
Zakładem Przyrodoleczniczym.
8 I 2013 r.
Na wniosek mieszkańców przeprowadzono kontrolę na ul. Dominikańskiej. Sprawdzano, czy
kierowcy parkują na chodnikach.
Jednej osobie zwrócono uwagę
i tym razem skończyło się na
upomnieniu.
8 I 2013 r.
Kontrolowano odśnieżanie na
terenie miasta. Szczególną uwagę
zwracano na chodniki. Informacje przekazywano odpowiednim
służbom albo upominano osoby
odpowiedzialne, do których należy odśnieżanie chodników przed
sklepami.
9 I 2013 r.
Zaczęły się tegoroczne kontrole

gospodarki ściekowej. Na początku sprawdzano nieruchomości
przy ul. Sosnowej w Hermanicach.
Jedna osoba została pouczona,
jednej nakazano wywóz nieczystości. Pozostali właściciele posesji posiadali stosowne umowy
i rachunki za wywóz.
10 I 2013 r.
Otrzymano informację, że na ul.
A. Brody wałęsa się bezpański
pies. Na miejscu okazało się, że
zwierzę jest chore. Wezwano pracowników schroniska dla zwierząt
i pies trafił do Cieszyna.
11 I 2013 r.
Interwencja przy ul. Góreckiej
w sprawie spalania osłonek kabli
z instalacji samochodowych.
Pozbycie się osłonek umożliwia
sprzedanie kabli w punkcie skupu
złomu. Mieszkankę Bażanowic
ukarano mandatem w wysokości
150 zł.
12 I 2013 r.
Kontrola parkowania pojazdów
przed wyciągami narciarskimi
w Polanie i Jaszowcu.
13 I 2013 r.
Zabezpieczenie porządkowe finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Strażnicy rozwozili wolontariuszy do różnych dzielnic
i przywozili do siedziby sztabu
w „Prażakówce”.
(mn)

Bal w jedynce

W ramach obchodów jubileuszu ustrońskiej „Jedynki” organizujemy dla rodziców, dorosłych absolwentów i naszych przyjaciół
tradycyjny Bal Karnawałowy, który odbędzie się 2 lutego 2013
r. w „Prażakówce”. Nasz bal może być doskonałą okazją do
spotkań po latach!
Bilety do nabycia w sekretariacie szkoły. Tel. 33 854 35 64.
Serdecznie zapraszamy!
Dyrekcja i Rada Rodziców SP-1

U WAGA!

Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi obowiązku składania oświadczeń dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych za 2012 rok oraz
obowiązku uiszczania pierwszej raty za sprzedaż napojów
alkoholowych. Termin składania oświadczeń oraz płatności
pierwszej raty upływa 31 stycznia 2013 r. Płatności należy
dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń (parter) lub
przelewem na konto bankowe:
ING BANK ŚLĄSKI O/Bielsko-Biała 60 1050 1070 1000
0001 0102 5211

składają
Zarząd i Pracownicy Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego
„Ustroń” S.A.

Zakład Pogrzebowy
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00
sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom. 502 715 339
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W drodze do Karczmy Maja Gluza i Martyna Majewska z VI klasy Szkoły Podstawowej nr 1.
Jedna z wolontariuszek ma już za sobą kilkuletni staż, gdyż zaczynała jako osoba towarzysząca swojej siostrze. Samodzielnie dziewczyny zbierały pieniądze po raz drugi.
- Chodzimy od godziny 16, a skończymy o 19. Potem zaniesiemy pieniądze do „Prażakówki”, gdzie zostaną policzone. Wszyscy są dla nas bardzo mili, chętnie wrzucają pieniądze,
nawet dość dużo - mówiły dziewczyny.
Fot. M. Niemiec

Dobrze na co dzień

Gromada Górali na Śląsku Cieszyńskim
i z pomocą Urzędu Miasta i MDK „Prażakówka” a także ze Stowarzyszeniem
Beskidzkie Smaki zorganizowała po raz
drugi Zbójnicką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy w Karczmie Góralskiej w ramach
XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Mimo mrozu, było gorąco i ciekawie
na scenie przy karczmie, paliło się pod
potężnym kotłem z kwaśnicą zbójnicką,
ogień był na rożnach, ognisku, momentami
padał śnieg. Była więc piękna sceneria dla
tej imprezy.
Tegoroczne licytacje zaskoczyły nas
skutecznością. Poprowadził je fantastycznie i z humorem, Starszy Zbójnik Ryszard
Mazur, a nad spisywaniem, protokołowaniem czuwała Agnieszka Michalska
i Wielki Zbójnik. Zlicytowano prawie
wszystko, na kwotę 2350 zł (w tamtym
roku 1410 zł). Duża popularnością cieszyły się licytowane w końcówce przedmioty
z Radia Bielsko. Obuszek Gromady Górali poszedł za 190 zł i został w Ustroniu,
a co więcej - jego nowy właściciel Krzysztof Bogaczewski, został automatycznie
członkiem Gromady Górali. Dzielnie licytowali rozpoznani przez nas ustroniacy:
Janusz Czudek, Andrzej i Jacek Piechoccy,
Andrzej Drobik a w końcówce Kazo Urbaś
z Cieszyna.
Zbójnik Honorowy Czesław Kanafek
z bractwem kurkowym nie zawiódł. Były
strzały armatnie i z pistoletów na początku
i na zakończenie.
Niestety pogoda nie pozwoliła na zapowiadane skoki spadochronowe i też nikt
nie odważył się wylicytować skoku spadochronowego w tandemie, a była okazja
wylicytować go za 500 zł.
Zagrały zapowiadane uznane kapele góralskie, niektóre w rękawiczkach,
a więc Kapela Moniki Wałach, tym razem
z Januszem Macoszkiem „Ślązakiem
roku” na czele, potem kapela „Sarpacka” a następnie oczekiwana przez grono
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fanów „Tekla klebetnica” z błyskotliwym programem i finezyjnym czardaszem
oczywiście. Na koniec części artystycznej
kapela „Torka” Kaza Nędzy Urbasia,
która dekorowała pogadankę popularną
o zróżnicowaniu pieśniowo-tanecznym
ziemi cieszyńskiej, którą z niezwykłą
swadą wygłaszał Honorowy Obywatel
Ustronia, Zbójnik nad Zbójnikami prof.
Daniel Kadłubiec. Mowę i śpiewy prof.
Kadłubca z akompaniamentem Kaza
i przejmującym śpiewem Marzeny Zając
i kapeli „Torka” przerywano gorącymi
oklaskam. Wtedy temperatura wynosiła
minus 12 stopni. Nie zawiódł swoich
wielbicieli Zbójnik, doktor nieobadany
dr hab. Marek Rembierz, którego krótki i błyskotliwy wykład „O zbójnickiej
dobroczynności cz. II” jest cytowany
w mediach, a więc go i tu zacytujemy:
Żeby zrobić dobrze, trzeba zrobić tak, żeby
było dobrze, a nie tylko, że chciało się zrobić dobrze. My często w języku codziennym
używamy słowa starać się. Staramy się,

żeby było dobrze. A staranie się to często
jest takie udawanie, pozorowanie. Mówiąc
o dobrym działaniu powinniśmy robić
dobrze na co dzień.
Wiesław Wróblewski, Zbójnik Honorowy, szef Stowarzyszenia Beskidzkie Smaki
z pomocą świetnych, młodych kucharzy
przygotował zbójnicką kwaśnicę, która
rozgrzewała zmarzniętych wolontariuszy, i uczestników imprezy. Wydano jej
ok. 270 litrów. W najgorszej sytuacji był
prowadzący nagłośnienie, zamarzający
nam Krzysztof Turek. Karczma góralska
z właścicielem Tomaszem Brachaczkiem
przygotowała na tą okazję wiele smakołyków.
Spodziewany najazd zbójników żywieckich, odbył się, ale zbójnicy śląscy
byli zaskoczeni najazdem przed czasem
i to w wielkiej liczbie z szefami zbójników:
Leszkiem Młodzianowskim, Krzysztofem
Kuflem, Romanem Kokocińskim. Prawie
każdy chciał mieć z nimi zdjęcie. Była
prezentacja urywków z amatorskiego filmu
„Sen o zbójnikach”, grała kapela „Syćko
gro” ze Szczyrku. Natomiast zbójnicy śląscy, grasujący ostatnio po domach wczasowych organizowali dla publiczności
zabawy sprawnościowe.
Bezpośrednia relacja ze Zbójnickiej
Orkiestry była na antenie Radia Bielsko,
które uruchomiło w Karczmie studio polowe z Jerzym Wilczkiem na czele. A więc
reklama Ustronia i imprezy na bieżąco
szła w świat.
Na ścianie karczmy można było zobaczyć wystawę obrazów Stanisława Sikory,
a podarowany nam obraz, zlicytowaliśmy
za bardzo przyzwoitą cenę.
Wolontariusze bardzo przejętej Ani
Darmstaedter, a było ich sporo, napełniali
puszki pieniędzmi od zadowolonych widzów. Po godz. 18 rozpoczęła się część
nieoficjalna, już w karczmie. Opisywać
jej nie będziemy, ale w skrócie można
by to wydarzenie nazwać jam session po
gorolsku z Kazem „Nędzą” Urbasiem
i Ryszardem Gąską na czele.
Tym którzy nas nie zawiedli – przepieknie dziękujemy. Piękne zdjęcia z imprezy
pojawiać się będą na www.gorale.ustron.
pl
Jan Sztefek Wielki Zbójnik

K. Bogaczewski kupił obuszek i został zbójnikiem.

Fot. W. Suchta
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Zdaniem
Burmistrza

O gospodarce odpadami komunalnymi
mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Pod górę na fokach przypiętych do ślizgów nart.

Fot. W. Suchta

alpinizm na nartach

W sobotę 12 stycznia po raz szósty rozegrano Puchar Czantorii w Skialpinizmie
im. Kuby Soińskiego. Skialpinizm polega
na zjeżdżaniu i podchodzeniu pod górę na
nartach. Na Czantorii startowano sprzed
dolnej stacji Kolei Linowej „Czantoria”,
następnie pod wyciągiem krzesełkowym
wspinano się do górnej stacji i zjeżdżano.
Zawody rozegrano w czterech kategoriach
wiekowych: kadetów (rocznik 1993 i
młodsi), seniorów (roczniki 1973-1992),
weteranów (roczniki 1963-1972), nestorów (roczniki 1962 i starsi). Kadeci,
kadetki, nestorzy i nestorki mieli do pokonania dwie pętle, czyli 8,5 km przy
920 m przewyższenia, seniorzy, seniorki,
weterani i weteranki trzy pętle - 12,5 km
przy 1380 m przewyższenia.
- Są to zawody tradycyjnie rozpoczynające sezon skitourowy w Polsce, czyli
pierwsza edycja Pucharu Polski zarówno amatorów, jak i Polskiego Związku
Alpinizmu – mówi organizator Marcin
Zwoliński, prezes Klubu Skialpinistycznego Kandahar z Gliwic, przewodniczący
Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego
w Polskim Związku Alpinizmu. - Zima
w końcu dopisała i zawody udało się
przeprowadzić. Bywały jednak trudne
lata, gdy robiliśmy te zawody na resztkach
śniegu, ale w tym roku jest w porządku.
Przyjechało paru zawodników z Czech
i Słowacji. Może zawody międzynarodowe to za dużo powiedziane, ale startuje
kilku obcokrajowców zza miedzy.
W zawodach skialpinistycznych obowiązują dość szczegółowe wymogi dotyczące sprzętu. Narty muszą posiadać
metalowe krawędzie na co najmniej 90%
swojej długości oraz mieć szerokość co
najmniej 60 mm pod stopą. Narta musi
mieć minimalną długość 160 cm dla mężczyzn i 150 cm dla kobiet oraz kadetów.
Wiązania muszą umożliwiać unoszenie
pięty podczas marszu. Buty muszą sięgać
ponad kostkę i muszą posiadać podeszwę
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typu vibram lub podobną na co najmniej
80% powierzchni stopy. Głębokość bieżnika podeszwy ma wynosić co najmniej
4 mm. Ponadto startujący musieli mieć:
parę fok, czapkę narciarską lub opaskę,
parę kijków, rękawiczki, plecak z możliwością zamocowania nart, folię NRC,
kask, czołówkę – ze sprawnymi bateriami.
Startowano o godz. 15, więc zawodnicy
kończyli rywalizacje już o zmroku. Najszybciej trasę na stokach Czantorii pokonał
z czasem 1 godz. 3 min. 12 sek. Czech
Radoslav Groh (AKLVK Alpine Pro Ski
Trab Team), który na mecie o 10 sekund
wyprzedził Jacka Żebrackiego (KS Kandahar/GP GOPR) oraz o 41 sekund Tomka
Brzeskiego (KS Kandahar). Wśród pań
triumfowały zawodniczki KW Zakopane:
Anna Figura (1.19,43) przed Klaudią Tasz
(1.25,43) i Anną Tybor (1.34,00). Wśród
seniorów amatorów pierwszy był Piotr Mędoń (KS Kandahar). Najszybszą z kobiet
w tej kategorii okazała się Sabina Rzepka
(Alpinka). Wśród weteranów wygrał Jarek
Prokop (KS Kandahar) - najszybszy wśród
wszystkich amatorów, przed swoimi klubowymi kolgami: Korneliuszem Rakusem
i Grzegorzem Konikiem. W kategorii
nestorów bezkonkurencyjny był Stanisław
Kruczek (KS Kandahar), wyprzedzając
goprowców: Jerzego Żelińskiego i Jacka
Barancewicza. W kategoriach juniorskich
zwyciężyli: Agata Cikowska (TKN Tatra
Team) i Petr Adamek (AKLVK Alpine Pro
Ski Trab Team).
- Z roku na rok przybywa miłośników
skialpinizmu – twierdzi M. Zwoliński.
- Na pewno nie ma wielkiego progresu
w liczbie zawdników zajmujących się
więcej niż amatorsko tym sportem, ale na
pewno jest wiele więcej uprawiających
skialpinizm rekreacyjnie, turystycznie.
Ludzi w górach na skitourach spotyka
się co roku więcej. Na pewno rozwija się
ten rodzaj turystyki. Wojsław Suchta

*

*

W nowym roku znowu rozgorzała dyskusja odnośnie nowych zasad gospodarki
odpadami w naszym kraju od drugiego
półrocza 2013 r. i przejmowania tego
obowiązku przez samorządy. Dyskusja
wielowątkowa dotyczy różnych zagadnień, a dla mieszkańców najistotniejsze
są sprawy odpłatności.
Dopuszcza się kilka sposobów obliczania opłat za odpady np. od zużycia wody,
od powierzchni mieszkania czy od osoby,
przy czym gmina może wybrać jedno
kryterium. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Każde z rozwiązań ma swe plusy
i minusy i trudno wybrać jedno najlepsze
dla wszystkich. Stąd starania gmin, by
można było zróżnicować kryteria i przykładowo pobierać na pewnym obszarze
od osoby, na innym od zużytej wody, gdyż
nie wszystkie gospodarstwa wiejskie mają
zamontowane liczniki poboru wody, bo
korzystają z własnych studni i ujęć. Od powierzchni mieszkania też nie jest to zawsze
sprawiedliwe, bo w podobnym mieszkaniu
może mieszkać jedna osoba, może też kilka.
Można powiedzieć, że najsprawiedliwsza
jest opłata ustalana od osoby, gdyż każdy
z nas produkuje śmieci i w pewnej skali są to
ilosci porównywalne. Taki sposób naliczania opłat funkcjonuje obecnie w Ustroniu
i będzie funkcjonował nadal.
Przejmowanie przez samorządy obowiązku gospodarki odpadami jest związane z wyłanianiem wykonawcy tej usługi.
Do tej pory mieszkańcy indywidualnie
podpisywali umowy z wybraną firmą.
Wprowadzony zapis mówi o wyborze
firmy przez gminę w drodze przetargu.
Założenie, że wolny rynek sprawi, że
będą najniższe ceny, nie do końca się potwierdza, zwłaszcza w małych gminach,
gdzie nie będzie konkurencji, co może
prowadzić do zmonopolizowania branży i cen wyższych. W takim przypadku
w spółce gminnej mamy kontrolę samorządu i mieszkańców.
Problemem jest sposób poboru opłaty od mieszkańców. To nie będą decyzje podatkowe, ale zobowiązanie, które
mieszkaniec będzie realizował sam. Nie
będzie otrzymywał wezwań, ponagleń,
decyzji. Będzie tylko deklaracja mieszkańca i wpłaty w określonych terminach
do kasy miasta. To następny słaby punkt,
przy czym ustawodawca zakłada wysoką
świadomość społeczną obywateli.
Ustroń jest w o tyle szczęśliwym położeniu, że system odbioru odpadów działa
u nas od dwóch dekad. Staramy się, by
zmiany wynikające z nowych rozwiązań
były jak najmniejsze, a z drugiej strony
w jak największym stopniu zaadaptować
już funkcjonujący system do nowych uwarunkowań prawnych.
Notował: (ws)
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Obecni właściciele budynku chcą zachować oryginalną architekturę
kuźni.
Fot. M. Niemiec

listy do redakcji

Szanowna Pani
Z wielką przyjemnością przeczytałem Pani publikację pt. „Parę
rzeczy nas zaskoczyło” w Nr 51 GU z dnia 20 grudnia 2012.
Chyba po raz pierwszy od kilku lat ukazała się niekonfrontacyjna,
rzeczowa informacja dotycząca byłej Kuźni, autorstwa osoby
niezwiązanej z Kuźnią Polską S.A. Gratuluję pomysłu z fotografią
zakładu z lotu ptaka. Wysoko oceniam dostrzeżenie pozytywów dla
Miasta i jego mieszkańców wynikających z likwidacji uciążliwej
produkcji kuźniczej i nowych inwestycji przy ul. Daszyńskiego 64,
czyli patrzenie wprzód, a nie tylko rozpamiętywanie historii, mimo
że niezaprzeczalnie wartej szacunku.
Dbając o rzetelność informacji chciałbym przekazać kilka
uwag, które moim zdaniem winny być Pani znane, choćby dla tzw.
„porządku”:
Kuźnia Polska S.A. oferowała do sprzedaży nieruchomości
zakupione w połowie 2004 od FSM WWR w Bielsku – Białej
reprezentującej Skarb Państwa o łącznej powierzchni ok. 18 ha
dwuetapowo:
1.Od końca 2004 w ramach restrukturyzacji te, które zostały
zakwalifikowane jako zbędne, ale zanim jeszcze podjęto decyzję o
konsolidacji zakładu w Skoczowie. Sprzedano wtedy między innymi
stawy w Hermanicach, zabudowania dzisiejszych firm „Legierski”,
„Słonecznik”, „Tomar”, „Smakosz”.
2.Od 2007 - w związku z decyzją o pełnej konsolidacji produkcji w zakładzie skoczowskim - wszystkie pozostałe (ok. 9 ha).
Ogłoszenia o sprzedaży pojawiły się w prasie lokalnej i o zasięgu
ogólnokrajowym, specjalistycznej, na platformach internetowych,
podpisano umowy z dwoma agencjami pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami.
W 2008 trzech nabywców było nimi zainteresowanych w
całości:
- znany, lokalny przedsiębiorca, który zamierzał zakupić je w celu
przystosowania do profesjonalnego wydzierżawiania. Ostatecznie
negocjacje zakończyły się fiaskiem, gdyż proponował płatność
niepieniężną, na co Kuźnia Polska S.A. nie przystała,
- przedsiębiorca, który nie złożył formalnej oferty, ale przedstawiał
się jako zainteresowany zakupem nieruchomości w celach deweloperki mieszkaniowej. Po analizie możliwości zmiany zapisów planu
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miejscowego ostatecznie nie podjął negocjacji,
- znana, lokalna firma budowalna, która proponowała cenę 8
mln zł. Ta cena była zdaniem Kuźni Polskiej S.A. zbyt niska i nie
doszło do transakcji.
3.W obliczu wyżej opisanych faktów pod koniec 2008 podjęto
decyzję o sprzedaży nieruchomości w częściach, co z perspektywy
czasu okazało się koncepcją ze wszech miar słuszną.
W załączeniu przekazuję Pani mapkę ze wszystkimi
nieruchomościami sprzedanymi przez Kuźnię Polską (oprócz
stawów) wraz z nazwami ich nabywców (pełniejsze dane figurują
w ogólnie dostępnych księgach wieczystych), gdyż w publikacji
ograniczono się do zaprezentowania jedynie kilku spośród nich,
co może czytelników wprowadzać w błąd.
Kuźnia Polska S.A. w każdej, pisemnej ofercie sprzedaży
informowała nabywców o konieczności wykonania własnych,
nowych przyłączy mediów, w tym elektrycznego. Fakt ten wynika z
likwidacji przez TAURON Dystrybucja S.A. stacji 6kV i zastąpieniem
jej zasilaniem z linii 15kV. Kuźnia Polska S.A. nie mogła tego
wykonać wcześniej, gdyż nie było wiadomo w jakiej konfiguracji
zostaną ostatecznie sprzedane nieruchomości oraz jakie będą
potrzeby (moce i punkty przyłączeniowe) ich nabywców. Kuźnia
Polska S.A. kończy pośrednictwo w dostawach energii elektrycznej
z dniem 30.06.2013. Trudno mi zgodzić się w tym miejscu z zarzutem zaskoczenia. Być może niektórzy nabywcy zignorowali lub
niedostatecznie przeanalizowali przekazane informacje. Z tego co
mi wiadomo wszyscy otrzymali jednak warunki przyłączeniowe od
koncesjonowanych dostawców energii elektrycznej i wody (niektórzy
woleli wykonać własne studnie), istnieje możliwość doprowadzenia gazu, kanalizację sanitarną przejmie Miasto, zaś kanalizację
deszczową Spółka Wodna i problem mediów na tym terenie zostanie
rozwiązany.
I finalnie: zaistniała sytuacja nie zaskoczyła wszystkich. Od
samego początku byłem przekonany, że sprawy potoczą się w dobrym kierunku. Cóż! – większość wolała słuchać osób związanych
z Muzeum Ustrońskim i SMKU, których przekaz w sprawach
zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym jest zazwyczaj w stylu
związkowego majaku, tudzież bełkotu z taniego serialu - dla mnie
nie do zaakceptowania.
Z poważaniem
		
Dariusz Chwastek

*

*

*

Właściciele nieruchomości
zajmowanej wcześniej przez Kuźnię
1. Emilia, Marian Czapka
2. Krystyna Wróblewska
3. Zakład Pogrzebowy Leszek Kubień
4. PHU „Słonecznik” Zbigniew Hołubowicz
5. Gmina Ustroń
6. „Smakosz” Hurtownia
7. Iwona, Mariusz Rygiel
8. PUH „Radan/Firma „Legierski”
9. Firma „Legierski” S.J.
10. PUH „Radan” Radosław Buchta
11. Simex Sp. z o.o.
12. Firma „Tomar” Tomasz Pyra
13. PHiU „Eksport-Import” J.M.Kuglin
14. Bożena i Jan Kukuczka
15. PHiU „Eksport-Import”/SIMEX Sp. z o.o./ Firma „Legierski”S.J.
16. P-H-U „F1” Krzysztof Wróblewski
17. Tomasz i Barbara Brunner
18. Club 777 Sp. z o.o.
19. Hanil E-HWA Automative Slovakia s.r.o.
20. Izabela i Rajmund Orliccy - Medyczne Studium Techniki
Dentystycznej
21. RM Technik s.r.o.
22. Drevo Haus Sp. z o.o.
23. Techniplast Kukuczka S.J.
24. SG Tech Sp. z o.o.
25. LUXOR Tomasz Musioł
26. Drevo Haus Sp. z o.o./ „IBC Service” Jacek Olesz/ RM Technik s.r.o./ Hanil E-hwa Automative Slovakia s.r.o./ MAX - Polska
Sp. z o.o./ SG Tech Sp. z o.o./ Luxor Tomasz Musioł
27. Izabela i Rajmund Orliccy - Medyczne Studium Techniki
Dentystycznej/ Hanil E-hwa Automotive Slovakia s.r.o.
28. „IBC Service” Jacek Olesz
29. MAX-Polska Sp. z o.o.
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ZDROWIE
UWAGA - oferta dla cierpiących na schorzenia paznokci i stóp,
szczególnie osób starszych, schorowanych
i niepełnosprawnych: zabiegi w gabinecie i domu klienta.

KOSMETIK STUDIO - dyplomowana kosmetyczka
Ustroń, Traugutta 23, tel. 603-660-267, (33) 854-35-54
Zabiegi specjalistyczne stóp: paznokcie wrastające, wkręcające się,
grzybicze, zgrubiałe usuwanie odcisków, brodawek, pekających pięt
i zgrubiałego naskórka, pielęgnacja i zaopatrzenie stopy cukrzycowej.
Zabiegi w domu klienta po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

CENTRUM UBEZPIECZENIOWE PNIAK

ul. Błaszczyka 22, 43-450 USTROŃ, tel/fax 33 854 28 92, 33 854 11 32
mail: biuro@ubezpieczenia-pniak.pl, www. ubezpieczenia-pniak.pl

NAJWIĘKSZY WYBÓR TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH
(w tym DIRECT),

NAJNIŻSZE CENY, NAJLEPSZE UBEZPIECZENIA,
FACHOWA OBSŁUGA,

ubezpieczenia: - komunikacyjne - majątkowe - na życie
		
- abonamenty zdrowotne - IKZE
Dla klientów indywidualnych i firm.

25 LAT DOŚWIADCZENIA CZYNI NAS NAJLEPSZYMI

Tak grała zbójnicka orkiestra.

Fot. W. Suchta

spotkanie z Janiną Gazdą
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z Janiną Gazdą na
temat „Ameryka okiem polskiej podróżniczki”, które odbędzie
się w sobotę 26 stycznia o godz. 15.00. W programie również
wernisaż wystawy prac artystycznych w tkaninie Janiny Gazdy.
Fotografia z balu harcerskiego w świetlicy Szkoły Podstawowej
nr 2 wykonana w latach 60. przez nauczyciela Jana Szlaura. Stoją
od lewej: Zbyszek Chwastek, Karolek Cholewa, Urszulka Czarnecka, NN. Zdjęcie opisała długoletnia nauczycielka tej Szkoły
Krystyna Chwastek.
Zachęcamy wszystkich Czytelników do udostępnienia fotografii
z własnych zasobów.
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Dwupiętrowy karmnik prezentem od leśników.

Fot. M. Niemiec

Luksusowa stołówka

- Dzieciaki powinny mieć frajdę z tego
karmnika, bo jest duży i mają go przed
samymi oknami. Ptaszki na pewno
będą przylatywać – mówił Sławomir
Kohut, leśniczy z Nadleśnictwa Ustroń,
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gdy pakował laptopa i materiały, które
prezentował dzieciom z Przedszkola
nr 7.
14 stycznia po raz kolejny odwiedził
placówkę przy ul. Gałczyńskiego, a jego

wizyty są wynikiem wieloletniej współpracy Przedszkola nr 7 i Nadleśnictwa Ustroń.
Jak zwykle milusińscy z zainteresowaniem
słuchali o życiu zwierząt, zwłaszcza zimą,
ich dokarmianiu, zwyczajach, sposobach
na przetrwanie. Później razem z leśnikiem
i nauczycielkami wyszły na taras by otworzyć luksusową ptasią stołówkę. Każdy
przedszkolak osobiście wrzucił garść ziaren
do karmnika.
Też możemy sobie sprawić taką przyrodniczą atrakcję za oknem, montując
karmnik lub po prostu wieszając gotowe kule z ziaren, które można kupić
w wielu sklepach – ogrodniczych, przemysłowych, zoologicznych. Jednak zaczynając dokarmiać ptaki, trzeba pamiętać
o kilku zasadach.
- Nie dajemy ptakom okruchów z chleba
i bułek, a pozostałym zwierzętom surowych
ziemniaków. Ptakom najbardziej służą różnego rodzaju ziarna. Można też powiesić
słoninę, ale niesoloną – tłumaczy S. Kohut.
– Jednak najważniejsza jest konsekwencja.
Jeśli zaczęliśmy dokarmianie, to musimy to
robić do wiosny. Zwierzęta się przyzwyczajają do miejsca, potem trudno jest im odejść,
znaleźć pokarm i cierpią.
Do karmnika za oknem przylecieć mogą
sikorki, gile, grubodzioby, krzyżodzioby,
kowaliki, a nawet dzięcioły.
- Warto pielęgnować zamiłowanie do ptaków, dokarmiać je, bo są nam bardzo potrzebne przez to, że zjadają owady, które
są szkodnikami. Jeśli pomożemy im zimą,
odwdzięczą się nam latem.
Monika Niemiec
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M. Marcol podczas zajęć z przedszkolakami.

Fot. ze zbiorów bohaterki artykułu

BIAŁA TWARZ W CHINACH (CZ. 1)
Ryż, tania elektronika, niezrozumiałe
krzaczki na metkach ubrań opatrzone
jedynie znanym nam „Made in China”,
Wielki Mur, zielona herbata – to przeciętne
skojarzenia Polaków z Chinami. Skojarzenia jednej z ustronianek, Marysi Marcol,
są nieco inne... Jej przygoda z tym krajem
rozpoczęła się od wyboru chińskiego jako
języka specjalizacyjnego podczas studiów
etnolingwistycznych w Poznaniu. Ów
język oczarował ją do tego stopnia, że
na IV roku wyjechała do Państwa Środka, by spędzić semestr na uniwersytecie
w Syczuanie. Zakochała się w chińskiej
kulturze i odtąd pragnęła tam powrócić
– na dłużej.
Na pytanie o obawy przed wyjazdem
Marysia odpowiada po namyśle, należy
bowiem do osób, które nie boją się wyzwań ani nowych znajomości. Jak wyznaje, egzotyka Chin oraz fakt, iż jechała poniekąd w ciemno, bardziej ją ekscytowały,
niż niepokoiły. - Wystraszyłam się tylko,
kiedy wylądowałam w Chengdu i okazało się, że przypada nowy rok tybetański.
Na ulicach stało mnóstwo samochodów
policyjnych; pomyślałam, że mnie wylegitymują, zmuszą do tłumaczeń, a nawet
deportują, bo byłam uczulona przez ludzi,
którzy wcześniej przebywali w Chinach,
na sytuację polityczną. I istotnie, policja
pytała, skąd jestem, z kim przyjechałam,
po co, jaki mam numer pokoju w akademiku. Czułam się dosyć osaczona.
Chińczycy jednak przyjęli ją niezwykle życzliwie; skądinąd fascynują ich
przybysze z Europy. Dzięki nawiązaniu
licznych kontaktów Marysia poznała dyrektora przedszkola, który dowiedziawszy się, że jest zainteresowana edukacją,
ma doświadczenie pedagogiczne, a po
angielsku mówi niczym native speaker,
zaproponował jej pracę. Odmówiła, gdyż
za priorytet stawiała sobie wówczas ukończenie studiów. Niemniej po egzaminie
magisterskim napisała z ciekawości do
owego człowieka z pytaniem, czy pod17 stycznia 2012 r.			

trzymuje ofertę, i otrzymała zaproszenie.
Rozpoczął się proces aplikowania o wizę
i dokumenty niezbędne do podjęcia pracy,
tak aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Pracę magisterską Marysia obroniła
w styczniu, a już pod koniec lutego wyleciała do Chin, gdzie miała spędzić dwa
lata.
- Pracowałam w prywatnym przedszkolu
i uczęszczały tam dzieci osób, które stać
na wyższy poziom edukacji, dodatkowe zajęcia, nowe metody dydaktyczne.
Specjalizuję się w nauce języka poprzez
muzykę, w Polsce wcielałam ją w szkole
podstawowej i chciałam sprawdzić, jak
funkcjonuje w przedszkolu. To był trochę
eksperyment, a poprzeczkę postawiłam
sobie dosyć wysoko, bo widząc 2,5-latki,
zaczęłam się obawiać, czy mi się uda.
Jednak dynamiczne prowadzenie zajęć
okazało się strzałem w dziesiątkę; miałam
pianino, gitarę, cały czas coś się działo.
Nie zawsze były to piosenki, nawet różne
dźwięki pobudzały maluchom neurony

w prawej półkuli mózgu. Rzecz w tym, że do
5. roku życia uczymy się języków właśnie
dzięki tej półkuli, która odbiera też bodźce
artystyczne, emocjonalne. Zatem przez
emocje, muzykę połączoną z historyjkami
między komórkami nerwowymi tworzyły
się połączenia językowe i dzieci rzeczywiście zaczęły się bardzo szybko uczyć.
Przychodziły na zajęcia z czerwonymi
z podekscytowania uszami, tak chciały
usłyszeć coś nowego. Gdy widziałam, że
moje działania mają sens, jako nauczycielka czułam się niesamowicie zmotywowana
– opowiada Marysia.
Na potrzeby przedszkolaków zaczęła
pisać bardzo proste piosenki adekwatne do
ich wieku, a wkrótce narodziła się inicjatywa nagrania płyty; pierwsza ukazała się
w 2011 r., rok później następna. (Więcej
o działalności Marysi na stronie: www.
musicolinguist.net). Ustronianka skromnie twierdzi, że propozycja pracy, którą
otrzymała jeszcze jako studentka, nie była
rezultatem wrażenia, jakie osobiście zrobiła – w Chinach bardziej liczy się „biała
twarz” aniżeli kwalifikacje nauczyciela
angielskiego, ponieważ boom na naukę
tego języka jest tam ogromny, nawet wiele
osób zatrudnia się na czarno.
- Chińczycy przyjmują z otwartymi rękami
każdego obcokrajowca, który chciałby się
podjąć takiej pracy, płacą również bardzo
dobrze w porównaniu do pensji nauczyciela w Polsce. Na pierwszy rzut oka wydaje
się to atrakcyjne, ale na dalszą metę jest
męczące. W „moim” przedszkolu ideologia komunistyczna dawała się mocno we
znaki i prowadzenie kreatywnych zajęć,
na których mogły się rozwijać zarówno
dzieci, jak i ja sama, wymagało dużej
walki z resztą kadry. Tamten kontrakt
się skończył, na razie staram się trochę
odpocząć, pobyć z rodziną, z przyjaciółmi. Nie chcę też zamykać się zupełnie na
Polskę, jeśli chodzi o pracę, aczkolwiek
moi chińscy pracodawcy zachęcają mnie
do powrotu.
Niezależnie od decyzji Marysi my wrócimy do tej rozmowy. Dowiemy się o jej
obserwacjach obyczajowych i o tym, co
możemy odkryć, ucząc się chińskiego...
Katarzyna Szkaradnik
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Puchar dla M. Kłody.

Fot. W. Suchta

koncert laureatów

7 stycznia w Miejskim Domu Kultury
„Prażakówka” odbył się popis laureatów
IX edycji konkursu gwarowego „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy”. Nagrody wyróżnionym i zwycięzcom wręczali: dyrektor Miejskiego Domu Kultury
„Prażakówka” Barbara Nawrotek-Żmijewska, prezes Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
w Katowicach Stefan Gajda, prezes Sekcji
Ludoznawczej przy Zarządzie Głównym
Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego z siedzibą w Czeskim Cieszynie
Leszek Richter, prezes Zarządu Głównego
Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie Jan Ryłko.
Jak już pisaliśmy, w kategorii wiekowej
14-17 lat zwyciężyła Magdalena Kłoda
z ustrońskiego Gimnazjum nr 2. Przedstawiła tekst „Powiym dzieckom o faszyrce”
autorstwa Lidii Szkaradnik, polonistki
z G-2.
- Dla mnie recytowanie gwarą jest łatwiejsze. Może i poradziłabym porozmawiać z kimś starszym. Jak się wpadnie
w rytm, można rozmawiać. Gdy chodziłam do przedszkola na os. Manhatan,
Lidia Troszok prowadziła rytmikę, występowaliśmy w strojach cieszyńskich.
W podstawówce moją wychowawczynią

od klasy pierwszej do trzeciej była Grażyna
Pilch przybliżająca nam ludowość. Brałam
udział w konkursach gwarowych w szkole
w Polanie, tak więc kulturę naszego regionu przyswajałam już od przedszkola.
W domu mówi się raczej czysto po polsku,
może z pojedynczymi słowami gwarowymi. Jednak jak przyjeżdża rodzina
z Trzyńca, to najłatwiej porozumieć się
gwarą. Młodzież lubi gwarę, ale nie umie
się nią posługiwać. Znają pojedyncze słowa
i traktują to jako wspomnienie przeszłości.
Kolega, używając słowa gwarowego, pod-

Publiczność bawią najmłodsi.

kreśla, że dziadek tak mówi. Zatem raczej
pozytywne skojarzenia. Strojem zachwycają się nauczyciele, a koledzy różnie to
traktują. Chyba tego nie czują. Nie odczuwam, by komuś ze znajomych się nie podobało, że występuję w stroju. Gdy przed
wieczorkiem tanecznym rozmawiałam
z koleżankami o sukienkach, kolega zareagował: „Magda! Ty chyba w stroju nie
przyjdziesz?” Na popisie laureatów szczególnie podobały mi się występy dzieci. Coś
wspaniałego! A jaka dykcja!
Obecnie Magda jest uczennicą III klasy
i zamierza kontynuować naukę w liceum
z profilem biologiczno-chemicznym.
W przyszłości myśli o studiach medycznych. Najpierw myślała o medycynie
sądowej, potem onkologii, obecnie wybór
pada na pediatrię. Startuje w olimpiadach
przedmiotowych. W tym roku już przeszła
pierwszy etap z chemii, fizyki i angielskiego. Sporo czyta, choć twierdzi, że ma
na to bardzo mało czasu. Lubi fantastykę.
Chodzi w góry, przede wszystkim na okoliczne szczyty.
- Mam słabą kondycję, ale daję radę –
twierdzi Magda.
Koncert laureatów obfitował w teksty
humorystyczne, a największy aplauz budziły te w wykonaniu dzieci. Była prezentacja gręplowania wełny. Publiczność
świetnie się bawiła, było wiele śmiechu,
a i dowcipy w typowo ludowym stylu. Prowadząca koncert Danuta Koenig wpisała
się w atmosferę, sama też sypała dowcipami.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta

spotkanie
w
muzeum
Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” zaprasza serdecznie na bogato ilustrowane
spotkanie ze Zbigniewem Pawlikiem,
prezesem Klubu Kolarskiego „Ondraszek”
w Cieszynie. Prelekcja pt.: „Kanada pachnąca przygodą” odbędzie się 19 stycznia
(sobota) o godz. 16.00. Przedstawione
zostaną parki narodowe Jasper i Banff,
park regionalny Kananaskis, miasta
Calgary, Edmonton i Toronto. Kanada
w różnych aspektach – od historii kolonizacji tych terenów po współczesność.
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dla seniorów

9 stycznia w remizie OSP w Lipowcu
odbyło się spotkanie opłatkowe seniorów
z dzielnicy zorganizowane przez OSP
i Koło Gospodyń Wiejskich. Przewodnicząca KGW Olga Kisiała i prezes OSP
Tadeusz Krysta witali wszystkich przybyłych, a wśród nich burmistrza Ireneusza
Szarca. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 5 przedstawili jasełka. Co wymaga
podkreślenia uczniowie recytowali teksty z pamięci, jedynie fragment z Pisma
Świętego odczytano. Wystąpili: Martyna
Chrapek, Filip Fijak, Agnieszka Frączek,
Angelika Greń, Karolina Herman, Michalina Kozok, Michał Krysta, Agnieszka Kunc,
Kamil Małyjurek, Jakub Sieroń, Robert
Wołowiec, Natalia Gaszczyk. Uczniów
przygotowała Michalina Tschuk.
Po jasełkach podzielono się opłatkiem,
i spożyto posiłek.
(ws)

Odczytano fragment Pisma Świętego.

Fot. W. Suchta

Aniołki z jedynki.

Fot. W. Suchta

artystycznie

8 stycznia po raz drugi społeczność
ustrońskich Jedynek – SP-1 i G-1 - miała
zaszczyt zaprosić rodziców i przyjaciół
szkół na Jasełka przygotowane wspólnie przez naszych młodszych i starszych
uczniów. Przedstawienie łączyło realia
współczesnego życia – codzienne międzyludzkie relacje w świetnej scence
w autobusie odegranej przez gimnazjalistów oraz tradycyjne obrazki z betlejemskiej szopki w wykonaniu młodszych
dzieci. Cały spektakl uświetnił zespół
wokalny SP-1 Jedyneczki wzbogacony
przez starsze koleżanki. Jako gwiazdeczkiśnieżynki wystąpiły dzieci z klasy II b.
Inscenizację przygotowały siostra Karolina i Ilona Puchała, dekoracje – Dariusz
Gierdal i Barbara Kuszel, śpiew – Mariola Dyka, Barbara Kuszel i Monika
Kosińska.
Iwona Kulis

Na
ludowo
W Przedszkolu nr 7 postanowiono się

integrować pod szyldem regionalizmu
i kultury. Udało się to zrealizować podczas
przygotowań do jasełek inspirowanych
ludowymi kolędami i pastorałkami oraz
twórczością ustrońskiej poetki Wandy Mider. Pani Wanda powitana z największymi
honorami obejrzała przedstawienie, podczas którego wręczono kwiaty i złożono
życzenia z okazji zbliżających się urodzin.
Na jednym z trzech spektakli obecny był
również przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina. Zachwyceni rodzice przez
trzy popołudnia obserwowali jak ponad
setka dzieci radzi sobie z kolejnością recytacji, pięknie śpiewa pastorałki, nie myli się
w tańcu. Panie, którym udało się okiełznać
żywiołowe kilkulatki, zasługują na najwyższe uznanie. Widzowie byli wzruszeni,
a aktorzy wyraźnie dumni z powierzonych
im ról. Nad całością czuwała Lidia Czelebiew, a część przygotowań zrealizowano
w ramach programów finansowanych
z Unii Europejskiej: „Edukacja przez kulturę” i „Angielski z muzyką”.
(mn)
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Jasełka inspirowane twórczością W. Mider.

Fot. M. Niemiec
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Wystąpił zespół z LO im. Kopernika w Cieszynie.

Fot. W. Suchta

ŚWIĄTECZNIE PO FRANCUSKU

z dyrygentką Aleksandrą Pruszydło, solo
śpiewała Marlena Janik, na fortepianie
akompaniował nauczyciel Przemysław
Sztwiertnia) oraz „Gama 2” z G-2 pod
dyrekcją Janusza Śliwki, oprócz którego
wokalistom przygrywali na różnych instrumentach: Filip Cieślar, Eliza Dziadek,
Marcin Gala, Marlena Janik, Dorota Kuźnik i Martyna Szafranek; partie solowe
wykonała Wiktoria Tajner. Każda grupa
prezentowała jedną piosenkę, toteż na
scenie zachodziła duża rotacja, zaś oprócz
uczniów ubranych galowo pojawiły się
aniołki, mikołaje, a nawet stylizacja na…
francuskie stroje ludowe.
Choć nie mieliśmy do czynienia z konkursem, występujący byli porządnie przygotowani do koncertu. W jego urządzenie zaangażowało się 20 uczniów klas
frankofońskich G-2, a także sponsorzy:
Rada Rodziców G-2 (poczęstunek), piekarnia „Bethlehem”, która ufundowała dla
uczniów słodkie podarunki, MDK, minimarket „Sezam” z Brennej oraz Centrum
Edukacyjne „Get Better”. Na imprezie
nie zabrakło władz naszego miasta, ale
również przewodniczącego Rady Powiatu
i przewodniczącej ZNP w Ustroniu, Ewy
Lankocz. Szkoda, że rodziców, czy w ogóle
ustroniaków, można by policzyć na palcach,
na co wpłynęła pora – koncert rozpoczął
się o 15. Otwarła go dyrektor G-2 Iwona
Werpachowska, a prowadzili uczniowie
tej szkoły, Karolina Szlęk (po polsku) i
Nikodem Wawrzyk (po francusku), którzy
pomiędzy kolędami opowiadali o świątecznych tradycjach. Większość z 15 utworów
była specyficznie francuska; jedyny polski
akcent to „Cień Boga”, wykonany w finale z
fenomenalnym przekazem emocji przez absolwentkę G-2 Aleksandrę Malinę. W tekście mowa m.in. o tym, iż „Bóg się rodzi po
wielokroć w mgnieniu powiek, / w czułym
geście, cieple myśli, dobrym słowie”. Można więc zaryzykować tezę, że podczas tego
koncertu również się narodził. Co najmniej
15 razy.
Katarzyna Szkaradnik

Tradycje bożonarodzeniowe różnią się
w zależności od kraju i regionu, ale kolędy
wszędzie mają identyczny urok i bez względu na język przekazują dobre uczucia. Przypominali o tym młodzi uczestnicy Koncertu
Kolęd w Języku Francuskim, który odbył
się w „Prażakówce” 9 stycznia, zorganizowany ponownie przez Gimnazjum nr 2
w Ustroniu przy udziale G-2 w Skoczowie
oraz II LO im. Kopernika w Cieszynie. Inicjatorzy, nauczyciele francuskiego – Joanna
Iskrzycka-Marianek, Tomasz Szkudliński i

Aleksandra Żołnowska, nie przypuszczali
zapewne, iż koncert doczeka się V edycji,
a przecież chętnych i tym razem nie brakowało. W jubileuszowym popisie wystąpiło
– rekordowo – 255 uczniów klas frankofońskich z 13 szkół (głównie gimnazjów, ale
też podstawówek i liceów) naszego województwa, m.in. z Bielska-Białej, Pszczyny,
Bestwinki czy Radlina; zarówno w dużych
grupach, jak i np. duetach.
Warto wspomnieć o reprezentacji Ustronia: były to „Bemolki” z SP-2 (65 dzieci

Od 12 stycznia parkingi należące do
Kolei Linowej „Czantoria” są bezpłatne.
Podobnie dzieje się w większości ośrodków narciarskich, choć może nie jest to
sytuacja korzystna dla właścicieli innych
parkigów w centrum Polany.
- Od 12 stycznia wszystkie nasze parkingi,
a może docelowo w ogóle wszystkie na
Polanie, staną się bezpłatne w sezonie zimowym. Jest to standard, także obowiązujący w polskich ośrodkach. Gdy wszyscy
mają bezpłatne parkingi pod wyciągami,
a my bierzemy pieniądze, narażamy sie
na zarzut, że to chyba trzeci świat. Ten
bezpłatny parking to wisienka na torcie
dla narciarzy. To oni zostawiają pieniądze
u nas na stoku. Trzeba też pamiętać, że
standardy zmieniają się co roku. Na razie
mówimy o sezonie zimowym, w lecie
prawdopodobnie parkingi nadal będą
płatne. Turyści przyjeżdżają, idą w góry
na cały dzień i blokują miejsca. A parking
też trzeba przygotować, zabezpieczyć
samochód.
Za parking pod Czantorią nie będziemy
płacić do końca marca.
(ws)

parkingi za darmo
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Pod Czantorią nie płacimy.

Fot. W. Suchta
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z urwanym kołem

Rajdówka braci Szejów została sprzedana do Niemiec, ale tam też będzie
uczestniczyć w rajdach, z tym że w klasie
historycznej. Tymczasem bracia Jarosław i Marcin Szejowie wygrali nią klasę
w Samochodowym Pucharze Polski, gdzie
był to jeden ze starszych samochodów.
Dzięki sponsorowi auto zostało przygotowane i można było rywalizować z maszynami o wiele młodszymi. Było to najstarsze
auto w klasie.
- Przed sezonem założyliśmy, że samochód
będzie tańszy, ale pojedziemy więcej rajdów - mówi J. Szeja. - Chcieliśmy też udowodnić sobie i innym, że nie jest konieczny
najmocniejszy i najdroższy samochód,
żeby zrobić dobry wynik. Dwudziestoletnim samochodem wygraliśmy klasę. Rywalizowaliśmy z nowszymi konstrukcjami
peugeota, hondy. To wszystko były auta
najwyżej dziesięcioletnie. My mieliśmy
starą konstrukcję i pod tym względem
się udało. Nie możemy być zadowoleni
z klasyfikacji generalnej, choć w niej startują jeszcze lepsze i mocniejsze auta. Generalnie sezon na plus z małymi uwagami.
Startując dwudziestoletnim oplem astra
w klasyfikacji generalnej RPP bracia Szejowie zajęli 7 miejsce, natomiast wygrali
klasę 5.
- Była to najcięższa próba w naszych dotychczasowych startach – twierdzi J. Szeja.
- Zdarzały się dziwne, niespodziewane
awarie. W każdym rajdzie coś się działo.
W pierwszych trzech startach mieliśmy
jakieś fatum pierwszego odcinka specjalnego. Wszystko przeanalizowaliśmy
i zmieniliśmy taktykę treningu. Wcześniej
mieliśmy treningi, czyli testy na częściach
z poprzedniego rajdu. Po testach samochód
był sprawdzany, po czym zakładano nowe
części i to one się psuły. Zmieniliśmy
taktykę przygotowań. Przed testami zakładaliśmy nowe części, sprawdzaliśmy je
i dopiero startowaliśmy w rajdzie. To się
sprawdziło. Samochód nie robił niespodzianek, ale dalej prześladował nas pech,
bo na Rajdzie Dolnośląskim przebiliśmy
oponę, praktycznie w tym samym miejscu, co Kajetan Kajetanowicz. Spadliśmy
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wtedy na dziewiąte miejsce, a rywalizacja
jest tak wyrównana, że straty 50 sekund
nie da się nadrobić. Musieliśmy przełknąć
i taką gorzką pigułkę. A była to w ostatnich
kilku sezonach nasza druga przebita opona.
Gdybyśmy skończyli Rajd Dolnośląski na
dobrym miejscu, bylibyśmy na podium
klasyfikacji generalnej w całym sezonie.
Bracia Szejowie wygrali jednak klasę
samochodów do dwóch litrów, w generalnej Pucharu Polski zajęli miejsce siódme.
Tu trzeba przypomnieć, że i w swej klasie bracia rywalizowali z mocniejszymi
samochodami. Największym sukcesem
natomiast był Rajd Karkonoski, a jednym
z bardziej pechowych Rajd Świdnicki,
gdzie na pierwszym odcinku wybuchł
silnik i skończyły się zawody. Maszyna
nie wytrzymała.
- To było duże wyzwanie – wspomina Rajd
Karkonoski J. Szeja. - Ślisko, dużo błota,
szybkie, wymagające odcinki. Na mecie
do zwycięzcy zabrakło nam pół sekundy.
Taka niewielka strata najbardziej boli, ale
też czujemy, że to był nasz najlepszy rajd.

Rywalizowaliśmy cały czas, wygrywaliśmy i przegrywaliśmy odcinki specjalne
o ułamki sekund. Natomiast podczas Cieszyńskiej Barbórki trzysta metrów przed
metą ostatniego odcinka na cięciu wystawał korzeń i niestety uderzyliśmy felgą
i urwaliśmy koło. Trzeba było walczyć, by
dojechać, bo to gwarantowało zwycięstwo
w klasie, a więc musieliśmy te ostatnie
metry pokonać pchając auto na trzech
kołach na wstecznym biegu. Spadliśmy
z trzeciego na ostatnie miejsce, ale dojechaliśmy. Dzięki temu wygraliśmy klasę
na koniec sezonu.
Cieszyńska Barbórka była niewątpliwie rajdem trudnym. Na ponad 70 załóg do mety dojechało 22. Znajomość
trasy tego rajdu może już owocować
wiosną, gdy to powróci na nasze drogi Rajd Wisły jako eliminacja Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski
i Pucharu Polski. Wielu wróży, że odbywać
się będzie praktycznie na tych samych
odcinkach.
- Na pewno będziemy lepiej znali trasę,
choć nie wiemy jeszcze, jak będzie przebiegać i czy na pewno w naszym terenie,
czy też wokół np. Jastrzębia. Będziemy
chcieli pokazać się z dobrej strony – mówi
J. Szeja.
Z drugiej strony, co podkreślają wszyscy
sportowcy, presja przy startach na własnym terenie jest ogromna, często chce
się zbyt dobrze i można przedobrzyć.
Bracia Szejowie planują start we wszystkich eliminacjach Pucharu Polski, przy
czym nie należy zapominać, że to dzięki
sponsorowi.
- Sponsor podchodzi do naszych osiągnięć
bardzo cierpliwie – mówi J. Szeja. - Zresztą Jacek Grelowski uczestniczy w naszych
testach, także w roli pilota, i widział, do jak
ekstremalnych granic jest ten samochód
wykorzystywany. Zresztą sponsor wie, że
rajdy to też ryzyko, a tym bardziej dla starszego samochodu. Teraz szukamy nowego
samochodu i myślę, że zaprezentujemy go
w kwietniu. Powinien być konkurencyjny, nowszy, taki do walki o klasyfikację
generalną.
Wojsław Suchta
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M. Rembierz w Zbiorach Marii Skalickiej.

Fot. W. Suchta

PATRZEĆ Z PORĘBSKIM
- Jeśli chce się zobaczyć obraz, trzeba przed
nim usiąść i trzeba o nim rozmawiać. Na
tym można by zakończyć wykład. Tylko co
znaczy patrzeć na dzieło sztuki i co znaczy
o nim rozmawiać? – zagaił dr hab. Marek
Rembierz, rozpoczynając kolejny wykład
w Zbiorach Marii Skalickiej, tym razem
poświęcony sztuce i jej interpretacji według
prof. Mieczysława Porębskiego. Przybliżał
kameralnemu gronu wyjątkowość pochowanego niedawno w Ustroniu historyka
i teoretyka sztuki.
- Greckie słowo „teoria” oznacza ‘widzieć, patrzeć’. Ale w jaki sposób? Żeby
postrzegać zjawiska takimi, jakie są, a nie
tylko, jakimi nam się wydają. Spojrzenie
teoretyczne oznacza przedarcie się przez
różne iluzje i uprzedzenia, które żywimy,
a to bardzo trudne. Wymaga myślenia nie
tylko o tym, na co się patrzy, ale też jak się
patrzy. Sam Porębski ze studentami ćwiczył
umiejętność patrzenia na dzieło sztuki.
Patrzenia i myślenia, którym, zdaniem
żony, zajmował się przede wszystkim,
a był aktywny niemal do końca 91-letniego życia. Wciągał w owo myślenie podopiecznych, z którymi siadał w galeriach,
magazynach czy pracowniach artystów,
by uczyć ich spojrzenia samodzielnego,
wychodzącego poza schematy. Sam dawał jego przykład w swoich książkach
i szkicach, które M. Rembierz cytował
i polecał. Spora część prelekcji poświęcona
była uwagom na temat kształcenia znawców sztuki oraz kondycji szkół wyższych.
Porębski dopominał się o indywidualność
naukową, popularne dziś badania zespo-
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łowe nazywając „szarą masą miernoty”
i „gniotem” jako wyrzekanie się odpowiedzialności.
- Kształtowanie ludzi, którzy są obyci
z dziełami sztuki, to kształtowanie indywidualności. A ona wymaga – podkreślał M. Rembierz. - Sam Porębski mówił
o swoich tekstach: „Muszę się wykłócać
o kolokwializmy, archaizmy, obce, mało
znane wyrażenia albo za długie zdania.
A dlaczego ten czytelnik (…) ma być aż
takim analfabetą, że trzeba mu zrobić
w środku zdania kropkę, bo on go do mojej
kropki nie da rady doczytać?”. Wymagać
od czytelnika. Uczniowie Porębskiego
wspominają, że również zajęcia z nim nie
przypominały w ogóle tych, które były
bliskie owej miernoty i zatarcia indywidualności.
Ubolewał zwłaszcza nad niedojrzałością
dzisiejszych studentów, która była dlań
gorsza niż niedouczenie.
- „Bo tamto, moje gimnazjum – cytował profesora prelegent – dawało dojrzałość. Gimnazjum kończyli dorośli ludzie.
A kiedy później jeszcze szli na rok do
podchorążówki, to już byli zupełnie dorośli, nawet gdy mieli te 19 lat. Świadectwo
dojrzałości zobowiązywało, znaczyło, że od
tej pory sami muszą wybierać dalej, sami
decydować o sobie, (…) sami sobie szukać
miejsca w swoim i w starszym pokoleniu
(…)”.
Sytuacja pod koniec XX wieku przedstawia się krańcowo odmiennie:
- „A teraz każe nam się studentów wychowywać. Mówi się, że na uniwersytecie jest

młodzież i że nie tylko należy ich uczyć,
ale pilnować, dozorować, zaliczać. Na
różne sposoby usiłuje się przekształcić
uniwersytet w szkółkę. (…) zdaje się
niezliczone egzaminy, które polegają na
wkuciu jakiejś kolejnej cząstki materiału.
No i ten terror terminów”. Jeśli człowiek się sam nie wychował – komentował
M. Rembierz – to nikt go już nie wychowa.
A jeśli uniwersytet zamienia się w szkółkę, to nie ma szans, żeby ukształtować
w ludziach umiejętność oglądania obrazu.
Można ich tylko utwierdzić w ich schematach.
Jak zatem Porębski patrzył na obrazy?
- Mówi, że mamy często do czynienia
z „jazgotem galerii muzealnej”, jeśli jest
źle urządzona, jeśli dzieła są dobrane
w sposób nieprzemyślany, bez ukazania
ich swoistości. Z tego jazgotu pomagają
się wyzwolić dzieła wybitne, które nazywa obrazami-oazami. I mogą to być
różni malarze. Jak pisze, chodzi o moment skupienia, bo obraz powinien raczej
wnosić jakąś ciszę w nasze otoczenie
niż niepokoić, choć z pozoru może być
wstrząsający. Ważne, by oddawał sprawę nie tylko malarską, ale też ludzką.
I uspokajał, dając absolutną równowagę,
możność koncentracji, wyłączenie się
z wszystkiego, co go otacza.
Czy taki kontakt z dziełem nie stanowi
przywileju wybranych? Czy „szarzy ludzie” mogą sobie na niego pozwolić?
- Raz zwiedzałem galerię sztuki średniowiecznej w Paryżu – wspominał
prelegent. - Przede mną szły dwie Japonki z przewodnikiem w ręku. Mnie
wtedy coś z tej sztuki interesowało, więc
też chodziłem od dzieła do dzieła i po
trzech godzinach wyszedłem na czworakach. W tym czasie Europejczyków
przeleciały tabuny, a te Japonki nadal
krążyły, oglądały, czytały, komentowały.
Byłem pełen uznania. Patrzyły na sztukę całkiem im obcą, tam nie było nic
„ich”, ale one się przez to przedzierały.
I w efekcie było to bardziej ich niż nasze,
bo my nie mamy czasu popatrzeć. Nie
chodzi o elitarność w sensie niedostępności. Pytanie: na ile sami sobie wmawiamy,
że stanowimy „szarą masę”? – zastanawiał się M. Rembierz. - To bardzo niebezpieczne myślenie. Nie należy sądzić, że
ktoś ma dostęp do dzieł sztuki, bo obraca
się w danym towarzystwie. Jeśli Porębski
stawiał wymagania studentom, to dlatego,
że edukacja może zdeprawować, kształcić
pseudoelity. Odbiór sztuki powinien być
rezultatem ćwiczenia, ale samemu trzeba
go doświadczyć. Sztuka jest dla każdego,
kto będzie chciał z nią obcować.
Katarzyna Szkaradnik

17 stycznia 2012 r.

Śląski Szpital Reumatologiczno–Rehabilitacyjny
im. gen. J. Ziętka 43-450 Ustroń ul. Szpitalna 11
ogłasza

przetarg pisemny

na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej,
położonej w Ustroniu, przy ulicy Uzdrowiskowej 5.
- powierzchnia parceli: 		
0,0696 ha;
- powierzchnia użytkowa budynku:
500,05 m2;
- liczba pokoi bez wyposażenia: 14 z węzłem sanitarnym,
3 bez węzła sanitarnego, pomieszczenia pomocnicze
w suterenie;
- przeznaczenie nieruchomości: działalność gospodarcza w
zakresie prowadzenia pensjonatu
- okres, na jaki zawarta zostanie umowa dzierżawy: na czas
nieokreślony
Cena wywoławcza wynosi
3 000,00 zł brutto za jeden miesiąc dzierżawy
Oferty w formie pisemnej składać należy
w sekretariacie szpitala – pokój nr 141 do dnia
21.01.2013 r. do godziny 1000 w zamkniętej kopercie,
z dopiskiem:
„Przetarg na dzierżawę pensjonatu, położonego
w Ustroniu, przy ulicy Uzdrowiskowej 5. Nie otwierać
przed terminem składania ofert”.
Na kopercie powinny być zamieszczone również: nazwa
oferenta, jego adres i nr telefonu.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.01.2013 r.
o godzinie 1030 w siedzibie Szpitala w sali nr 125
Bezwzględnym warunkiem udziału w przetargu jest
wpłata wadium w wysokości 3.000,00 zł.
Warunki przetargu na dzierżawę wraz z kompletem
dokumentów i wzorów druków otrzymać można w Dziale
Zamówień Publicznych Szpitala (pokój nr 139) w dni
robocze w godzinach 700 – 1435 lub pobrać ze strony
internetowej Szpitala: www.reumatologiczny.pl.
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami
jest kierownik Działu Zamówień Publicznych – Hildegarda
Szachowicz, tel. 33 854 54 93.
Przedmiot dzierżawy można oglądać po uprzednim
uzgodnieniu z przedstawicielem Szpitala – Zbigniewem
Koneckim, tel. 33 854 26 40 w.100.

Styczniowa codzienność.

Fot. W. Suchta

Urząd Miasta Ustroń informuje,

że w dniu 24 grudnia 2012 r. oraz 10 stycznia 2013 r. na
tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni zostały wywieszone wykazy
nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy
oraz najmu na okres do 3 lat, niezabudowanych lub zabudowanych obiektami niezwiązanymi trwale z gruntem,
a stanowiących własność osób prawnych, fizycznych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Biblioteka

poleca:

NOWE KSIĄŻKI W MBP :
Małgorzata Puczyłowska „Być dzieckiem legendy”

Książka jest zbiorem trzynastu interesujących opowieści
o legendarnych gwiazdach filmu, sceny i estrady (A. Śląska, G.
Ciechowski, K. Sobczyk, R.Wilhelmi, K. Klenczon, K. Brusikiewicz i inni) uzupełnionymi wspomnieniami ich dzieci, które
żyły w cieniu sławnych rodziców.

Ryszard Demel – „Sergiusz Piasecki 1901-1964”

Biografia jednego z najciekawszych polskich pisarzy międzywojennych i powojennych, autorstwa pochodzącego z Ustronia
prof. Ryszarda Demela.
POZIOMO: 1) produkt z młyna, 4) kaustyczna, 6) element
umundurowania, 8) stop lutowniczy, 9) szwajcarskie z dziurami, 10) zakazany teren, 11) zakładane w banku, 12) gorący
rejon, 13) ryba z karpiowatych, 14) grecki bóg wojny, 15) do
przesiewania, 16) choroba zakaźna, 17) strachliwe drzewo,
18) Agata dla bliskich, 19) tło drukarskie, 20) usterka.
PIONOWO: 1) zbędna po obiedzie, 2) sztuka T. Różewicza,
3) zapada w sądzie, 4) miasto w amerykańskim Nowym
Meksyku, 5) Indianin z Meksyku, 6) żal o coś, 7) dawny instrument dęty, 11) jelito, 13) w barszczu pływają, 14) wyspa
koralowa.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 25 stycznia.

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

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 1

WITAMY W NOWYM ROKU

Nagrodę w wysokości 30 zł oraz książkę ustrońskiego
wydawnictwa Koinonia otrzymuje Janina Hazuka
z Ustronia, ul. Lipowska 127/2. Zapraszamy do
redakcji.
Książka
się problem”
jak znaleźć skuteczne sposoby rozwiązywania życiowych problemów.
p k „Gdy
p kpojawi
p k
p k pJ. Townsenda
k p k pokazuje,
p k p
Już po kilku stronach lektury uwierzysz, że możesz im podołać! Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl.
17 stycznia 2012 r.			
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Już kilka dni minęło od Święta Trzech Króli i zapewne więknacięć. Co jednak ciekawe, krople, a później zastygnięte grudki
szość z nas, w codziennym zabieganiu i pośpiechu, zdołała już
mirry powstałe naturalnie, z różnych pęknięć i innych naturalo tym dniu zapomnieć. Jednak jeszcze raz powrócę do nieroznych uszkodzeń kory, ceni się bardziej niż te powstałe na skutek
łącznie związanych z tym dniem słynnych podarunków. Mędrcy
celowych nacięć.
ze Wschodu, oddając pokłon Jezusowi w Betlejem, ofiarowali
Mirra miała i ma nadal zastosowanie jako lek, a także jako
Mu - oprócz złota - cenne i cenione w owych czasach, a nawet
kosmetyk. Dawniej grudki mirry noszono w woreczkach na szyi,
wartościowsze wówczas od złota, kadzidło i mirrę. Być może ten
aby móc stale wdychać jej przyjemny zapach. Stosowano ją do
trojaki dar miał znaczenie symboliczne, a na taką interpretację
pielęgnacji skóry, skrapiania ubrań, pomieszczeń czy łóżek. Mirra
zdaje się wskazywać relacja Marco Polo. Ten słynny Wenecjanin,
usuwa bowiem nieprzyjemny zapach potu, a mając właściwości
średniowieczny kupiec i podróżnik (po trochu także fantasta,
antyseptyczne, rozpuszczona w spirytusie mirra jest środkiem
awanturnik, a pewnie i szpieg), w swym dziele „Opisanie świata”
przeciwzapalnym, dezynfekującym i przyśpieszającym gojenie
przytacza legendę zasłyszaną ponoć w perskiej wiosce. Mędrcy
się ran, leczenie różnych wysypek, trądzików i naskórnych wynie tylko chcieli oddać hołd Dziekwitów. To tylko drobny wycinek
ciątku, ale również dowiedzieć
zastosowań mirry, którą - jak wysię i rozstrzygnąć - jak to mędrcy
kazały badania sprzed bodaj 4 lat
- dręczące ich wątpliwości, czy
- nadal jako domowe lekarstwo
Jezus jest ziemskim królem (jako
na różne przypadłości stosuje
taki miał sięgnąć po złoto), męm.in. 35% mieszkańców Arabii
Kadzidło i mirra (2)
drcem jak oni (wtedy ucieszyłaby
Saudyjskiej. We współczesnym
Go mirra), czy też Bogiem (wówprzemyśle kosmetyczno-perfumeczas przyjąć miał kadzidło). Jezus
ryjnym mirra jest składnikiem np.
przyjął wszystkie dary, dając tym
past do zębów i płynów do płusamym jednoznaczny znak, że jest
kania ust, mydeł, dezodorantów,
i człowiekiem, i mędrecem-proropudrów, a także kremów, emulsji
kiem, i samym Bogiem.
bądź basamów do skóry silnie
Mirra - to słowo w porównaniu
przetłuszczającej się, ale również
do kadzidła, o którym pisałem
suchej, wiotczejącej i zniszczonej,
przed dwoma tygodniami, brzmi
wchodzi w skład wielu cudowjakże tajemniczo. Chyba nawet
nych preparatów regenerujących
niewiele się pomylę, kiedy stwieri wygładzających zmarszczki.
dzę, że słowa tego nie używaŻeby było jeszcze ciekawiej, to w
my na co dzień, wręcz pada raz
badaniach sprzed kilku lat stwierw roku, właśnie z okazji Święta
dzono, że mirra działa przeciwbalsamowiec mirra
Trzech Króli. Przy bliższym pobólowo, poprawia metabolizm
znaniu okazuje się, że kadzidło
glukozy i obniża poziom cholestei mirra to prawie to samo. Tak w jednym, jak i w drugim przyrolu. Ciekawe, nieprawdaż? A przecież „kariera” mirry zaczęła
padku mamy do czynienia z żywicą, czy też zestalonym sokiem
się od jej pięknego zapachu wydzielanego podczas spalania jako
różnych gatunków roślin. Kadzidło pochodzi z kadzidli (lub
kadzidła, leku do opatrywania ran (tak czynili choćby żołnierze
kadzidłowca) Cartera, natomiast mirra - z balsamowca mirra.
perskiego króla-satrapy Kserksesa, z którego wojskiem pamiętBalsamowiec mirra to sporych rozmiarów krzew, bądź nieną bitwę stoczyli Spartanie pod Termopilami) oraz środka do...
wielkie drzewo dorastające co najwyżej do 10 m wysokości.
balsamowania zwłok, co praktykowali Egipcjanie.
Patrząc na dostępne mi ilustracje (nie miałem dotąd okazji, aby
Zgodnie z jednym z greckich mitów, imię Mirra (Myrrha)
roślinę tę zobaczyć na własne oczy), trudno mi powiedzieć coś
nosiła piękna córka cypryjskiego (bądź asyryjskiego) króla.
interesującego na temat wyglądu lub pokroju tego balsamowca,
Dziewczę było „nieco” zarozumiałe, skoro uważało, że swą
a nawet dostrzec w nim jakieś walory dekoracyjne. Ot, taki
urodą przewyższa boską Afrodytę. Bogini zemściła się okrutsobie krzew (drzewo), jakich wiele w świecie roślin. Mocno
nie sprawiając, że Mirra pokochała kazirodczą miłością swego
porozgałęziane, przez co sprawia wrażenie bardzo gęstego
ojca. Kiedy zaszła w ciążę, ojciec chciał ją zabić, lecz litościwi
i zwartego. Ma niewielkie, owalne w zarysie liście, podzielone na
bogowie zamienili ją w drzewo balsamowca mirra, a jej łzy to
trzy listki, z których środkowy jest zdecydowanie większy, przy
właśnie krople żywicy-mirry. Dziewięć miesięcy później z drzewa
czym na starszych pędach wyrastają liście o pojedynczej blaszce
wyszedł syn Mirry - Adonis. Jego życiowe „przypadki” to już
liściowej. Roślina „uzbrojona” jest w ciernie, przypominające te,
temat odrębnego mitu.
które znamy chociażby z naszej rodzimej tarniny. Nie rzucają
Mirra - żywica, a nie piękna córka jakiegoś króla - jest kilkanasię również w oczy drobne, różowofioletowe kwiaty, ani szara
ście razy wspominana w Biblii, zwłaszcza w Pieśni nad Pieśniami.
kora, odpadająca podłużnymi płatami. Po nacięciu wspomnianej
W II Księdze Mojżeszowej (30, 23-25) mirra została zaliczona
kory wydziela się ponoć bardzo przyjemny zapach, a także - na
pomiędzy „najprzedniejsze wonności” (obok cynamonu, wonnej
podobieństwo znanej nam doskonale sosnowej lub świerkowej
trzciny, kasji, czyli cynamonowca wonnego), z których wraz
żywicy - mlecznej lub złotawożółtawej barwy sok. Sok ten
z oliwą z oliwek sporządzić należy olejek do namaszczania.
dość szybko zasycha i tworzą się ziarenka lub grudki, jakoby
Mieszaninę mirry i aloesu przyniósł Nikodem, aby namaścić
w kształcie łez. Zmienia się przy tym barwa tej roślinnej wydzieciało Ukrzyżowanego przed złożeniem do grobu (Jan 19, 39).
liny - zaschnięte grudki mogą być białawe, czerwonawe, brązowe,
A w trakcie krzyżowania na Golgocie wino zmieszane właśnie
czasem wręcz mają ciemnobrunatny kolor. Mają przyjemny,
z mirrą podano Jezusowi przed ukrzyżowaniem, jako środek
korzenny zapach i konsystencję mocno scukrzonego miodu.
znieczulający „ale On nie przyjął” (Mar. 15, 23).
W odróżnieniu od miodu smak ziaren mirry jest gorzkawy i ponoć
Ponoć znany skądinnąd cesarz Neron, podczas pogrzebu jednej
mocno drapiący w gardle.
ze swych kochanek spalił - oczywiście w ramach tęsknoty i nieOjczyzną balsamowca mirra jest południowa część Półwyspu
utulonego żalu za ukochaną - w ciągu jednego dnia całoroczną
Arabskiego (głównie Jemen i Oman) oraz wschodni róg Afryki,
produkcję mirry całej ówczesnej Arabii. Był to wydatek jak na
czyli w przybliżeniu obszar takich państw, jak Kenia, Etiopia,
owe czasy niebotyczny, nawet jak na władcę sporej części znanego
Somalia i Dżibuti. Na tym obszarze balsamowiec mirra rośnie
wówczas świata. Jeszcze w średniowieczu podarunek w postaci
na półpustynnych terenach podgórskich i górskich, na wysokomirry, na równi ze złotem, drogocennymi kamieniami bądź orienści od 300 do 2000 m n.p.m. Rośnie tam dziko, a czasem jest
talnymi przyprawami, był oznaką szacunku dla obdarowywanego
celowo uprawiany, właśnie dla pozyskiwania wciąż cenionej
i bogacwa składającego dary.
i stosowanej mirry. W odróżnieniu od przedstawionego poWarto o tym wszystkim pamietać, kiedy myjąc zęby na tubce
przednio kadzidłowca Cartera, w przypadku balsamowca mirra
pasty przeczytamy na przykład takie słowa „Ingredients: (...)
nacina się korę nie pnia, lecz młodych gałązek. Mirrę zbiera się
Commipohra Myrrha Extract”.
w okresie od listopada do stycznia, po 7-15 dniach od zrobienia
Aleksander Dorda

16 Gazeta Ustrońska

17 stycznia 2012 r.

J. Leśków i A. Klimek licencjonowane instruktorki Zumby.

nadać ciału ruch

W Ustroniu zumba pojawiła się w ubiegłym roku. Pierwsze zajęcia w Ustroniu poprowadziła Aleksandra Klimek,
członkini Zumba Instruktor Network. Od
tej pory zajęcia odbywają się trzy razy
w tygodniu (poniedziałki, wtorki i czwartki o godz. 20.00) w przestronnej sali z lustrami znajdującej się w Uzdrowiskowym
Zakładzie Przyrodoleczniczym Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” SA,
które było współorganizatorem (razem
z Aleksandrą Klimek i Joanną Leśków)
I bezpłatnego Maratonu Zumby w Ustroniu. Wspólnie chcemy, aby to wydarzenie
na stałe wpisało się do kalendarza imprez
sportowo-rekreacyjnych w Ustroniu, dlatego na wiosnę na pewno zostanie zorganizowany II bezpłatny Maraton Zumby,

na który już zapraszamy! Dzięki takim
wydarzeniom czeka na Was trzygodzinne
zumbowe szaleństwo w rytmie zarówno
znanych i lubianych kawałków, jak i nowości przygotowanych specjalnie na tę okazję
przez profesjonalne, pełne entuzjazmu
i pomysłów instruktorki.
Jak przetrwać zimą?
Porządną porcją ruchu i dobrej zabawy!
A co może nam to zagwarantować? Oczywiście Zumba.
Czym właściwie jest zumba® fitness?
To zainspirowany rytmami latynoskimi
nowatorski, dynamiczny i niezwykle
skuteczny program fitnessowo-taneczny,
oparty na połączeniu treningu cardio
z podstawowymi krokami tańców latynoskich. Formuła zajęć przypomina imprezę

taneczną, podczas której można pobawić
się, odreagować stresy, a nawet pośpiewać
czy pokrzyczeć! Zajęcia są bardzo efektywne – traci się na nich do 600 kalorii,
można też ładnie wymodelować sylwetkę
i w znaczący sposób poprawić ogólną
kondycję fizyczną!
Sposób na udane zajęcia?
Moim zdaniem najważniejsze w zumbie
jest pozytywne nastawienie do ruchu
i swojego ciała! Nie ma miejsca na wstyd
czy skrępowanie.
Jeśli ktoś nie potrafi tańczyć, to czy da
sobie radę na zajęciach?
Oczywiście! Moja przygoda z zumbą
rozpoczęła się dwa lata temu i totalnie się
zakochałam, już po pierwszych zajęciach
byłam pewna, że jest to dokładnie ta
forma ruchu, która sprawia mi przyjemność. Ponieważ zumba wyzwala we mnie
mnóstwo energii i pozytywnie nastraja
mnie do życia, po roku systematycznego
uczęszczania na zajęcia postanowiłam
„zarazić” moją pozytywną energią mieszkańców Ustronia. Na zajęciach nie musisz
zapamiętywać kroków. Wystarczy poczuć
muzykę i nadać ciału ruch. Prawie każdy
krok jest w danej części piosenki powtarzany kilkakrotnie, więc wystarczy rzucać
okiem na instruktora.
Nie ma mowy o stresowaniu się, o tym, że
sobie nie poradzisz – bo przecież w zumbie
chodzi właśnie o to, by się odstresować!
Zostawiamy za progiem sali problemy
z domu czy z pracy, bo ta godzina jest
dla Ciebie! Ja ze swojej strony zrobię
wszystko, aby nie było czasu na myślenie
o nadmiarze prania w domu czy nieodkurzonej podłodze!
Co należy zabrać na zajęcia?
Najważniejsze są sportowe buty i wygodny strój. Dodatkowo przyda się też ręcznik,
woda i obowiązkowo uśmiech!
Chciałabym podzielić się z Wami tą
energią i moją pasją. Zapraszam do wspólnej zabawy!!!
Aleksandra Klimek

młodziczki

Zakończył się czwarty etap rozgrywek młodzieczek w siatkówce o mistrzostwo Śląska. Siatkarki TRS „Siła” Ustroń
w swej grupie zajęły drugie miejsce. Pierwsze są dziewczęta z Płomienia Sosnowiec,
trzecie z MUKS Żory, czwarte z UKS Stars
Volley Częstochowa. Rozgrywki odbywają się turniejowo. Ostatni turniej rozegrano
w Ustroniu w sali SP-2, a Siła pokonała 2:1
Żory i również 2:1 Częstochowę.
- Gramy o dalsze miejsca, bo w pierwszym
etapie w grupie zajęliśmy trzecie miejsce,
co ustawiło nas w drugiej trzydziestce,
a rywalizuje ponad 60 zespołów - mówi
trener Siły Zbigniew Gruszczyk. - Gramy
teraz wydawałoby się z zespołami słabszymi, ale jak się okazało mocnymi. Na
turnieju w Ustroniu udało się wygrać dwa
trudne mecze. Wcześniej graliśmy turnieje w Żorach i Sosnowcu. Widzę postęp,
a drugie miejsce jest sukcesem młodych
dziewczyn po raz pierwszy biorących
udział w rozgrywkach. Grają dziewczyny
z drugiej klasy gimnazjum i młodsze. (ws)
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Siła w obronie.

Fot. W. Suchta
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kultura

17.01 godz. 16.30 		Jasełka Towarzystwa Opieki Nad Niepełno																	sprawnymi, MDK „Prażakówka”.
19.01 godz. 19.00		Bal Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu,
																 MDK „Prażakówka”.
25.01 godz. 16.30		Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka,
																	MDK „Prażakówka”.

sport

21.01 godz. 17.00 Mecz piłki ręcznej śląskiej ligii młodzików
														 MKS Ustroń - SL Salos Silesia Świętochło-

																wice, hala SP-1.

dziesięć lat temu
Po raz jedenasty zagrała w niedzielę 12 stycznia Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym razem zbierano pieniądze
na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych
i dzieci młodszych w polskich szpitalach. (…) W Ustroniu pogoda
w zasadzie dopisała. (…) Najważniejsze, że dopisały humory i
energia młodych wolontariuszy, którzy od rana dwoili się i troili,
żeby uzbierać jak najwięcej pieniędzy. (…) W tym roku zebrano
22.515,65 zł.

Faktycznie, jest to razkład.

Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-53-98.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny
pomiar. 728-340-518, 33-854-2257. www.komandor-ustron.pl

Fot. W. Suchta
Pokój do wynajęcia. (33)854-7137. 665-875-678.
Ustroń, pokój do wynajęcia na
dłóższy okres. 33 85-45-116, 600103-717.
Trzypokojowe mieszkanie do wynajęcia. Tel. 781-987-555.

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

Wynajmę dwa lokale handlowousługowe o powierzchni 16 m2
i 39m2 w Ustroniu ul. 3 Maja 10
na sklep, biura z możliwością
adaptacji lokalu o pow. 39m2 na
lokal mieszkalny składający się
z aneksu kuchennego, pokoju
dziennego, sypialni, łazienki
z WC lub na Biuro księgowego,
geodezyjne, projektowe lub inne.
informacje pod telefonem, 602698-377.

Skup aut całych lub uszkodzonych. 515-409-571.

Pokój do wynajęcia. (33) 854-2667, 603-468-651.

MECHANIKA SAMOCHODOWA - nowo otwarty warsztat
w Harbutowicach. Tanie usługi.
Auto zastępcze. 506-004-637,
515-409-571.

Do wynajęcia kawalerka umeblowana. 608-365-316.

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

			
15-18.1	Centrum

Pilnie kupię garaż na osiedlu Manhatan.Telefon: 660 727 621.

ul. Daszyńskiego 8
19-20.1 Na Zawodziu
ul. Sanatoryjna 7
21-22.1	Elba
ul. Cieszyńska 2
23-24.1 W Nierodzimiu ul. Skoczowska 111

tel. 854-57-76
tel. 854-46-58
tel. 854-21-02
tel. 854-24-89

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki
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3 stycznia w MDK „Prażakówka” odbyło się spotkanie posła
Jana Szwarca z ustrońską młodzieżą. Dyskutowano na temat
zagrożeń i korzyści z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Okazało się, że wśród przybyłych na spotkanie 50 młodych ludzi
nie było przeciwników przystąpienia do UE, co nie znaczy, że nie
wyrażano pewnych obaw co do zagrożeń czy też niedostatecznego
przygotowania Polski do funkcjonowania w strukturach zjednoczonej Europy.
16 grudnia przebywał w Ustroniu ambasador Izraela w Polsce
Szewach Weiss, który wziął udział w uroczystościach związanych
ze stuleciem wybudowania synagogi w Ustroniu. (…) Witał go
w ratuszu burmistrz Ireneusz Szarzec. Po półgodzinnej rozmowie
udano się na ul. Ogrodową na uroczystości. Po ich zakończeniu
ambasador wraz z młodzieżą przejechał na cmentarz komunalny.
Znajduje się tam kwatera grobów żydowskich, którymi obecnie
opiekuje się ustrońska młodzież. Właśnie ci młodzi ludzie pokazywali ambasadorowi zadbane groby – efekt ich pracy. Kolejne
spotkania miały miejsce w „Casablance”. Wieczorem odbyło się
spotkanie w MDK „Prażakówka”. W głównej mierze poświęcone
było nowej książce Sz. Weissa „Ziemia i chmury”, której fragmenty czytał Henryk Wieja. (…) Ambasadorowi zadawano pytania.
Odpowiadał na wszystkie, także te dotyczące obecnej polityki
Izraela wobec Palestyńczyków.
Stopa bezrobocia na koniec listopada w Polsce wyniosła 17,8%;
w województwie śląskim – 16,4%, a w powiecie cieszyńskim
– 14%. Jedynie 9 powiatów w naszym województwie ma niższą
stopę bezrobocia. W Ustroniu na koniec grudnia było 836 bezrobotnych, w tym 384 kobiety. Bezrobotnych absolwentów było
49 (21 kobiet). Prawo do zasiłku posiadało 149 bezrobotnych
(64 kobiety).
4 stycznia 2003 r. odbył się tradycyjny Bal Rodzicielski „Dwójek”,
czyli Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2. To już czwarty
wspólny bal, a dwunasty w DW „Malwa” (…). Wszystko przygotowali rodzice pod kierownictwem Małgorzaty Waszek. Zabawa trwała
do białego rana, przygrywał zespół Janusza Śliwki, ale można się
było również bawić w kawiarni przy muzyce mechanicznej. Bal
odbył się dzięki wielkiemu zaangażowaniu rodziców i hojności
sponsorów (…). Zysk zostanie przeznaczony dla dzieci i młodzieży
na materiały wspomagające działalność pozalekcyjną oraz na wyjazdy do teatru, kina i wycieczki naukowe.
Wybrała: (ksz)
17 stycznia 2012 r.

felieton

Tak sobie myślę

Zachowajmy marzenia
Początek roku to czas snucia planów na
następne dni, tygodnie i miesiące. To czas
szczęśliwy, bo możemy sobie wyobrazić,
że mamy przed sobą same dobre i radosne
dni, że wraz ze starym rokiem minęło to,
co złe i bolesne. Teraz możemy marzyć
o tym, że przed nami jest rok szczęśliwy
dla świata, dla naszego miasta i kraju, dla
rodziny i każdego z nas osobiście. Dajemy
się ponieść na skrzydłach nadziei daleko,
aż do świata spełnionych marzeń. Pewnie
dalej niż naprawdę możemy dotrzeć. Spodziewamy się osiągnąć więcej, niż to jest
możliwe.. To prawda, ale przecież wolno
marzyć i nie stawiać barier ani granic swoim
marzeniom. Marzenia ubarwiają nasze życie, tak często szare i trudne. Jeśli nie da się
inaczej, to chociaż w marzeniach możemy
być naprawdę szczęśliwi. A początek roku
jest dobrą porą na poddawanie się czarowi
marzeń. Chociaż i w innym czasie dobrze
jest pomarzyć...
To prawda, z wielu ust słyszymy zapowiedzi, że ten rozpoczęty rok będzie
trudny. Trzeba się liczyć z tym, że sytuacja życiowa wielu mieszkańców naszego kraju, a może i wszystkich, ulegnie

felieton
Rok

I znowu minął rok. Staliśmy się starszymi. Coś na ten temat wiem, bo zawsze na
na początku roku są urodziny mojego syna
Macieja. Data jego urodzin przypomina
mi, że skoro syn mój postarzał się o jeden
rok, to i ja niejako automatycznie też.
A do tego w roku bieżącym czeka mnie
w maju, o ile Bóg da, sześćdziesiąta piąta
rocznica urodzin.Wielkie piernikalia!
A potem już tylko spotkania seniorów. No,
i comiesięczne wykłady na Uniwersytetcie
Trzeciego Wieku w Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej. Może jeszcze
krąg biblijny. Pisanie wspomnień, a może
nawet książek. Czy to wszystko? Oczywiście, że nie, moja suczka Lola dodaje
jeszcze codzienne spacery ze mną. I to,
obowiązkowo! A jeszcze zrobienie wreszcie porządku w kancelarii, przypomina mi
od dwóch lat (czyli, od czasu przejścia na
emeryturę) moja żona Lusia! Grozi mi
czymś, o czym nie mogę tu napisać!
My starsi, to już młodym nie zaimponujemy doświadczeniem „technologicznym”. Nie potrafimy kciukiem po tabletach
tak szybko jak młodzi przesuwać obrazy.
Osobiście jestem wielkim nieudacznikiem
w posługiwaniu się „postępem technologicznym”. Do dziś nie zdołałem jeszcze
uruchomić ubiegłorocznego prezentu
urodzinowego od żony Lusi, czyli kompaktowego aparatu fotograficznego, nie
mówiąc o prezencie od syna Macieja pod
choinkę, czyli skanera ręcznego. Samo
17 stycznia 2012 r.			

pogorszeniu. Są nawet tacy, którzy wręcz
spodziewają się totalnej katastrofy. A my
wbrew ich zapowiedziom składaliśmy sobie wzajemnie noworoczne życzenia pomyślności i szczęścia, tego wszystkiego,
co najlepsze. Z tą nadzieją, że nie spełnią
się przewidywania pesymistów i ten nowy
rok naprawdę będzie dobry i szczęśliwy.
A właściwie dlaczego nie miałby być taki?
Niestety, nie każdego stać na optymizm,
na patrzenie w przyszłość przez różowe
okulary, na oddanie się marzeniom. Zbyt
wiele złego pozostawiły im bowiem minione dni i lata; przyplątała się przewlekła
choroba, utracili pracę, musieli pogodzić
się z odejściem kogoś bliskiego, ponieśli finansowe straty... Potrzebna im jest
zmiana na lepsze, ale czy taka zmiana
jest możliwa? Trzeba w to wierzyć i mieć
nadzieję, że tak się stanie. I dobrze jest
pomarzyć o zmienionym na lepsze, szczęśliwszym życiu... Więcej, trzeba marzyć,
bo bez marzeń życie może stać się nie do
wytrzymania. Nawet wtedy, gdy nie stać
kogoś na żadne luksusy, zawsze jeszcze
stać go na luksus marzeń o lepszym świecie i szczęśliwszym życiu.
Nie kryję, że i w mojej głowie kotłują się
różne myśli. Myśli o przyszłości...
Czy coś się zmieni w moim życiu? Czy
jeszcze mogę być choć trochę szczęśliwy?
Czy straty poniesione w minionym czasie
dadzą się jeszcze nadrobić, a przynajmniej
przeboleć? Czy sił i zdrowia starczy, aby

zrealizować choć część moich planów?
Czy wystarczy ich jeszcze przynajmniej na
marzenia i snucie planów na przyszłość?
Dobre i złe myśli mieszają się i wzajemnie się wypierają. Pewnie tak jest
u każdego człowieka. Trzeba więc nad
tym zapanować; usunąć złe myśli i zachować dobre. A oznacza to optymistyczne
patrzenie w przyszłość i zachowanie marzeń i nadziei ich spełnienia. To prawda,
realnie rzecz biorąc jest raczej pewne, że
nie spełnią się wszystkie dobre nadzieje, a marzenia w większości pozostaną
w świecie marzeń. To jednak nie powód,
aby utracić nadzieję i wyrzec się swych
marzeń. Wszak trudno żyć bez nadziei,
a życie bez marzeń staje się szare i nijakie. A przecież chcemy życia barwnego,
ciekawego, szczęśliwego. A więc życia
z nadzieją i marzeniami.
Nie dajmy więc sobie zabrać marzeń
i nadziei. Kiedy ktoś straszy niepowodzeniem, kryzysem, klęską czy końcem
świata, nie słuchajmy go i przełączmy
się na inny kanał. Nie dajmy się stłamsić
czarnowidzom, nie dajmy sobie odebrać
marzeń. Zachowajmy nadzieję, że nawet
jeśli nie spełnią się w tym roku, to może
spełnią się w następnym. A póki co choć
od czasu do czasu dajmy się ponieść
marzeniom do upragnionego szczęśliwego świata. Choć na chwilę da to nam
zapomnieć o tym, co boli, smuci i niesie
ze sobą troski i kłopoty...
Jerzy Bór

zrozumienie instrukcji obsługi zajmuje mi
miesiące. Nie zaimponuję już młodym!
Jak więc znosimy naszą samotność?
Mój mentor, czyli Thomas Merton tak
pisze: Wejdź w samotność, przyjmij ból
samotności, aż się przekonasz, jak jest
iluzoryczny. Tak czy inaczej, wcześniej czy
później, chrześcijanin musi dobrowolnie
wkroczyć na pustynię, aby tam odkryć, że
nie jest ona miejscem opuszczenia, jakim
się wydaje. Gdy wzrok przyzwyczai się
do niej, widać że jest pełna niezwykłego
i właściwego sobie piękna.
Pamiętam jak w czasie studiów urywałem się do Krakowa na występy kabaretu
„Piwnica pod Baranami”. Ciarki przechodziły mi po plecach, gdy śpiewano słynną
piosenkę Przychodzimy, odchodzimy. Teraz dopiero zrozumiałem, że o przemijaniu
mówimy najczęściej w kontekście starości,
ale przecież doświadczają go także na
różne sposoby ludzie młodzi. Wtenczas
właśnie tak było!
Mój ulubiony felietonista Franciszek
Kucharczak z „Gościa Niedzielnego”
w przedostatnim numerze, w felietonie
zatytułowanym „To idzie starość” suchej
nitki nie zostawił na naszym pokoleniu
tuż powojennym: Dzisiejsi seniorzy to już
nie są te dawne babcie, które różańcami
wyrywaly wnuków spod bram piekła. To
nie dziadkowie, którzy potrafili zginiać
kolana i - choć grzeszni – to przecież uznawali prawo Boże i wiedzieli, co to pokuta.
Dzisiejsze babcie i dzisiejsi dziadkowie to
już pokolenie moralnych relatywistów. To
ludzie w dużej mierze obciążeni zbrodnią
łatwo dostepnej aborcji... itd. itp. Felietonista GN tak kończy: Skoro dziadkowie
odrzucili zasady, jak mogą ich oczekiwać

od wnuków? W swojej cotygodniowej myśli wyrachowanej, zaś napisał: Sposób na
starość; skupić się na życiu, a nie wyżyciu.
Zestarzałeś się w przewrotności, a teraz
wychodzą na jaw twe grzechy, jakie poprzednio popelnileś (Dn 13,52) – czytamy
w biblijnej historii o Zuzannie i starcach.
Na przyjęciu urodzinowym na 50-lecie
brałem udział w pierwszym perfomansie w
Ustroniu zatytułowanym: „Porwany przez
dziewice” , na sześćdziesiatkę planowałem
performace pt. „Starzec i Zuzanny”. Nic
z tego nie wyszło! Albowiem : Świat zaś
przemija, a z nim jego pożądliwość; kto
zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.
(1J 2,17).
W podręczniku akademickim Filozofia
Wschodu czytam: Kiedy syn bramina,
w wieku dorosłym sam już powrócił
z nauki, założył rodzinę i kiedy jemu już narodził się syn, wtedy dla ojca jego pojawia
się sposobność poświęcenia się bardziej
rozwojowi duchowemu niż społeczeństwu.
Mógł wówczas udać się sam lub z żoną do
pustelni leśnej, by tak poświęcić się nie tyle
zewnętrznemu, co wewnętrznemu aktowi
rytualnemu. Etap „wanaprasity” (vanaprastha) – „udającego się do lasu”...
Starzejący się ludzie mają jednak ważną
misję do wykonania wobec ostatnich lat
swego życia. Cichym prorokiem tej misji
był bł. Jan Paweł II. Pozostał jej wierny
do końca, mimo narastającej krytyki, czy
złośliwych i niewybrednych komentarzy.
Nauczył nas bowiem, że starzejący się
ludzie mają ważną misję do wykonania
wobec społeczeństwa: objawienie własnej
starzejącej się twarzy.
To moje zadanie na ten Nowy Rok!
Andrzej Georg
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obowiązkowo, a Romantyczny Zjazd Parami to ciekawa impreza,
w której liczy się wiek pary i czas łączny. Ostatnie w sezonie
zimowym są, często odbywające się przy kilkunastu stopniach
powyżej zera, Zawody Śpiących Rycerzy. Cieszy coraz więcej
zawodników. Mieliśmy już imprezy skupiające 170 narciarzy.
Być może niektóre zawody zostaną poszerzone o start snowboardzistów. Mamy w Ustroniu klub narciarski, więc liczę na to, że
w tych wszystkich zawodach się wykażą. Jak się uda, z Andrzejem
Nowińskim zorganizujemy zawody w narciarstwie biegowym.
Może uda się przeprowadzić Sprint o Puchar Zarządu Kolei Linowej „Czantoria” na trasie do przełęczy Beskidek. Wszystkie
zawody mają formułę otwartą, a jedyny warunek bezwzględnie
przestrzegany, to żeby wszyscy startowali w kaskach. Wszystkie
zawody i imprezy odbywać się będą przy dolnej stacji Kolei
Linowej na polanie Solisko.
Ta formuła otwarta drażni niektórych rodziców, gdyż jedne
dzieci trenują, inne leża przed telewizorem i na nartach są trzy
razy w roku, zdarza się, że na zawodach. Wtedy okazuje się, że ci
trenujący nie powinni startować, bo mają przewagę. Chyba jednak
dodrze, że ci trenujący mogą się zaprezentować kolegom, swemu
środowisku.
Wojsław Suchta

zawody na Czantorii
W lutym będą rywalizować najmłodsi.

Fot. W. Suchta

impreza co tydzień

Zawodami skiturowymi rozpoczął się w ostatnia sobotę sezon
imprez sportowych na Czantorii. Teraz praktycznie co weekend
będziemy mogli uczestniczyć w zawodach. Ich listę publikujemy
obok, a o tegorocznym sezonie sportowym mówi prezes Kolei
Linowej „Czantoria” Czesław Matuszyński:
- Zawody na Czantorii odbywają się w sposób cykliczny. Nowością jest eliminacja Pucharu Beskidzkich Groni. Puchar Czantorii

zdziesiątkowani
UKS 31 Rokitnica Zabrze - MKS Ustroń 20:29 (10:11)
W zdziesiątkowanym przez
grypę składzie rozgrywki rundy rewanżowej mistrzostw
Śląska w piłce ręcznej młodzików rozpoczęła drużyna
MKS Ustroń. Pierwszy mecz
wyjazdowym w Zabrzu jednak
wygrali i powinni wygrać,
mysląc o awansie do półfinału
mistrzostw Polski. W pierwszej połowie spotkanie wyrównane, w drugiej znacząca
przewaga MKS Ustroń.
Po meczu trener MKS Piotr
Bejnar powiedział: - Pojechaliśmy na ten mecz z olbrzymimi problemami kadrowymi.
Myśleliśmy nawet o przełożeniu spotkania na inny termin,
ale w końcu postanowiliśmy,
że powalczymy. W ogóle nie

pojechali środkowy Krzysztof
Bielesz i kołowy Arkadiusz
Czapek. Z konieczności było
nas jedenastu, a na rozegraniu wystąpił jeden ze skrzydłowych. Pierwsza połowa
w naszym wykonaniu bardzo
słaba. Źle graliśmy w obronie,
w ataku nieskutecznie, nie rzuciliśmy jedenastu sytuacji sam
na sam, nie wykorzystaliśmy
karnego i dziesięć razy podaliśmy piłkę przeciwnikowi
lub wyrzuciliśmy w aut. Na
szczęście w drugiej połowie
lepiej broniliśmy i zagraliśmy skuteczniej, do tego mniej
błędów. Po kilku minutach
odskoczyliśmy na cztery-pięć
bramek i kontrolowaliśmy wynik do końca meczu. Najlep-
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26 stycznia
27 stycznia
9 lutego
16 lutego
17 lutego
24 lutego
9 marca

2. Zimowy Puchar Radia Zet w Beskidzkiej 5
Puchar Beskidzkich Groni
Puchar Jerzego
5. Narciarski Romantyczny Zjazd Parami
12. Zawody Narciarskie o Maskotkę Ustronia
10. Zawody Narciarskie o Puchar Czantorii
6. Marcowe Zawody Śpiących Rycerzy

(Wszystkie zawody rozgrywane będą w formule slalomu giganta)

szym zawodnikiem na placu
był Marek Cholewa, zdobywca
dziesięciu bramek.
MKS wystąpił w składzie
(w nawiasach zdobyte bramki): Kamil Kopieczek, Damian
Kurowski – Michał Jopek (4),
Marek Cholewa (10), Damian
Bujok (4), Dawid Jenkner (6),
Wojciech Gogółka (2), Szymon Gogółka, Kacper Matlak
(1), Krzysztof Kotela, Marcin
Oświecimski (2).
(ws)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bytom		
Chorzów		
Ustroń		
Zawiercie		
Mysłowice		
Piekary Śląskie		
Zabrze		
Zabrze		
Sosnowiec		
Świętochłowice		

18
17
17
12
9
9
8
6
2
0

21 stycznia MKS Ustroń – SL Salos Silesia Świętochłowice
28 stycznia MOSM Bytom – MKS Ustroń
4 lutego
MKS Ustroń – SPR Zagłębie Sosnowiec
4 marca
KS Viret CMC Zawiercie – MKS Ustroń
11 marca MKS Ustroń – GKS Olimpia Piekary Śląskie
18 marca
MOSiR Mysłowice – MKS Ustroń
8. kwietnia MKS Ustroń – Pogoń 1945 Zabrze
15 kwietnia MKS Zryw Chorzów – MKS Ustroń
Mecze o godz. 17.00 w hali SP-1

Tygodnik Rady Miasta. Redaguje Zespół. Redaktor naczelny: Wojsław Suchta. Komisja Programowa GU: Olga Kisiała, Bogusława
Rożnowicz, Artur Kluz, Tadeusz Krysta. Adres redakcji: 43-450 Ustroń, Rynek 4 (budynek byłej filii liceum), na półpiętrze.
Tel. 33 854-34-67, e-mail: gazeta@ustron.pl Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania, dokonywania skrótów
i zmiany tytułów w nadsyłanych materiałach. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie redakcji, w dni powszednie, w godz. 8.00-16.00. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń
i reklam. Skład: Gazeta Ustrońska; Druk: EURODRUK-offset, ul. Daszyńskiego 64, 43-450 Ustroń, tel. 33 854-26-02.
Indeks nr 359912. Numer zamknięto 14.1.2013 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 21.1.2013 r.

20 Gazeta Ustrońska

17 stycznia 2012 r.

