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wItaj Szkoło

młodzI
pIłkarze

(cd. na str. 8)

w		ustroNiu	
o  tytuł  mIStrza 

w amfiteatrze odbyła się gala walk wschodnich. piszemy o tym na str. 8-9.                                                                                 Fot. w. Suchta

1 września pod pomnikiem obok rynku dzieci i dorośli spotkali 
się, aby uczcić pamięć ofiar II wojny światowej podczas uroczystości 
patriotycznej. Prowadziła ją naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, 
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Danuta Koenig. Pułkownik Ludwik 

od GdaŃSka przez LeNINo	

(cd. na str. 6)Półtora roku trwały przygotowania do Gali Walk Zawo-
dowych „Only 1” w Ustroniu. Finał to 11 walk w różnych 
stylach przeprowadzonych w ustrońskim amfiteatrze w sobotę 
31 sierpnia. Sam pomysł to wynik spotkania starych znajo-
mych – Zdzisława Brachaczka z ustrońskiego Urzędu Miasta 
i Mirosława Barszowskiego. Panowie stwierdzili, że można 	
w Ustroniu, a przede wszystkim w amfiteatrze, zademon-
strować walki Wschodu. W sumie zakontraktowano 11 walk, 	
w tym jedną w stylu sanda o mistrzostwo Europy i jedną 
w stylu muay thai o pas mistrza świata. Ponadto od-
były się walki w stylu MMA. Walczyli zawodnicy 	
z Czech, Rosji, Kazachstanu, Białorusi, Tajlandii i Polski. 
Uroczystego otwarcia dokonali burmistrz Ireneusz Szarzec 	
i przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina. Ring w am-
fiteatrze wyglądał okazale, a zastanawiająca była duża kadź 	
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Podstawowej nr 1 w Cieszynie. 
Koszt inwestycji obliczono na 
ponad 2 mln zł.

W podziemiach cieszyńskie-
go ratusza znajdował się kie-
dyś  areszt. Magistrat zapew-
niał skazanym tylko wodę. 	
O chleb musieli zadbać sami. 
Obecnie pod ratuszem są ma-
gazyny.	

140-lecie  obchodzi  OSP 	
w Skoczowie. Z tej okazji pod-
czas uroczystości, 24 sierpnia, 
nie zabrakło wyróżnień. Złoty 
Znak ZOSP RP otrzymał Jan 
Brzezina, a Medal Honorowy 
im. B. Chomicza – Kazimierz 
Chrapek.   

Do momentu wybudowania 
galerii handlowej na miejscu 
dawnego dworca autobusowe-
go w Cieszynie, na placu działa 
parking. Jest płatny. Miasto 
dzierżawi teren od prywatnego 
właściciela.

Na Śląsku Cieszyńskim prze-
wagę mają gleby kwaśne i cięż-
kie: bielice, górskie i rędziny. 
Są one mało urodzajne. 

Dzieci z Hażlacha od września 
chodzą do nowego przedszko-
la. Inwestycje, dzięki którym 
przybędzie kolejnych miejsc 
dla maluchów, gmina prowadzi 
teraz w Zamarskach i Pogwiz-
dowie.

Szkoła Podstawowa w Bren-
nej nosi imię króla Jana III 
Sobieskiego. Została otwar-
ta dokładnie w 250 rocznicę 
słynnej Odsieczy Wiedeń-
skiej. W tym roku przypada 
330 rocznica tego wydarzenia. 	
Z tej okazji odbędą się cieka-
we imprezy.

Do dożynkowego święto-
wania szykują się miesz-
kańcy miasta i gminy Sko-
czów. Imprezy odbędą się 
7 września. Dzień później 
korowód dożynkowy będzie 
można obejrzeć w Wiśle. Do-
żynkowy serial zamkną 15 
września góralskie dożynki 	
w Istebnej. 																	(nik) 

Zamarski były gospodarzem te-
gorocznego Powiatowego Świę-
ta Plonów. Dożynkowe uro-
czystości zbiegły się z 790-le-
ciem istnienia wsi. Bawiono się 	
w parku rekreacyjno-sporto-
wym, który powstał dzięki wiel-
kiemu zaangażowaniu miesz-
kańców i pomocy gminy.

Jesienią ma rozpocząć się budo-
wa sali sportowej przy Szkole 

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

Mniej Mleka
Tegoroczny lipiec i sierpień były wyjątkowo ubogie w opady. 

Cieszyli się turyści i kuracjusze, ale na pewno nie rolnicy i leśni-
cy. Sytuacja na terenie całego kraju nie była tragiczna i nikt nie 
przygotowywał się na ogłaszanie stanu klęski związanej z suszą. 
Rośliny podczas dni bezdeszczowych korzystały z wody zgroma-
dzonej w glebie podczas wilgotnej wiosny, ponieważ szczególnie 
w czerwcu sporo padało. Stan wód gruntowych zależy jednak od 
składu gleby, a ten w górach różni się od nizinnego. Tutaj aby go 
podnieść, potrzebnych jest kilka dni solidnej ulewy, inaczej woda 
w wielu miejscach wsiąka między kamienie i w żwirowiska, nie 
zostawiając nic w wyższych warstwach. 
– Planowane wcześniej zbiory spadły do 50 procent – mówi Jan 
Drózd. – Słabo wypadło praktycznie wszystko. Teraz czekamy na 
deszcz, bo jest susza i trawy przestają rosnąć. W tym rejonie są 
głównie rolnicy, którzy mają bydło, i coraz trudniej jest o wypa-
sanie. Zaczyna się to odbijać na produkcji mleka, której wielkość 
spada. Część sianokiszonki, paszy już od wiosny gromadzonej 
na zimę, niektórzy zaczęli dawać krowom już teraz, bo nie mogą 
pozwolić sobie na mniejszą sprzedaży mleka. To ich pieniądz.

Prognozy ogólnogospodarcze nie przewidują wzrostu ceny 
mleka, która utrzyma się na tym samym poziomie, przynajmniej 
jeśli chodzi o jego skup od rolników. Przeciętny konsument 
może jednak zauważyć podrożenie niektórych produktów. 	
W wielu przypadkach jest to wykorzystywanie przez producentów 
żywności bieżącej sytuacji dla celów marketingowych, łatwo 
wytłumaczyć wzrost cen warunkami niezależnymi, takimi jak 
pogoda. Szkoda jednak, że podczas urodzaju ceny wcale nie 
maleją. 
– Mówią teraz, że warzywa będą drogie, zboże będzie drogie,	
a rolnikom tyle samo śpiewają – komentuje J. Drózd. – Zarabiają 
na tym pośrednicy. Rolnik przyjeżdża do skupu i sprzedaje jabłka 
po 20 groszy za kilogram, a w sklepie ile za nie chcą? W naszym 
rejonie cztery mleczarnie skupują mleko od rolników, dwie duże 
i dwie małe, i cena jest wszędzie ta sama.

W Ustroniu nie ma wielu gospodarzy, którzy utrzymują się 
wyłącznie z produkcji własnej i nie mają żadnych dodatkowych 
zajęć. Typowo rolniczą dzielnicą jest Lipowiec, gdzie znajdują się 
stada liczące po 100 sztuk bydła i więcej, gdzie nawet zatrudnia 
się pomocników. 

OsłabiOny świerk
Lasy w górach nie wysychają, ponieważ korzenie drzew poz-

walają na lepsze wykorzystywanie warstw wody zalegających 

głęboko, ale skutkiem posuchy może być osłabienie drzewostanu	
i mniejsza odporność na choroby. Najbardziej cierpi świerk, którego 
system korzeniowy jest płaski i wnika w glebę zaledwie na kilka-
dziesiąt centymetrów. To gatunek związany z klimatem chłodnym 	
i o większej wilgotności. 
– Świerk jest osłabiony i w związku z tym wszystkie szkodniki, 
które mogą go atakować, mają ułatwione zadanie – wyjaśnia 
Mirosław Kulis, zastępca nadleśniczego. – Na przykład grzyb 
opieńka, który atakuje go od korzeni i jeszcze bardziej utrudnia 
pobieranie wody.

Suche pnie widoczne na zboczach gór nie pojawiają się przez 
brak wody. Świerk atakowany jest przez korniki. Chore drzewa, 
zasiedlone przez kornika, trzeba ścinać i usuwać, chociaż, jak 
podkreśla M. Kulis, ten rok nie jest tak tragiczny jak pamiętne 
sezony 2006 i 2007, kiedy przez działalność szkodnika zniknęło 
wiele hektarów beskidzkich lasów. Dodaje także:
– Niewielka część nowych nasadzeń wiosennych na uprawach 
nie przyjęła się z powodu suszy. Na pewno pogoda odbije się na 
przyroście drzew. 

Jednak podczas suszy największym problemem w lasach jest 
zagrożenie pożarowe. Zależy ono od składu gatunkowego lasu. 
Największy stopień osiąga tam, gdzie jest przewaga sosny, ponie-
waż jest ona łatwopalna, a skład ściółki w takich lasach powoduje, 
że łatwo zaprószyć ogień. Na terenie całego kraju drzewostan so-
snowy sięga do 70% powierzchni lasów, nie jest to jednak gatunek 
dominujący na naszym terenie. W tym roku w wielu nadleśnic-
twach w Polsce wprowadzono zakaz wstępu do lasu. Na terenie 
nadleśnictwa ustrońskiego nie było tak dużego zagrożenia i nie 
było potrzeby wprowadzać ograniczeń w poruszaniu się po lesie 
– a mimo że lasy ustrońskie są tak intensywnie wykorzystywane 
turystycznie, nie doszło do powstania pożaru.                 (mk) 

Czy  tak  wyGLĄda  SuSza
żeby zmniejszyć skutki posuchy, jest już za późno. w tym 

roku anomalie pogodowe przyniosły śnieg na wielkanoc 	
i rekordowe upały w lipcu. przez cały okres wzrostu rośliny 
narażone były na walkę ze zmiennymi warunkami, co odbiło 
się na plonach. Straty w rolnictwie ustrońskim mogą docho-
dzić nawet do 50% wcześniej planowanych zbiorów. 

przy szlaku na równicę.           Fot. w. Suchta
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Zakład POGrZebOwy
Leszek kubień

biuro czynne:  pn.-pt. 8.00-�5.00 sob. 9.00-12.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.:  502 715 339

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

�6 Viii �0�� r. 
Strażnicy miejscy towarzyszyli 
pracownicy MOPS podczas pro-
wadzonych przez nią czynności na 
jednej z posesji przy ul. Orłowej. 
�6 Viii �0�� r. 
Kontrolowano osoby handlujące 
na targowisku miejskim oraz 
sposób parkowania samochodów 
w rejonie targowiska. 
27 Viii 2013 r.
Wspólnie z pracownikiem RZGW 

Zdzisław Jonszta lat 75  ul. Stalmacha
anita stopyra  lat 50  
Maria knopek lat 83  ul. Wąska 

Ci, którZy Od nas OdesZLi:

w Gliwicach prowadzono kontrole 
szczególnie niebezpiecznych pro-
gów rzecznych na Wiśle. 
�8 Viii �0�� r. 
Kontrole porządkowe w dziel-
nicach Jaszowiec, Polana i Po-
niwiec.
29 Viii 2013 r. 
Do ostatniego dnia wakacji prowa-
dzono stałe i wzmożone kontrole 
wszystkich parków miejskich, 
placów zabaw i bulwarów nad-
rzecznych. Sprawdzane było prze-
strzeganie porządku publicznego 	
i czystości.  
�� Viii �0�� r.
Zabezpieczenia porządkowe 	
w trakcie imprezy na rynku 	
i w okolicach amfiteatru.      (mk) *    *    *

*    *    *

tUrnieJ  biLarda
IV Turniej Bilarda o Puchar Burmistrza Ustronia organizuje 

Fundacja Etyka – Nie Zostałeś Sam przy współpracy Urzędu	
i Rady Miasta Ustroń. Miłośnicy tej dyscypliny sportowej będą 
mogli sprawdzić swoje umiejętności w sobotę, 7 września od 
godz. 14, jak w latach ubiegłych przy ul. Bażantów 4. Wstęp 
wolny. Zapisy i informacje pod nr. tel. 507-385-375.

*    *    *

narOdOwe  CZytanie  fredry
Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu zaprasza na „Narodo-

we Czytanie” fragmentów utworów Aleksandra Fredry. Impreza 
odbędzie się w MDK „Prażakówka” (sala klubowa) 7 września 	
o godz. 16.00. Spotkanie poprowadzi dr Marek Rembierz. Oprócz 
twórczości Aleksandra Fredry w interpretacji znanych ustronia-
ków można będzie wysłuchać muzyki w wykonaniu Grzegorza 
Gerłowskiego.

naJLePsZe  żyCZenia  dLa  JUbiLatów:
emilia Chmura z d. Kocyan    lat 90  ul. Papiernia 
Maria Cholewa z d. Gawlas    lat 85  ul. Kuźnicza 
stefania foltyn z d. Bukowczan  lat 85  ul. Jodłowa 
emilia kogut z d. Łukosz    lat 85  ul. Różana 
Helena kotwica z d. Martynek   lat 80  ul. Stroma 
Helena Labak z d. Wawrzeczko  lat 90  ul. Bładnicka
wanda Makula z d. Latocha    lat 85  ul. Katowicka
eugenia Marcol z d. Wowry    lat 80  ul. Katowicka
karolina Mitas z d. Suchanek   lat 80  ul. Wczasowa
Piotr Pęcherz      lat 80  os. Manhatan 
Jan ryś      lat 99  os. Manhatan 
Maria Uchrońska z d. Kamińska  lat 85  ul. Źródlana

95.  UrOdZiny  adaMa  HeCZki
Urząd Miasta Ustroń i Muzeum Ustrońskie zapraszają na 

uroczystość z udziałem ministra ds. kombatantów i osób repre-
sjonowanych, dr. Jana Stanisława Ciechanowskiego z okazji ju-
bileuszu 95-lecia urodzin Adama Heczki, działacza społecznego, 
prezesa Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie, Oddziału Regionalnego w Ustroniu, która odbędzie się 	
w niedzielę, 15 września o godz. 15 w Muzeum Ustrońskim.

Profesorowi Józefowi knopkowi wraz z rodziną
szczere wyrazy współczucia i głębokiego żalu

z powodu śmierci
Matki

Marii knopek
składają 

dziekan i Prodziekani
wraz ze społecznością akademicką i pracownikami

wydziału artystycznego w Cieszynie
Uniwersytetu śląskiego w katowicach

w  CykLU  sPOtkań 
PrZyrOdniCZO-ekOLOGiCZnyCH

Ustroński Klub Ekologiczny i Muzeum „Zbiory Marii Skalic-
kiej” zapraszają na ilustrowany wykład Aleksandra Dordy nt.: 
„Drzewa w otoczeniu krzyży i kapliczek przydrożnych”, który 
odbędzie się 7 września w sobotę o godz. 16.00. Miejsce wykładu 
Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”. 

*    *    *

POLiCJa  tel. 856 �8 �0

�� Viii �0�� r.
W godz. 14-18 włamano się do 
piwnicy w bloku na osiedlu Cie-

szyńskim z której skradziono 
rower górski marki Kross, koła 
`28, koloru czarnego mat.
� iX �0�� r.
O godz. 14.45 na ul. Skoczowskiej 
zatrzymano mieszkańca Brennej 
w stanie nietrzeźwym kierującego 
samochodem.

Firma retos transport Lampel Czapka S.j. 
w Skoczowie 

zatrudNi	kierowców międzynarodowych C+e (autotransportery)

oferty prosimy składać na e-mail: transport@retos.pl
tel 33/854-86-59

wystawa  witraży
13 września o godz. 17 w Pijalni wód w Parku Zdrojowym 

odbędzie się Wystawa pt. „Witraż”. Prace swoje będą wysta-
wiać uczestniczki z pracowni witrażu dr hab. Katarzyny Pyki. 	
W programie występ Diecezjalnej Orkiestry Dętej.

*    *    * *    *    *

finał  faMiLy  CUP  w Mtb 
W ostatnią sobotę w Kielcach, na trasie znanej z ubiegło-

rocznych mistrzostw Polski w kolarstwie górskim, odbył się 
ogólnopolski finał Family Cup w MTB. Impreza ta przeznaczona 
jest dla zawodników nie posiadających licencji i posiada rangę 
Mistrzostw Polski Amatorów.

Podczas tegorocznego finału bardzo dobrze zaprezentowali się 
zawodnicy z Ustronia.

W kategorii dziewczynek do lat dziesięciu mistrzynią Polski 
została Marysia Pawłowska. Wśród młodzików tytuł mistrza 
Polski zdobył, po raz trzeci z rzędu, Janek Pawłowski. Magdalena 
Stolarczyk-Pawłowska w kategorii weteranek zajęła trzecie miej-
sce. Złote medale trafiły również do reprezentantów Ustronia w 
klasyfikacji rodzinnej (Janek i Magda) oraz w sztafecie rodzinnej 
(Magda, Janek i Radosław Pawłowscy).
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wrzeŚNIowe roGI

Do klas pierwszych poszło od tego roku 
159 dzieci. Wszystkie pierwszaki zostały 
uroczyście przywitane przez starszych 
kolegów i nauczycieli, w każdej szkole 
otrzymały również cornucopię – po śląsku 
tytę – albo inaczej róg obfitości.  Ten słodki 
zwyczaj pochodzi z Niemiec, gdzie pierwsze 
wzmianki mówią o „Schultüte“ wręczanej 
uczniom szkoły w Jenie w 1817 roku. 	
W Polsce jest to tradycja typowa dla Górnego 
Śląska, spotykana również na terenie War-
mii i Mazur. Rogi obfitości dzieci otrzymują 
w domu od swoich najbliższych albo na 
rozpoczęciu w szkole, gdzie przeważnie 
funduje je Rada Rodziców. 
– Drodzy uczniowie, mam nadzieję, że 
podczas tych wakacji, które się właśnie 
skończyły, przeżyliście wiele pięknych 
chwil – mówiła na rozpoczęciu roku w SP 
nr 3 jej dyrektor Jolanta Kocyan. – Teraz 
one są już za nami, oczywiście, wakacje, 	
a nie piękne chwile. Spotkaliśmy się dzisiaj, 

aby powitać nowy rok szkolny i także po to, 	
by w piękny sposób w niego wkroczyć. 
Szczególne słowa będę kierowała dzisiaj do 
naszych pierwszoklasistów. Dla was dopiero 
co zaczyna się szkolna przygoda. W murach 
tego budynku, do którego przyprowadzili 
was dzisiaj najbliżsi, rodzice, dziadkowie, 
czeka mnóstwo dobrych rzeczy, wiadomości, 
doświadczeń, wydarzeń, emocji i ludzi, 
którzy mają na celu wasze szczęście, dzi-
siaj i jutro. Pragniemy, abyście czuli się 	
w szkole od teraz także i waszej tak, jak 	
w drugim, trochę większym domu.
– Korzystajcie w szkole ze wszelkich 
możliwości – dyrektor skierowała z kolei 
swoje słowa do uczniów starszych klas. – 
Nie bójcie się rozwijać swoich umiejętności, 
pasji, zamiłowań i talentów. To, jakimi 
ludźmi staniecie się w przyszłości, zależy 
nie tylko od nas, rodziców i nauczycieli, 
ale głównie właśnie od waszego dążenia 
do pracy nad sobą. 

W Szkole Podstawowej nr 3 w Polanie 
było jedenaścioro pierwszaków, nie jest 
to jednak najmniejsza liczba. W SP nr 5 	
w Lipowcu naukę rozpoczęło ich 9. Szkoła 
nr 1 otworzyła dwa oddziały, w sumie 
liczące 45 uczniów. Szkoła nr 2 powitała 
68 uczniów, Szkoła nr 6 – 26. Ilość dzieci 	
w szkołach w centrum miasta jest raczej stała, 
ale placówki położone na dawnych wiejs-
kich terenach borykają się ze zmniejszającą 
się liczbą dzieci. Rozwiązaniem na pozio-
mie organizacyjnym w przypadku szkoły 	
w Polanie była decyzja o połączeniu jej ze 
znajdującym się w tym samym budynku 
przedszkolem. W ten sposób formalnie 
„Trójka” stała się szkołą podstawową 	
z oddziałami przedszkolnymi. Od tego 
roku jej podopieczni będą liczeni wspólnie, 	
w roku 2013/2014 będzie się tu uczyło 131 
dzieci, w tym 50 przedszkolaków.
– Współpracujemy ze sobą, odkąd przed-
szkole zostało tu przeniesione w 2001 roku 
– mówi J. Kocyan. – Ta współpraca układa 
się bardzo dobrze. Zapraszamy przedsz-
kolaki na nasze imprezy, przedstawienia, 
takie jak Jasełka. Z kolei nasi uczniowie 	
z klas I-III chodzą na podobne spotkania 
do nich. Na pewno takie połączenie to duża 
oszczędność, a dla dzieci z przedszkola 
zaletą jest to, że kiedy pójdą do pierwszej 
klasy, nie będzie to dla nich wielka zmiana.

W ustrońskich szkołach naukę rozpoczęło 
1.450 uczniów, 969 w szkołach podsta-
wowych, 481 w gimnazjach. W szkole 
nr 1 łącznie będzie się uczyło 240 dzieci, 	
w SP-2: 356,  SP-5: 77,  SP-6: 165. W Gim-
nazjum nr 1 jest zapisanych 222 uczniów, 
w G-2: 259. 

Do przedszkoli publicznych chodzić będzie 
648 dzieci. Do Przedszkola nr 1– 71, nr 2 – 93, 
nr 4 – 103, nr 5 – 49, nr 6 – 108, nr 7 – 124. 

„Po gimnazjum pójdę do technikum na 
weterynarza”, „Ja mam cel tak jak moja sio-
stra na sklep mięsny, ale jeszcze zobaczę, bo 
podoba mi się fryzjerstwo”, „Ja chciałabym 
na ochronę przyrody, jeszcze nie należę do 
kółka, ale w tym roku już będę”, mówią 
Paulina, Andżelika, Ewa i Patrycja, uczen-
nice klasy szóstej SP nr 3. Podobnie jak ucz-
niowie innych miejskich szkół, możliwości 
na próbowanie różnych rzeczy mają sporo.                                 	
       Tekst i zdjęcie: Maria kulis 

 

„Chcemy przyłożyć się w tym roku do matematyki. pani nauczycielka jest bardzo 
surowa”, „Będziemy mieli różne kółka, kółko przyrodnicze, plastyczne, a nawet 
kółko o tym, jak założyć własną firmę”. „jestem najlepsza z wuefu i techniki, 	
a planuję poprawić się z angielskiego i polskiego, z ortografii”. poniedziałkowy 
poranek 2 września to koniec wakacyjnych planów i marzeń. pojawiają się nowe, 
szkolne, niekoniecznie jednak mniej ciekawe. 

Na peronie ustronia zdroju.                                                                                  Fot. a. Caban

thrILLer Na peroNIe
Taksówkarze z postoju przy dworcu 

Ustroń Zdrój już kilka razy widzieli sa-
mochody wjeżdżające na peron, ale nigdy 
takiego manewru. 7 sierpnia koło 9.20 do 
podjazdu zbliżył się nissan micra z ryb-
nicką rejestracją. Prowadząca pojazd pani 	
w dojrzałym wieku nie zauważyła kra-
wędzi i z rozpędu wpakowała się na tory. 
Zgodnie z rozkładem, za 20 minut miał 
nadjechać pociąg. Świadkowie zdarzenia 
rzucili się do pomocy. Samochód został 
wyciągnięty za pomocą linki holowniczej 
w stanie nienaruszonym – nie zbił się 
nawet reflektor.

Podążając za relacją uczestników, udało 
się ustalić, że bohaterka zajścia prawo jaz-
dy miała dopiero od dwóch tygodni. Towa-
rzysz podróży miał jej powiedzieć: „Ty to 
już więcej nie pojedziesz”.               (mk)
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Zdaniem 
Burmistrza

o rozpoczynającym się roku szkolnym 
mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*    *    *
Już od poniedziałku uczniowie zasia-

dają w szkolnych ławach. Jedni bardziej, 
inni mniej chętnie wrócili po wakacjach 
do pracy, ale wszyscy mogą uczyć się 	
w dobrych warunkach, w placówkach 
przygotowanych do nowego roku szkol-
nego. W czasie wakacji przeprowadzono 
większe i mniejsze remonty oraz moderni-
zacje. Na przykład w Szkole Podstawowej 
nr 2 wydzielono piętro dla najmłodszych 
dzieci i powstały nowe szatnie z zamyka-
nymi szafkami. W Szkole Podstawowej 
nr 5 w Lipowcu i nr 6 w Nierodzimiu 
rozpoczęły się poważne prace związane 
z termodernizacją budynków. To będą 
obecnie dwie najpoważniejsze inwestycje 
związane z oświatą, bo kończy się już 
trwający od kilku lat remont i przebudowa 
Przedszkola nr 4 w Hermanicach. 

Jeśli chodzi o zmiany organizacyjne, 
to przedszkole w Polanie nie będzie już 
oddziałem Przedszkola nr 1. Zostało włą-
czone w strukturę Szkoły Podstawowej nr 
3 i w ten sposób powstała jedna placówka, 
którą kierować będzie dotychczasowa 
dyrektor SP-3. Nie ma zmian personal-
nych na stanowiskach dyrektorów. Prze-
prowadzone zostały dwa konkursy: na 
dyrektora Gimnazjum nr 1 i dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 5, a w ich wyniku 
szkołami zarządzać będą dotychczasowi 
dyrektorzy. 

Wiele mówi się o niżu demograficznym, 
a w związku z tym zmniejszającej się 
liczbie uczniów. Dotyczy to także szkół 	
w naszym mieście, a konkretnie gimna-
zjów, bo w szkołach podstawowych pro-
blem nie jest aż tak znaczący. W obydwu 
ustrońskich gimnazjach rozpoczęło naukę 
znacznie mniej uczniów niż w latach 
ubiegłych, powstało mniej oddziałów 	
i konieczne było zmniejszenie zatrudnienia 
wśród nauczycieli. Te redukcje nie zawsze 
oznaczają zwolnienia, najczęściej chodzi 	
o ograniczenie liczby godzin pracy. 

Zupełnie odwrotna sytuacja jest w gru-
pie najmłodszych dzieci czyli w przed-
szkolach. Mimo iż w Ustroniu funkcjonuje 
siedem przedszkoli publicznych i jedno 
prywatne, nie wszyscy chętni mogli zostać 
przyjęci, bo w niewielkim stopniu, ale 
miejsc brakuje. Częściowo jest to spowo-
dowane statusem sześciolatków. Jeszcze 
w tym roku rodzice mogli decydować, czy 
posłać dziecko sześcioletnie do szkoły, 
czy nie. Większość postanowiła pozosta-
wić pociechy w przedszkolach. W przy-
szłym roku wyboru już nie będzie, więc 
z przedszkoli odejdą najstarsze dzieci, ro-
biąc miejsce najmłodszym. Ten lekki tłok 	
w przedszkolach pozwala z optymizmem 
patrzeć w przyszłość, że po niżu demogra-
ficznym przyjdzie wyż i będzie przybywać 
dzieci w szkołach.              Spisała: (mn) 

Galę walk miała w najlepszym wieczornym paśmie programowym relacjonować na żywo 
tVp Sport. kibice, a szczególnie ustroniacy czekali na transmisję, niestety nie doczekali 
się. dlaczego tak się stało, zapytaliśmy głównego organizatora, ale również tVp. Niestety, 
do zamknięcia tego numeru nie otrzymaliśmy odpowiedzi od rzecznika telewizji. do sprawy 
powrócimy w jednym z najbliższych numerów Gu.                   Fot. w. Suchta

okazałymi korzeniami chrzanu handlowano na ustrońskim targowisku. wykopane zostały 
pod górą Chełm w Godziszowie.                                                                         Fot. w. Suchta
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ZaPisy na nOwy rOk sZkOLny 
2013/2014 od 15 sierpnia 2013.

Ce „ get better”- Ustroń. tel. 604-403-598, 
e-mail: getbetter.getbetter@gmail.com, www.kursyjezykoweonline.pl

anGieLski, nieMieCki, HisZPański, włOski, franCUski, 
rOsyJski, CZeski, nOrweski, sZwedZki, POLski 

OraZ MateMatyka, fiZyka, CHeMia.

od GdaŃSka przez LeNINo 
wspólnie oddano hołd.                                                                                       Fot. m. Niemiec

Gembarzewski został przez nią poproszony 
o garść wspomnień związanych z dwiema 
obchodzonymi rocznicami, 74. rocznicą 
wybuchu II wojny światowej i 70. rocznicą 
bitwy pod Lenino. 

W nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 roku 
podpisany został w Moskwie radziecko-
niemiecki układ o nieagresji, znany pod 
nazwą pakt Ribbentrop-Mołotow. W dniu 
1 września 1939 roku o godzinie 6. rano 
Polskie Radio rozpoczęło jak zwykle swój 
codzienny program. Jednak zanim rozległ 
się głos spikera, słychać było sygnał alarmu 
lotniczego, a później komunikat: Halo? Tu 
Warszawa i wszystkie rozgłośnie polskie. 
Dziś o godzinie 4.45 oddziały niemiec-
kie przekroczyły granice polskie. Dwa dni 
później, to jest 3 września, Anglia i Fran-
cja wypowiadają Niemcom wojnę, ale nie 
podejmują żadnych działań wojskowych. 
Na Zachodzie trwała dziwna wojna, a na 
ziemiach polskich wróg bezlitośnie mor-
dował polskie kobiety i dzieci, palił wsie 	
i miasta. Na Wschodzie zaś następstwem 
tych wydarzeń w latach 1940 do czerwca 
1941 NKWD deportowało ponad 2 miliony 
osób, obywateli polskich, których rozmiesz-
czono w łagrach i na sybiryjskich tajgach, 
a 25 tysięcy żołnierzy wziętych przez So-
wietów do niewoli uwięziono w obozach 
w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. 
Nie sposób pominąć faktu, że w pierwszych 
dniach pamiętnego września 1939 roku tu, 
na południowych rubieżach, uporczywe 
walki toczyło 29 żołnierzy 4 Pułku Strzelców 
Podhalańskich, mieszkańców Ustronia, przy-
należnych pułkowi. Na wszystkich frontach 
żołnierz polski stawiał zaciekły opór i wciąż 
liczył na pomoc aliantów, ale pomoc ta nie 
nadchodziła. Na mocy już wspomnianego 
paktu Ribbentrop-Mołotow w nocy z 16 na 
17 września Armia Sowiecka siłami dwóch 
frontów przekroczyła granicę Rzeczpospoli-
tej, zajmując 51 procent terytorium naszego 
kraju. Zmowa dwóch największych potęg 
militarnych, hitlerowskich Niemiec i Związ-
ku Sowieckiego, miała wykreślić Polskę 	
z politycznej mapy Europy i unicestwić 
naród polski. Jednak nic nie trwa wiecznie. 
Pod wpływem zmienionej sytuacji politycz-
nej w czerwcu 1941 roku uległo zmianie 

stanowisko rządu sowieckiego nie tylko 
wobec aliantów, ale również wobec Polski. 
Rząd polski na emigracji, na czele którego 
stał generał Władysław Sikorski, wysu-
nął jako podstawowy warunek niezwłocz-

(cd. ze str. 1)

ne zwolnienie polskich jeńców, więźniów 	
i zesłańców. Dnia 14 sierpnia 1941 roku 
następuje podpisanie umowy wojskowej 
polsko-sowieckiej. Dowódcą warszawskim 
tworzącej się armii polskiej mianowany zo-
stał generał Władysław Anders. Rozpoczęto 
formowanie oddziałów wojskowych. Jednak 
nieustępliwość rządu polskiego na emigracji 
przede wszystkim w poszukiwaniu i uwal-
nianiu polskich jeńców wojennych, wypro-
wadzanie oddziałów polskich przez generała 
Andersa na Bliski Wschód sprawiły, że 
stosunki pomiędzy rządem polskim generała 
Sikorskiego a rządem sowieckim znacznie 
się pogorszyły i zostały zerwane wszelkie 
kontakty. W tych warunkach w styczniu 1943 
roku tworzy się w ZSRR organizacja pod 
nazwą Związek Patriotów Polskich. Ponow-
nie staraniem tego związku przystąpiono do 
formowania polskiej dywizji w składzie 11 
500 żołnierzy, której nadano imię Tadeusza 
Kościuszki. Rankiem 12 października 1943 
roku dywizja rusza do natarcia w rejonie 
miejscowości Lenino. Walki trwały przez 
dwa dni. W tych warunkach dywizja poniosła 
straty sięgające 2 800 żołnierzy, to jest 25 
procent stanu swojej załogi.

Proszę państwa, niełatwa była droga do 
wolności. Dowiedliśmy światu i Polsce, że 
istnieją wartości, których nie da się zdeptać, 
zniszczyć, skazać na zapomnienie. Dzisiej-
sza Polska to dzieło żołnierzy Września, 
wojowników podziemia, powstańców war-
szawskich, żołnierzy walczących o Berlin,  
żołnierzy walczących na frontach Wschodu 
i Zachodu. Bilansując wynik wojny, Polska 
należy do państw, które najbardziej odczuły 
skutki II wojny światowej. W jej trakcie 
zginęło ponad 6 milionów obywateli Rzecz-
pospolitej. Śmierć poniosło około 215 tys. 
żołnierzy, zaś około 220 tys. nie wróciło 	
z niewoli. W gruzach legły miasta, znisz-
czeniu uległo 35 procent zakładów prze-
mysłowych, a obszar Polski zmniejszył się 
o 20 procent. Tego zapomnieć nie wolno. 
Schylamy dziś czoło przed wielkimi ofiarami 
II wojny światowej. Cześć ich pamięci!

Pod pomnikiem wiązanki złożyli przed-
stawiciele władz samorządowych, wspólna 
delegacja kombatantów: Związek Kom-
batantów Rzeczpospolitej Polski i Byłych 
Więźniów Politycznych, Związek Inwali-
dów Wojennych, Światowy Związek Żoł-
nierzy Armii Krajowej, Polski Związek 
Byłych Więźniów Politycznych Więzień 
Hitlerowskich i Obozów Koncentracyj-
nych, Stowarzyszenie Kombatantów Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz 
uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół 
podstawowych i gimnazjów.        (mk) L. Gembarzewski.                Fot. m. Niemiec
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W tym roku mija 5 lat od likwidacji Zakładów Kuźniczych 
w Ustroniu, toteż przypomnimy kilka zdjęć dotyczących tego 
najważniejszego w dziejach Ustronia zakładu, działającego przez 
236 lat. Na fotografii utrwalono egzamin mistrzowski w Kuźni 
Ustroń, który odbył się w maju 1948 r. W pierwszym rzędzie od 

lewej: Alojzy Waszek, Tomasz Węglarz, Rudolf Turoń, Henryk 
Lupinek, Karol Śmiłowski,  Jan Peroutka, przedstawiciel Cechu, 
Jan Jarocki, Andrzej Pilch, Jan Kochański, Sylwester Glazer, Ka-
rol Czudek, Karol Raszyk, Jan Halama, w drugim rzędzie: NN, 
Durczok, Paweł Śliwka, Jan Bukowczan, Wantuła, NN, Antoni 
Zloch, Hladky, NN, NN, Karol Kłapsia, Ryszard Gałuszka, Fran-
ciszek Niemiec, NN, Jan Mider, w trzecim rzędzie: NN, NN, Jan 
Makula, Jan Chlebik, Rudolf Wantuła, NN, NN, NN, Somer, NN, 
Nawrat, NN, Ludwik Sztwiertnia, NN, NN, Stanisław Tomiczek, 
Ernest Drobczyński, NN, Franciszek Wawrzyk, Paweł Gogółka, 
Madzia, Karol Łamacz, Karol Sikora. 

Mieszkańcy Nierodzimia mogą być do-
brej myśli i pozytywnie patrzeć w przy-
szłość, bo kilka tygodni temu w końcu 
ruszyła przebudowa feralnego skrzyżo-

pomIędzy  mIeSzkaŃCamI
a  urzędem  mIaSta

wania, o którą mieszkańcy walczyli od 
30 lat. Ekipa budowlana pracuje i miejmy 
nadzieję, że pogoda będzie im sprzyjać, 	
a prace będą się toczyć zgodnie z planem. 

Wielu mieszkańców do końca jeszcze nie 
wierzy, że to się dzieje naprawdę! Jeżeli 
wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już 
końcem przyszłego roku będziemy mogli 
bezpiecznie, z pomocą sygnalizacji świetl-
nej, poruszać się przez skrzyżowanie. Jest to 
sukces nas wszystkich, trzymajmy kciuki! 

Pragnę poinformować, że członkowie 
Zarządu Osiedla dyżurują w każdy ostatni 
poniedziałek miesiąca w budynku OSP Nie-
rodzim od godz. 17 do 18. Oczekujemy na 
Państwa, gdyż chcemy spełniać rolę łącz-
nika pomiędzy mieszkańcami a Urzędem 
Miasta, i w miarę możliwości na bieżąco 
rozwiązywać zgłaszane problemy. Już pod-
czas pierwszego dyżuru, który odbył się w 
czerwcu,  zgłosiło się kilku mieszkańców, 
z czego bardzo się cieszymy. 

W połowie września ma zostać zamonto-
wana w okolicy boiska (z przyczyn technicz-
nych nie przy „Hermesie”) tablica ogłoszeń, 
na której będziemy zamieszczać informacje 
dotyczące spraw naszej dzielnicy. 

A w czwartek 10 października na godz. 
17.00 chcielibyśmy  zaprosić mieszkańców 
do Szkoły Podstawowej nr 6 w Nierodzi-
miu na zebranie osiedlowe. Oczekujemy 
od Państwa propozycji inwestycji, które 
powinny się znaleźć w budżecie miasta na 
rok 2014. Na zebranie zostali zaproszeni 
przedstawiciele władz miasta, straży miej-
skiej oraz policjant dzielnicowy. Mamy 
nadzieję, że przyjmą zaproszenie i będą 
udzielać wyczerpujących odpowiedzi na 
zadawane przez Państwa pytania.    

przewodnicząca Zarządu Osiedla 
Jolanta Hazuka

Co tam słychać w... nierodzimiu
końcem przyszłego roku ma działać sygnalizacja świetlna.                            Fot. j. hazuka
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w uStroNIu o tytuł mIStrza 
z wodą obok. Park Kuracyjny z tej okazji 
przystrojony został tajskimi lampionami. 
Gale prowadzili: strongman Robert Nemś 
i aktor Michał Czernecki.

Dzień wcześniej w hotelu Diament na 
Zawodziu odbyła się prezentacja walczą-
cych par i oficjalne ważenie. 
– Mamy nadzieję, że gala walk znajdzie 
się w stałym kalendarzu imprez w Ustro-
niu – mówił M. Barszowski. – Światowa 
federacja zapowiedziała, że po naszej gali 
będą rozmowy, by ściągnąć zawodników 
z Hongkongu i Chin do kolejnej edycji. 
Idziemy więc pełną parą. Chcemy poka-
zać piękno i kulturę Dalekiego Wschodu, 	
a przede wszystkim różnorodność sztuk 
walki, by nawet laik mógł dostrzec to, co 
najbardziej interesujące.

Gdy przedstawiano zawodników ma-

kibice walk wschodnich mogli obejrzeć w amfitearze 11 zakontraktowanych walk.                                                                    Fot. w. Suchta

walczyli też rycerze.                                                                                             Fot. w. Suchta

jących walczyć następnego dnia o mi-
strzostwo świata, Rafał Simonides po-
wiedział:
– Co do mojego przeciwnika to ma udoku-
mentowanych 700 walk, jest parokrotnym 
mistrzem Tajlandii, zawodnikiem bardzo 
szanowanym, o którym się mówi, że 
osiągnął maksimum techniki. Jutro zapre-
zentuje się na pewno niekonwencjonalnie, 
co dla mnie będzie utrudnieniem. Wielki 
dla niego szacunek, ale muszę podjąć 
wyzwanie i skrzyżujemy rękawice. Nie 
ukrywam, że pół mojego serca należy 
do Tajlandii, bo tam spełniłem swoje 
marzenia. Cieszę się, że mogę współpra-
cować z organizatorami gali „Only 1”, bo 
są to pasjonaci sztuk walki i nie widzą 
w tym tylko biznesu. To ludzie, którzy 
sami spędzili na sali godziny treningów 	

i rozumieją zawodników. Niestety, muszę 
przeprosić kibiców za to, że być może nie 
uda mi się jutro pokazać wszystkich moż-
liwości. Przez ostatni tydzień nie mogłem 
trenować, a musiałem się użerać z polską 
ambasadą w Bangkoku. Bariery urzędni-
cze przerosły moje możliwości i straciłem 
więcej sił, niż podczas treningów. Jestem 
wykończony psychicznie, ale i fizycznie. 
Mimo wszystko cieszę się, że wróciłem 
do Polski. A w Tajlandii spędziłem parę lat 	
i tam uczyłem się od Tajów, tam również 
walczyłem poznając sekrety muay thai, 
nauczyłem się też szacunku dla przeciw-
nika. Dziś się szanujemy, ale jutro damy 	
z siebie wszystko, by zwyciężyć. Muay thai 
wywodzi się z pradawnej sztuki wojennej 	
i sport ten jest wpisany w życie Tajów. Co 
trzecia osoba na ulicy ma koszulkę muay 
thai, są kubki, z zawodnikami reklamy 	
w telewizji, dużo plakatów zapowiadają-
cych walki. Ten kraj żyje muay thai, myślę, 
że bardziej niż Europa piłką nożną.

Po raz pierwszy w Polsce zakontrakto-
wano walkę o zawodowy pas mistrza Eu-
ropy sanda, honorowany przez Światową 
Federację Sanda z siedzibą w Hongkongu. 
W Polsce wschodnie sztuki walki uprawia 
kilka tysięcy osób, natomiast zawodowo 
kilkaset. 

W sobotę na ustrońskim rynku na kilku 
stoiskach prezentowano kulturę Dalekie-
go Wschodu. Były też prezentacje sztuk 
walki. Tam spotkałem mającą walczyć 
wieczorem w MMA Martynę Czech, która 
powiedziała:
– Szczerze mówiąc MMA się nie zajmu-
ję, ale jest dobra oferta finansowa, więc 
zdecydowałam się spróbować. Wiadomo, 
czuję lekki strach, bo to sport kontaktowy. 
Zdaję sobie sprawę z tego, jak to wygląda 
i będzie to nowe doświadczenie. Jestem 
dobrej myśli. O walce dowiedziałam się 

(cd. ze str. 1)
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a. Filipowska w pokazie z wykorzystaniem kadzi z wodą.                                                                                                              Fot. w. Suchta

walka o mistrzostwo świata w stylu muay thai.                                                 Fot. m. tomica

przed trzema tygodniami, a trenuję brazy-
lijskie dżiu-dżitsu, czyli zupełnie coś inne-
go, bo w parterze bez uderzeń. To sport dla 
kobiet, a rozsądnie można to robić latami 
z korzyścią dla całego organizmu. Pracują 
wszystkie mięśnie, a z drugiej strony nie 
jest to sport kontuzjogenny. Jako że mia-
łam wcześniej ze stójką trochę styczności, 
więc stwierdziłam, że mogę powalczyć 	
w MMA. W sumie trafiłam tu przez przy-
padek, bo szukano przeciwniczki.

Wieczorem amfiteatr co prawda nie wy-
pełnił się po brzegi, ale emocji i wrażeń nie 
brakowało. Rozpoczęli najmłodsi juniorzy, 
potem amatorzy i w końcu zawodowcy. Co 
prawda w pierwszych walkach zawodnicy 
z Czech wygrywali z naszymi i nie budziło 
to entuzjazmu, ale zwycięzców, mimo 
wszystko, nagradzano brawami. Niektórzy 
nasi zawodnicy mieli na widowni sporo 
sympatyków skandujących ich imiona 
podczas walki. 

Była to pełna gala, a więc zawodników 
na ring wprowadzały dziewczęta i ryce-
rze. Płonęły przy tym ognie sztuczne. 
Śpiewał znany z telewizji Mateusz Ziółko 
oraz ustronianka Klaudia Fober i zespół 	
z naszego miasta Silesian Sound System. 
Rycerze zaprezentowali walkę średnio-
wieczną. Największą frajdą dla fotogra-
fów był pokaz Anny Filipowskiej, wie-
lokrotnej mistrzyni Polski w akrobatyce 
sportowej. To ona dwukrotnie wykonała 
pokaz gimnastyczno-baletowy w napeł-
nionej wodą przeźroczystej kadzi.

Jedną z bardziej zażartych walk, tak 
jak można było się tego wcześniej spo-
dziewać, był pojedynek kobiet. Zresztą 
wszyscy zawodnicy walczyli ambitnie od 
pierwszych sekund. 

Wyniki (na pierwszym miejscu pogru-
bionym drukiem zwycięzcy): sanda - do 
27 kg – walka promowana juniorów: 
filip franiczek (PL) – Jakub Gregorski 
(PL), sanda do 70 kg – walka promo-
wana: Pavel Mayer (CZ) – Krzysztof 
Kubek (PL), muay thai do 70 kg – wal-
ka zawodowa: Lubomir Lesak (CZ) 
– Jakub Rajewski (PL), sanda do 80 kg 
– walka zawodowa: rolich Vadim (RU) 
– Renat Kerimov (KZ), sanda do 90 kg 
– walka zawodowa: Peter Ondrus (CZ) 
– Maciej Bobrowski (PL), sanda do 85 
kg – walka zawodowa: Zachar riabow	
(BY) – Swirid Aliaksandr (BY), sanda 

do 102 kg – walka zawodowa: anton 
nazarenka (BY) – Ryszard Raszkiewicz 
(PL), MMA do 63 kg – walka zawodowa: 
Martyna Czech (PL) – Izabela Badurek 
(PL), sanda do 118 kg – walka zawodowa: 
tyberiusz „tyberian” kowalczyk (PL) 
– Michal Soucek (CZ), muya thai do 60 
kg – walka o pas zawodowego Mistrza 
Świata Federacji WMC: rafał simoni-
des (PL) – Lucky-Parunhat (TH), sanda 
do 70 kg – o pas zawodowego Mistrza 
Europy Sanda „Only1” International 
Wushu Ssanda Federation – Hongkong: 
kirył Marczenka (UA) – Robert Kraw-
czyk (PL).            wojsław suchta 
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Bardzo gorący, pierwszy tydzień wakacyjnego sierpnia 2013 
roku dla wielu ustrońskich rodzin okazał się czasem ogromnie 
smutnym, bowiem w ciągu tych dni zmarło kolejno kilku miesz-
kańców naszego miasta. Wśród nich także śp. Rudolf MAŁYSZ, 
który odszedł do wieczności w wieku 87 lat, 3 sierpnia w domu przy 
ul. Topolowej. Urodził się 22 mar-
ca 1926 roku w Ustroniu jako syn 
Rudolfa i Anny z domu Stalińska. 	
W 1948 roku zawarł związek mał-
żeński z Teodorą Barańską. Razem 
przeżyli 57 lat, zamieszkując naj-
pierw na Markusówce, później 
przy ul. Spółdzielczej, natomiast 
potem przeprowadzili się na ul. 
Chabrów. Wdowcem został 8 lat 
temu. Pozostawił dwóch synów 
– Bogdana i Janusza z rodzinami.

Zmarły przez całe życie zwią-
zany był ze swoim beskidzkim 
miasteczkiem, gdzie chodził do 
Szkoły Podstawowej Nr 2 i wie-
czorowego Technikum Mecha-
niczno-Kuźniczego. Stąd  znał 
się i przyjaźnił również z moimi 
rodzicami. Zawodowo pracował 
w Kuźni Ustroń, skąd przeszedł na 
emeryturę. Zajmował stanowiska 
majstrów na różnych wydziałach, 
np. krajalni, czy osprzęcie. Swo-
je pasje realizował w dziedzinie 
sportu. Działał w Klubie Sporto-
wym „Kuźnia Ustroń” na niwie 
piłki nożnej. Interesowało go bar-
dzo narciarstwo i tenis. Przyjaciele 
nadali mu pieszczotliwą ksywkę „Buba”. Ten wysoki blondyn 
o kręconych włosach, z kokieteryjnym błyskiem w oku, miał 
sympatyczne, wesołe, miłe usposobienie, rzetelne podejście do 
życia, czym zasłużył sobie na szacunek i poważanie. Po założe-
niu rodziny okazał się dobrym mężem i ojcem, a kiedy dożył się 
wnucząt, kochającym dziadkiem. Bardzo przeżył śmierć żony 
Teodory w 2005 r. Po jej odejściu niestety ciężko zachorował 	

i już nie wrócił do zdrowia. Przeniósł się do syna Bogdana, który 
wraz z najbliższymi otoczył go troskliwą opieką. 

Uroczystość pogrzebowa odbyła się 7 sierpnia w kościele 
ewangelickim Ap. Jakuba Starszego, prowadził ją ks. Michał Ma-
tuszek. Podczas kazania żałobnego można było usłyszeć m.in., iż 

tematyka doczesności towarzyszy 
nam zawsze. Myślimy o tym co 
będzie, nie mówimy o wieczności, 
tylko o tym, co jest teraz. Każdy 	
z nas będzie musiał jednak stanąć 
kiedyś przed Bogiem i zdać rachu-
nek z życia. Wieczności nikt nie 
widział. Zastanawiając się co nas 
czeka, musimy myśleć o śmier-
ci, sądzie ostatecznym i dalszym, 
nowym życiu. We fragmentach 
Psalmu jest wiele treści o tym, co 
będzie, kiedy przekroczymy gra-
nice życia. Psalmista przypomina 
o ulotności naszej egzystencji. Pan 
życia wyznaczył kres, a kiedyś 
zawezwie nas przed swoje oblicze. 	
W każdej chwili może nas wezwać 
i na tym polega ulotność ziemskiej 
wędrówki. Ludzie są jak trawa, tra-
wa więdnie, kwiat usycha, ale słowo 
Boże trwa na wieki. Człowiek musi 
odejść, bo to nie jego ojczyzna, lecz 	
w  niebiesiech przygotowane jest 
miejsce. Pan Jezus tak wiele uczy-
nił, umierając na krzyżu Golgoty. 
Wiara i nadzieja niech nas pocie-
szy i wzmocni. Poselstwo słowa 
Bożego niech z nami pozostanie. 	

Z Bogiem bądźcie, aż się zejdziem znów...... 
Rudolf Małysz spoczął na miejscowym cmentarzu ewangelickim. 

Spore grono mieszkańców towarzyszyło mu w ostatniej drodze na 
cmentarz, aby oddać hołd jego pamięci. Pozostanie w sercach naj-
bliższych na zawsze jako człowiek dobry i spolegliwy, dla którego 
zakończyło się już cierpienie, a pojawiła się wieczna radość. To 
niech będzie dla nas wszystkich pociechą.          elżbieta sikora

wSpomNIeNIe  o  rudoLFIe  małySzu
Niech pociechą dla nas będzie to,iż żaden ból na świecie nie trwa wiecznie.                                                                                   
Kończy się cierpienie, pojawia się radość, tak równoważą się nawzajem.
                                                                                             Albert Camus    

Zapisy dzieci i młodzieży do zespołów zainteresowań MDK 
„Prażakówka” od 2 września w sekretariacie MDK. Liczba miejsc 
ograniczona. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych 
(oprócz akrobatyki) jest ukończony 7 rok życia dziecka. Na po-
zostałe zajęcia mogą chodzić dzieci od 6 roku życia.

Pierwsze spotkania organizacyjne dla dzieci i rodziców: 
taniec nowoczesny – prowadzenie anna darmstaedter 13 

IX (piątek): zespół „Kolor” (kl. I-III SP) godz. 15.30, sala 7; ze-
spół „Echo” (kl. IV-VI SP) godz. 15.30, sala 7; zespół „Impuls”	
(gimnazja) godz. 16, sala 7; zespół „Absurd” (szkoły ponadgim-
nazjalne) godz. 16, sala 7;

taniec nowoczesny – prowadzenie katarzyna rymanowska	
12 IX (czwartek): zespół „Fantazja” (kl. I-III SP) godz. 15.30, 
sala 7;

zajęcia wokalne – izabela deda, 10 IX (wtorek) g. 16, s. 13;
break dance – wojciech twardzik 12 IX (czwartek) godz. 

16, sala 7;
pracownia rękodzieła – wanda węglorz 11 IX (środa) godz. 

15, sala 10;
mażoretki – katarzyna rymanowska 11 IX (środa): zespół 

„Gracja”  (kl. I-III SP) godz. 15.30, sala 7; zespół „Gest”  (kl. 
IV-VI SP i gimnazja) godz. 15.30, sala 7;

pracownia plastyczna – Patrycja Picha 13 IX (piątek) godz. 
16, sala 8;

akrobatyka – wanda węglorz i Czesława Chlebek: 
zespół „Arabeska” 12 IX (czwartek) godz. 15.00, sala gimn. 
SP 2;

zespół wokalno-instrumentalny „Purple sky” – Patryk 
sobek 11 IX (środa) godz. 17, sala 2.                                  (mk)

zapISy  w  mIejSkIm  domu  kuLtury
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krzyżówka   krzyżówka   krzyżówka
50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł

BiBlioteka   poleca:

POZiOMO: 1) dłuższa od kilometra, 4) natchnienie 
artysty, 6) skrzydlaty padlinożerca, 8) stolica Łotwy, 	
9) kusi włamywacza, 10) zawody żeglarskie, 11) skoczny 
taniec, 12) jeden z browarów, 13) kanadyjska metropolia, 	
14) w rodzinie żurawi, 15) broni przyrody, 16) rosyjski 
czołg, 17) miasto tureckie, 18) uderzenie batem, 19) glon 
morski, 20) świńska buźka.
PiOnOwO: 1) przydaje się astronomowi, 2) wyczeki-
wany przez emeryta, 3) wyrwa w murze, 4) bal przebie-
rańców, 5) świadectwo techniczne, 6) spodnie pradziadka, 	
7) młodzieżowa zabawa, 11) łódź indiańska, 13) na feldze, 
17) symbol chemiczny srebra.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter 
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na 
rozwiązania oczekujemy do 13 września.

rozwiązanie krzyżówki z nr. 34
Udane dni UstrOnia
Nagrodę w wysokości 50 zł	 oraz książkę ufun-

dowaną przez ustrońskie wydawnictwo Koinonia 
otrzymuje wanda brudna z Ustronia, ul. Bema. 
Zapraszamy do redakcji. 

	

witold Gombrowicz – „kronos”
Prywatny dziennik Witolda Gombrowicza. Legendy i plotki 	
o tym tekście krążyły od wielu lat, ale dostęp do manuskryptu 
miało niewielu. Zapiski, sporządzane przez Gombrowicza 	
w ciągu kilkudziesięciu lat, mają charakter bardzo prywatny, 
nierzadko intymny. Pisarz próbuje w nich zrekonstruować czas 
miniony i przyjrzeć się własnemu życiu jako chronologicznej 
serii zdarzeń.
andrzej Pilipiuk – „wampir z MO”
Kontynuacja „Wampira z M3”. Przygody trójki wampirów 	
w realiach późnego PRLu. Specyficzny humor, wyraziści bo-
haterowie i styl pisania, który sprawia, że książkę czyta się 
błyskawicznie.

Z książki „Masz nową szansę” autorstwa Rychie Hugesa dowiemy się, że każde nasze działanie lub jego brak, ma swoje konsekwencje. Każda decyzja, 
wybór niesie w sobie potencjał zmiany naszego życia – na lepsze lub na gorsze. Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl. 

oStatNIe  oFerty  Na  Lato!!! 
ŚNIeżNy Szał- Narty, SNowBoard I zwIedzaNIe 

SzaLoNa  NoC  –  SyLweSter  2013/2014 		
e G z o t y k a    2013/2014 

podczas sesji 26 sierpnia odczytano list, który wpłynął do 
biura rady miasta ustronia. publikujemy go poniżej.

Szanowny Pan
Ireneusz Szarzec 

Burmistrz Miasta Ustronia
Podobnie jak w ubiegłym roku, przesyłam Panu materiały sta-

tystyczne, obejmujące wyniki i wskaźniki analityczne działalności 
bibliotek, agregatowy indeks aktywności bibliotek publicznych 
oraz strukturę budżetów za rok 2012. Dane te pozwolą zapo-
znać się  ze stanem i potrzebami Miejskiej Biblioteki Publicznej 	
w Ustroniu i porównać pracę bibliotek w powiecie i województwie.

Mam zaszczyt poinformować, że w ubiegłym roku nastąpił 
wzrost wskaźnika czytelnictwa w Ustroniu. Miniony czas to także 
kontynuacja prac remontowych w Bibliotece, które przeprowadzo-
no również Filii nr 1 w Szpitalu Reumatyczno-Rehabilitacyjnym. 
Modernizacja dotyczyła ponadto obszaru komputeryzacji - po-
dobnie jak inne biblioteki w powiecie, MBP w Ustroniu wdrożyła 

wzroSt CzyteLNICtwa

U W A G A ! 
Przedsiębiorcy 

prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym 
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi obowiązku uiszczania trzeciej raty 
za sprzedaż napojów alkoholowych. Termin płatności 
trzeciej raty upływa 30 września 2013r. Płatności nale-
ży 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

ZawOdy  sPOrtOwO-POżarniCZe 
14 września o godz. 14 na stadionie Klubu Sportowego 

„Kuźnia” w Ustroniu przeprowadzone zostaną międzygminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 
miasta Ustroń i gminy Brenna. O godz. 13 odbędzie się koncert 
orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej Górek Wielkich pod 
batutą kapelmistrza Józefa Klimurczyka.

Zbiórka startujących sekcji w dniu zawodów o godz. 13.30 na 
płycie rynku. Następnie o godz. 13.45 uroczysty przemarsz orkie-
stry, zaproszonych gości oraz startujących sekcji na stadion.

nowoczesny system informatyczny. To bardzo znaczące przed-
sięwzięcie, które ogromnie wpływa na sprawność udostępniania 
informacji przez Bibliotekę, a tym samym na wzrost komfortu 
użytkowników podczas korzystania z jej zasobów.

W okresie sprawozdawczym Biblioteka organizowała różne 
przedsięwzięcia, takie jak spotkanie autorskie z Tanyą Valko, 
wystawy, czy też spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Działania na polu upowszechniania czytelnictwa kie-
rowane były również do innych grup - dzieci, a także seniorów 	
i osób chorych. Cieszę się, że w Bibliotece powstał dział z książką 
mówioną, która, jak się okazuje, cieszy się dużym powodzeniem 
wśród odbiorców. 

Chciałbym podziękować Panu Burmistrzowi i Radzie Miasta 
za opiekę nad Biblioteką i życzę dalszego rozwoju czytelnictwa 	
w następnych latach. Proszę o zapewnienie środków na jej dzia-
łalność, w tym na zakup nowości książkowych.

Pozostaję z wyrazami szacunku,
P.O. dyrektor biblioteki śląskiej

Prof. Zw. dr hab. Jan Malicki
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Na rynku stanęły stoiska prezentujące kulturę wschodu.                               Fot. w. Suchta

W sobotę po raz pierwszy odbył się 
Ustroński Dzień Kultury Wschodu 	
„Z Pekinu do Ustronia”, gdyż III Gala 
Walk Zawodowych „Only 1” została po-
przedzona całodniową imprezą na rynku. 
Głównymi organizatorami byli Urząd 
Miasta i Mirosław Barszowski, trener 
reprezentacji polski w kung-fu. 

Już od wejścia do salonu miasta można 
było poczuć klimat chińskiej kultury. Kolo-
rowe dekoracje, lampiony zdobiły ustroń-
ski rynek. Znalazło się na nim wiele stoisk 
prezentujących kulturę wschodnią. Głów-
nym konferansjerem imprezy był Zdzisław 
Brachaczek, który wraz ze strongmanem 
Robertem Niemsiem ze sceny relacjonował 
to co działo się przed nią. Przeprowadzał 
również wywiady z przedstawicielami 
rozmaitych szkół sztuk walki. Panowie 
cały czas zachęcali przybywających ludzi 
do zapoznania się z kulturą Wschodu. Na 
rynku można było spotkać dużo młodych 
osób pokazujących bardzo różne style 
chińskich walk. Każdy mógł z nimi poroz-
mawiać, zrobić sobie zdjęcie, chwycić za 
miecz, a nawet samemu nauczyć się kilku 
chwytów samoobrony. Jedną z atrakcji był 

taniec smoka prezentowany przez szkołę 
Lung z Wieliczki. To widowisko przykuło 
największą uwagę publiczności. Młodzi 
ludzie pokazali układ taneczny zwany 
„Podążanie smoka za perłą”.	

Tuż przy scenie znajdowała się wystawa 
zdjęć Mirosława Barszowskiego pt. „Foto-
grafie ze smokiem”. Zdjęcia pokazywały 
niezwykłych ludzi, wspaniałe miejsca	
i unikalne przedmioty z Chin. Sam Mirosław 
Barszowski kilkakrotnie zwiedził Chiny	
i od paru lat uczy się języka chińskiego.       
Nieco więcej o nim można było dowiedzieć 
się od Dariusza Janygi, założyciela szkoły 
języków „I-DZIA” w Gaszowicach. 
– Nauka języka chińskiego wymaga wiele 
zaangażowania – mówi D. Janyga. – Sta-
wiamy na systematyczną pracę i jakość. 
Jeśli ktoś obierze sobie konkretny cel to 
może zrobić wspaniałe postępy, ważna 
jest motywacja. W każdym wieku można 
zapisać się na kurs. Dzieci przedszkol-
ne wprowadzamy w tajniki znajomości 
języka poprzez zabawę, śpiew, rysunek	
i korzystanie z multimediów. Zajęcia 
są przeprowadzane indywidualnie lub	
w małych grupkach. 

Chiński to nie jest prosty język, ale pod-
czas festynu w Ustroniu można się było 
na przykład nauczyć, że cześć w języku 
chińskim to ni hao. Czytanie znaków 
chińskich jest jeszcze trudniejsze niż mó-
wienie. Pomocny był sprytny podręcznik 
dla dzieci, który ułatwiał naukę języka 
poprzez elektroniczny „długopis”. Wska-
zując na słowo w książce, elektroniczny 
gadżet za pomocą dźwięku wybrzmiewał 
dany wyraz. Zabawa nie tylko dla dzieci, 
ale przede wszystkim dla osób, które	
w łatwy sposób chcą poznać podstawy 
języka chińskiego. 

Poważną zachętą do poznania kultury 
chińskiej był masaż wykonywany przez 
Tianxin Szablińską. Każdy mógł podejść 	
i porozmawiać z chińską masażystką. 
Sama wzięłam udział w masażu ramienia.	
Z początku się wahałam, ale w końcu 
postanowiłam podejść i na własnej skó-
rze doświadczyć dotyku rąk, które leczą. 
Masaż trwał około 10 minut, ale warto 
było. Po masażu od razu poczułam się 
lepiej i lżej. 

Na rynku nie zabrakło atrakcji dla naj-
młodszych, nie licząc przeróżnych po-
kazów, które były głównym punktem 
programu. Zorganizowano kącik dla dzieci 
„Bajki Obywatelskie”, w którym dzieci 
dostawały kredki i wspólnie kolorowały. 
Obrazki były wywieszane i każdy mógł 
zobaczyć dzieła młodych artystów. Zain-
teresowaniem cieszył się punkt medyczny. 
Każdy mógł  skorzystać z szybkiego kursu 
pierwszej pomocy. Dużą uwagę, zwłasz-
cza kobiet przykuwał Michał Czernecki, 
aktor i konferansjer, który był jednym z 
prowadzących wieczorną galę. Można 
było dostać autograf, a nawet zrobić so-
bie zdjęcie z amantem znanym z seria-
lu „Pierwsza miłość”. Aktor opowiadał  	
o swoich planach i projektach, w których 
będzie brał udział w najbliższym czasie. 

Tego dnia mnóstwo osób odwiedziło 
ustroński rynek. Chińskie miasteczko było 
wielką atrakcją dla dzieci, tych małych	
i tych już całkiem dorosłych, oraz gratką  
dla turystów.                agnieszka stasik

ChIŃSkIe mIaSteCzko

tak traktują beton mistrzowie taekwondo.                                                       Fot. m. Niemiec

 rekrUtaCJa 
dO  OGniska  MUZyCZneGO 

Towarzystwo Kształcenia Artystyczne-
go z siedzibą w Miejskim Domu Kultury 
„Prażakówka” przy ul. Daszyńskiego 28 	
w Ustroniu informuje, że rekrutacja do Ogni-
ska Muzycznego na rok szkolny 2013/2014 
odbywa się w terminie do końca czerwca 
oraz od 29 sierpnia do końca października 
br. (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych). 
Zapisy w klasach: pianina, keyboardu, fletu, 
skrzypiec, akordeonu, gitary, saksofonu, 
klarnetu, śpiewu rozrywkowego oraz przed-
szkola muzycznego przyjmuje kierownik 
Ogniska – p. Agnieszka Durlow pod nume-
rem telefonu komórkowego 501 057 750.

Opłaty czesnego wynoszą: 130,-zł za 
miesiąc (lekcje 1 x 45 min./tyg.), 150.-zł 
za miesiąc (lekcje 2 x 30 min./tyg.), 50,-zł 
za miesiąc (lekcje grupowe w przedszkolu 
muzycznym 1 x 45 min./tyg.). Ponadto obo-
wiązuje jednorazowa składka członkowska 
w wysokości 25,-zł. Opłata za wypożyczenie 
instrumentu muzycznego wynosi 20,-zł 
miesięcznie.																								  Zarząd tka 



5 września 2013 r.	 	 	 Gazeta Ustrońska   ��

trening najmłodszych piłkarzy kuźni.                                                                Fot. w. Suchta

– Nie będą to stricte treningi – zaznacza 
trener klubu Mateusz Żebrowski. – Moż-
na mówić raczej o zajęciach sportowych 	
i zabawie z piłką.

Do grupy zaproszeni są chłopcy urodzeni 
w latach 2007 i 2008, czyli przedszkolaki 	
i uczniowie zerówek. Kuźnia proponuje 
im boisko jako alternatywny sposób zaję-
cia dzieciaków popołudniami. Spotkania 	
z trenerami będą odbywały się na boisku 
klubowym dopóki pozwoli na to pogoda, 
a później na halach sportowych szkół nr 1 
i 2. Program ułożony zostanie po zebraniu 
stałej grupy i będzie zależał od ogólnego 
poziomu sprawności fizycznej chłopców 
zaczynających swoją przygodę z piłką. 
– Zwykle wystarczy, że złapią bakcy-
la, a już się zaczyna – śmieje się trener 	
M. Żebrowski. – Chcieliby trenować co-
dziennie i nie mogą się doczekać, kiedy 
znowu wyjdą na boisko. Ci najmłodsi będą 
ćwiczyć dwa razy w tygodniu, od grupy 
naborowej treningi odbywają się już trzy 

razy w tygodniu. Oczywiście, najważniej-
sze są dla nich mecze z innymi drużynami. 
Organizujemy wyjazdy na takie spotkania i 
gościmy u siebie drużyny ze Śląska. Takie 
mecze nieźle działają już chłopakom na 
wyobraźnię. 

Solidne szkolenie przynosi efekty, to 
znaczy sukcesy. Do grupy Żaków trafia-
ją zawodnicy mający za sobą trzy lata 
treningów i co roku w powiatowych roz-
grywkach Ligi Żaków, organizowanych 
przez Podokręg Skoczów, zajmują miejsca 
w pierwszej trójce. W czerwcu tego roku 
udało im się trafić na pierwsze miejsce 
podium, wygrywając na własnym boisku 
1:0 z Beskidem Skoczów. 

Młodzi piłkarze Kuźni reprezentują rów-
nież swoje szkoły podstawowe na turnieju 
Tymbarku Z Podwórka na Stadion, organi-
zowanym dla chłopców do 10. roku życia. 
Ustrońscy zawodnicy trzy razy trafili już 
do finału wojewódzkiego, dwa razy koń-
cząc go solidnie na 5. i 6. pozycji na dwa-

naście drużyn. Nieco starsi uczniowie klas 	
5 i 6 biorą udział w mistrzostwach powiatu 	
w mini piłce nożnej.

Z nadejściem zimy na trawie i śniegu 
zamiera ruch, ale piłka jest nadal w grze. 
W zeszłym sezonie Kuźnia po raz pierwszy 
zorganizowała Zimową Ligę Żaków, od 
stycznia do marca zapraszając do siebie na 
halę drużyny z całego Śląska. Początkowo 
było ich 6, z czasem rozgrywki rozrosły się 
do 12 ekip, które grały ze sobą cyklicznie 
w sobotnie poranki. 

Gra oswaja dzieciaki z piłką i uczy za-
chowań na boisku. Jeszcze nie wiadomo, 
czy szansę na  poważne mecze będą mieli 
malcy z Piłkarskich Orląt, bo utworzenie 
takiej grupy to inicjatywa wyjątkowa na 
skalę wojewódzką – niewiele klubów 
prowadzi treningi równie młodych rocz-
ników – będzie to również jedyna drużyna 
przedszkolaków w powiecie. To dobra 
forma aktywności ruchowej, a start w tak 
młodym wieku nie musi oznaczać wyboru 
kariery piłkarza, chociaż, jak przyznaje 
trener, wielu zawodników z grupy nabo-
rowej przechodzi potem przez wszystkie 
kuźnicze „stopnie edukacji”. 

Obecnie działające grupy prowadzone 
są przez kadrę, w której skład wchodzą 
wychowankowie i zawodnicy Kuźni. Wie-
lu z nich kończy sportowe uczelnie wyż-
sze i przechodzi odpowiednie szkolenia, 	
a trenowanie młodych jest dla nich szansą 
na zdobycie umiejętności szkoleniowych. 
Zatrudnienie osób z zewnątrz wiązałoby 
się ponadto z dodatkowymi kosztami, któ-
rych klub nie jest w stanie ponieść. Grupę 
najmłodszą będzie prowadził Tomasz 
Czyż (grający w barwach Wisły Ustro-
nianki), grupę naborową i żaków Damian 
Madzia, młodzików młodszych Jarosław 
Bujok (były zawodnik ekstraklasy, wy-
stępujący w składzie Odry Wodzisław), 
grupę trampkarzy Tomasz Kożdoń, grupę 
juniorów starszych Robert Madzia. Za-
jęcia są ustawione tak, aby w przypadku 
nieobecności trenera grupy mogły zostać 
połączone.

 Szczegółowe informacje o planie tre-
ningów można uzyskać bezpośrednio, 
telefonicznie u opiekuna każdej z grup.

Grupa Piłkarskie Orlęta – T. Czyż, tel. 
663 611 420. Grupa naborowa – D. Ma-
dzia, tel. 505 190 203. Grupa żaków – 	
D. Madzia, tel. 505 190 203. Grupa mło-
dzików młodszych – J. Bujok, tel. 604 238 
291. Grupa trampkarzy – T. Kożdoń, tel. 
660 755 893. Grupa juniorów starszych – 
R. Madzia, tel. 518 397 007.  Maria kulis 

NaBór młodeGo NaryBku
to pierwszy taki nabór w historii klubu. modne trendy piłkarskie przychodzą do 

ustronia – z rozpoczęciem roku szkolnego rusza nowa grupa treningowa piłkar-
skie orlęta. jej trenerem zostanie tomasz Czyż, wychowanek klubu, zawodnik 
IV-ligowej wisły ustronianki. ruszają również treningi pozostałych grup młodych 
piłkarzy kS kuźnia.
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Z rozmowy z paralotniarzami, Krzysztofem Śliżem z Ustronia 	
i Jarosławem Bąkiem z Jastrzębia: Czy wylądowaliście na stadionie 
Klubu Sportowego Kuźni Inżbud z okazji zakończenia Mistrzostw 
Polski w Wędkarstwie Muchowym? K. S.: - Nie wiedzieliśmy, że 
trafimy na tak ważny moment jak dekoracja mistrzów wędkarstwa. 
Stadion to po prostu bardzo dobre miejsce do lądowania. Duża 
przestrzeń. J. B.: - Kiedy mamy wysokość, możemy kierować pa-
ralotnią, gdy wysokość tracimy, nie zawsze od nas zależy, gdzie 
wylądujemy. W ostateczności składa się klapki boczne i wtedy leci 
się pionowo na dół. To jest już bardziej spadochronowanie.

Z rozmowy z Robertem Janowskim: Jak jest w studiu pod-
czas nagrywania programu „Jaka to melodia”? Publiczność 
w studiu jest całkowicie wirtualna, mimo że widz ma wrażenie 
jej stałej obecności podczas programu. Jest za to milionowa pu-
bliczność przed telewizorami, o której zawsze pamiętam. Uważam, 
że to, co jest już niestety rzadkością, choć powinno być regułą 
– szacunek dla widza, sposób, w jaki się go traktuje – wyróżnia 
ten program spośród innych. Muszę dodać, że bardzo ważne jest 
dla mnie pisanie. I mówię to nie tylko dlatego, że spotykamy się 
w księgarni, w której podpisuje swoje książki. Zawsze chciałem 
pisać, piszę i to będzie zawsze dla mnie najważniejsze.

Muchowe Mistrzostwa Polski odbyły się w Ustroniu po raz trzeci. 
(...) Organizator – Polski Związek Wędkarski Okręg Bielsko-Biała 
po raz kolejny zdał egzamin z przygotowania do imprezy. Na star-
cie, czy raczej na rzece stanęło ponad 120 zawodników. (…) Sędzia 
główny rangi międzynarodowej Marceli Czerwiński podsumował 
imprezę: – Po raz trzeci miałem przyjemność sędziować mistrzo-
stwa, które odbywały się w tym okręgu. Startowali wielokrotni 
medaliści mistrzostw świata, Europy. Podkreślam, że warunki 
pobytu były komfortowe. Zarówno wyżywienie, jak i noclegi zado-
woliły wszystkich uczestników. Organizatorzy ponadto zapewnili 
doskonałe warunki do wędkowania mimo trudności z wodą i niskich 
poziomów rzek.                                                       Wybrała: (mn)

www.ustron.pl

dziesięć  lat  temu

7 IX  14.00        4. Turniej Bilarda „O Puchar Burmistrza 
               Miasta Ustroń”, Poniwiec, ul. Bażantów 4
7 IX  16.00        „Narodowe Czytanie” fragmentów
               utworów Aleksandra Fredry, Prażakówka
7 IX  16.00       Wykład  Aleksandra Dordy nt.: Drzewa 	
               w otoczeniu krzyży i kapliczek przydroż-	
               nych, Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” 
8 IX  10.00        20. Marszobieg na Czantorię 
10-13 IX           Spotkania organizacyjne kół zainteresowań	
                w MDK „Prażakówka”
13 IX  12.00        Występ muzyczno-taneczny kończący	
               projekt „Music In Your Life”  dla uczniów 	
               I klas Szkół Gimnazjalnych, MDK „Praża- 
               kówka”
15 IX  15.00       Uroczystość z okazji 95 urodzin Adama 	
               Heczki, Muzeum Ustrońskie
15 IX  17.00        Koncert Charytatywny Beaty Bednarz	
               zorganizowany na rzecz osób starszych, 	
	 	 	 	 		 	 	 		 			 	  MDK „Prażakówka”

*    *    *

*    *    *

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

www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY USTROŃ tel. (33)854-53-98.

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

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

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

Malowanie dachów, tarasów, 
okien, pokrycia papą termozgrze-
walną. Tel. 505-168-217.

Przegrywamy kasety VHS na 
DVD. 507-385-375.

UWAGA! Wznowiliśmy pranie 
dywanów. Punkt przyjęć - sklep 
„Wszystko dla dzieci”, ul. Cieszyń-
ska (koło PKO). 660-546-764.

Studio reklamy i fotografii „LAN-
CER” zatrudni początkujące mo-
delki lub dziewczyny o miłej 
twarzy, wiek do 30 l. Wiadomości: 
Skoczów, tel. 517-965-643.

Sprzedam drewno opałowe buk, 
507-872-362.

Pokój do wynajęcia 505-201-
564.

Sprzedam drewno opałowe buk. 
530-977-216.

Śpiew! Indywidualne lekcje wo-
kalistyki rozrywkowej dla dzieci 
i dorosłych u Karoliny Kidoń. 
Emisja głosu, interpretacja utwo-
ru, teoria muzyki, kształcenie 
słuchu muzycznego, rozwinięcie 
osobowości artystycznej. 518 206 
333 karolina.kidon@tlen.pl"

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

Pokój do wynajęcia, (33) 854 
51 97.

Oddam 2 ha łąki do wykoszenia, 
ziemię z wykopów i gruz asfalto-
wy. (33) 854-55-61.

Smaczne gruszki, tanio, Lipowiec, 
602-362-401.

5.09      w Nierodzimiu  ul. Skoczowska 111   tel. 858-60-76
6-7.09     Centrum      ul. daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
8-9.09     pod Najadą      ul. 3 maja 13    tel. 854-24-59
10-11.09   Na Szlaku      ul. 3 maja 46     tel. 854-14-73
12-14.09   Centrum      ul. daszyńskiego 8    tel. 854-57-76

damski...                                                                        Fot. w. Suchta

... i męski styl walki.                                                     Fot. w. Suchta
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felieton

felieton
tak sobie myślę

 Jesień życia
Lato zbliża się do końca. Bociany odle-

ciały i podobnie czynią też inne wędrowne 
ptaki. Trawa więdnie, liście żółkną i coraz 
więcej jest ich pod drzewami, a coraz mniej 
na drzewach. Już niedługo przyjdzie nam 
chodzić po dywanie zeschłych liści. Już po 
żniwach i po dożynkach. Nie tylko noce 
ale i dni stają się coraz chłodniejsze… Co 
prawda, zgodnie z kalendarzem, pozostało 
jeszcze trochę dni lata, ale coraz wyraźniej 
czuje się nadchodzącą jesień. Kolejną 
jesień…

Co roku powtarza się ta sama kolejność 
pór roku; wiosna, lato, jesień, zima… 
Podobnie jest i w życiu człowieka: po 
dzieciństwie przychodzi młodość, zmie-
niająca się w wiek dojrzały, dorosłość, 	
a potem przychodzi starość i sędziwość… 
Melancholijny czas jesieni niesie ze sobą 
myśli o jesieni życia, jak to często, poetyc-
ko, nazywamy starość. Różna bywa jesień. 
Przynosi jeszcze słoneczne, piękne dni, na-
zywane często; złotą polską jesienią, ale nie 
szczędzi dni pochmurnych, deszczowych, 
pełnych smutku i beznadziejności…

I tak też jest w ludzkim życiu. W każdym 
okresie tego życia bywają różne dni. I w 
jesieni życia przychodzą piękne, szczęśliwe 

dni. I ludzie starzy miewają jeszcze powody 
do tego, aby cieszyć się życiem… Tylko, 
że tych pięknych, szczęśliwych dni bywa 
coraz mniej… I tym bardziej trzeba je za-
uważać i nimi się cieszyć. Wszak starszy 
człowiek doskonale wie, że szczęśliwe 
dni przemijają szybko, zawsze o wiele za 
szybko… I trzeba umieć z nich się cieszyć, 
zachować je w pamięci i ze wspomnień 	
o nich czerpać radość życia wtedy, gdy los 
odwróci się na gorsze… 

To, co za nami, pozostaje w nas, kształ-
tuje naszą życiową postawę. Ważne więc 
jest to, co chcemy zachować z przeszłości 	
i jak to oceniać… W czasach mojej mło-
dości przyszło mi często spotykać się ze 
starszymi ludźmi. Nieraz byli to ludzie sa-
motni, pozostawieni samym sobie ze swym, 
nieraz bardzo trudnym, losem. Zauważyłem 
wtedy, że ludzie w podeszłym wieku nie 
tylko wyglądają różnie, ale też zachowują 
odmienną postawę wobec życia. Są tacy, 
którzy dbają o swój wygląd, interesują się 
tym, co dzieje się wokół nich i w świecie 	
i zachowują sprawność umysłową. Nie brak 
jednak i takich, którym wszystko obojęt-
nieje i o nic już nie dbają. Są tacy, którzy 
umieją cieszyć się życiem i są pozytywnie 
nastawieni do niego, ale są i tacy, którzy 
wciąż narzekają, skarżą się na doznane 
krzywdy, na to, że zostali odrzuceni i za-
pomniani. Jedni zachowują pogodę ducha, 
a inni z czasem stają się coraz bardziej 
zgorzkniali, zgryźliwi, złośliwi…

Przyznam, że do tych pierwszych szedłem 
chętnie, a wizyta u tych drugich była dla 
mnie uciążliwym obowiązkiem… I wciąż 
spotykam starszych ludzi. Co prawda jest 
ich coraz mniej ode mnie starszych, bo sam 
należę już do tych starszych. A może nale-
żałoby się zdobyć na odwagę i powiedzieć, 
że jestem stary?! Tylko od kiedy zaczyna się 
starość; od sześćdziesięciu, siedemdziesięciu 
czy osiemdziesięciu lat? A może to wcale 
nie jest kwestia wieku, ale samopoczucia 	
i stanu ducha człowieka? Może jedni są 
starzy już w wieku trzydziestu lat, a inni są 
wciąż młodzi, mimo że niosą już na sobie 
siódmy czy ósmy krzyżyk?

Bez względu jednak na to, jakiej udzielimy 
odpowiedzi na to pytanie, nie pozostawia 
wątpliwości fakt naszego starzenia się i to, 
że prędzej czy później wejdziemy w okres 
jesieni życia. I wtedy, czy nam się to podoba 
czy nie, zostaniemy zaliczeni do grupy ludzi 
starszych, a mówiąc otwartym tekstem: do 
ludzi starych… Jaka jest czy będzie ta nasza 
jesień życia? Czy potrafimy zachować życio-
wy optymizm i pogodę ducha? Czy będzie-
my umieli się cieszyć życiem i dostrzegać nie 
tylko ciemne, ale także i jasne strony życia 	
w podeszłym wieku? Czy młodsi znajdą choć 
trochę przyjemności z przebywania z nami 
czy też zrazimy ich swoim zgorzknieniem 	
i ciągłym narzekaniem na wszystko? 

O swoją jesień życia trzeba zadbać 	
i zachować na ten czas jak najwięcej radości 
życia i pogody ducha.                 	 Jerzy bór 

języku potocznym dużo germanizmów. 
Moja śp. Mama  wiecznie zwracała mi 
uwagę, abym na potwierdzenie czegoś nie 
mówił jak koledzy z podwórka, „ja”, tylko 
po polsku – „tak”. Moja mama szukając 
dla mnie najlepszego w mieście liceum, 
wybrała na moje dalsze kształcenie re-
nomowane Liceum Ogólnokształcące im. 
Mikołaja Kopernika w Bielsku, czyli już 
na Śląsku Cieszyńskim. W liceum nikt nie 
mówił gwarą cieszyńską.

 Dopiero, po zdaniu matury, gdy po-
szedłem do pracy w Sądzie Rejonowym 	
w Bielsku – Białej, spotkałem się z gwarą 
cieszyńską. Pracowałem w wydziale kar-
nym tegoż sądu w charakterze kontrakto-
wego pomocnika sekretarza. Pewnego dnia 
zostałem skierowany do protokołowania 
na rozprawie, którą prowadził pochodzący 	
z Cieszyna sędzia śp. Jan Brożek. Sprawa 
dotyczyła naruszenia nietykalności cielesnej 
pewnej staruszki z Rudzicy. Sędzia zapytał, 
zeznającą w charakterze świadka pokrzyw-
dzoną staruszkę: „Tuż jako to było?”. 
Staruszka zeznała: „Tuż, słurzył mnie,  
a potym honym wyszeł z izby”. Długo nie 
wiedziałem, co mam zapisać z jej zeznań. 
Na to sędzia z dobrotliwym uśmiechem 
zapytał: Nie zna pan sekretarz gwary cie-
szyńskiej? „Niestety, nie” – odpowiedzia-
łem. Zdziwił się, że ktoś w Bielsku może 
nie znać gwary cieszyńskiej i zaczął mi 
dyktować zeznania staruszki: „Oskarżony 
popchnął mnie, a następnie szybko oddalił 
się z pokoju”. Takie były moje początki 	
z naszą gwarą.

Chodzimy z żoną Lusią, a także niekiedy 
z suczką Lolą na pielgrzymki ku czci św. 
Melchiora Grodzieckiego do Cieszyna. 

Podczas tych pielgrzymek dochodzi do 
spotkań na moście granicznym na Olzie 
biskupów ordynariuszy: biskupa Tadeusza 
Rakoczego wraz z wiernymi z Polski, 	
z biskupem Franciszkiem Lobkowiczem 
z diecezji ostrawsko-opawskiej wraz 	
z wiernymi ze strony czeskiej. Następ-
nie wszyscy razem udają się na mszę św. 
przemiennie, w jednym roku, do kościo-
ła pw. Marii Magdaleny w Cieszynie, 	
a w następnym do kościoła pw. Najświęt-
szego Serca pana Jezusa w Czeskim Cie-
szynie. W polskim kościele biskup Franci-
szek Lobkowicz głosi kazania po polsku, 	
w czeskim kościele nasz biskup swoje ka-
zanie głosi po czesku. Bardzo często, gdy 
brakuje im jakiegoś słowa pytają wiernych: 
jak/ ako,  to się/se mówi/ mluvi po polsku/po 
czesku? Wiele zabawnych wychodzi z tego 
sytuacji, gdy wierni odpowiadają. Podobnie 
jest, gdy chodzimy, co roku, na tradycyj-
ne spotkania wiernych z trzech państw: 
Polski, Czech i Słowacji na Trójstyku 	
w Jaworzynce Trzycatku. Wierni przycho-
dzą na Trójstyk ze swoimi biskupami ordy-
nariuszami. W tym roku na końcu uroczystej 
mszy św. głos zabrał ksiądz biskup ordy-
nariusz diecezji w Żylinie Tomasz Galis. 
Mówił w języku polskim między innymi 	
o międzynarodowym spotkaniu młodzieży 	
z papieżem Franciszkiem I w Rio de Janerio. 
Gdy cytował papieża, który prosił młodych, 
aby ich wiara nie była, „jako stroji ogień”,	
i zaraz zapytał zgromadzonych: jak to się 
mówi po polsku? Wszyscy chórem mu od-
powiedzieli: „fajerwerk”  Ach, tak to będzie 
po polsku, zaśmiał się biskup z Żyliny.

Czyż nie pięknie jest znać języki sąsia-
dów?                                andrzej Georg

Języki
Nasze, z żoną Lusią, studia nad cyry-

lo-metodiańską misją chrystianizacyjną 
na Śląsku Cieszyńskim, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na Ustroń, zmuszają nas 
do poznania dawnych języków, które nie są 
już w użyciu. Przede wszystkim musimy 
powrócić do greki i łaciny, gdyż wiele 
dokumentów źródłowych i inskrypcji napi-
sanych jest w tych starożytnych językach. 
Ale, to nie koniec, jak bowiem wiadomo, 
bracia sołuńscy (z Salonik w Grecji), bo tak 
nazywa się świętych apostołów Słowian, 
Cyryla i Metodego żyli wśród tamtejszych 
Słowian i znali ich dialekt. Św. Cyryl wy-
myślił najstarsze pismo słowiańskie, czyli 
głagolicę, obaj zaś bracia zapisali w tym 
piśmie liturgię. Zapoznanie się z alfabetem 
głagolicy i wymową to wielka przyjem-
ność, jeżeli weźmie się pod uwagę  nasze 
wesołe dźwięki: je, jo, ja, ju, albo szelesz-
czące ś, szt, śt, sz, czy ts, tś. Zaraz też na 
myśl przychodzi nasza gwara cieszyńska, 
bo jak mówią znawcy tematu, od gwary 
cieszyńskiej pochodzą wszystkie języki 
świata. Wystarczy przyjrzeć się niektórych 
słowom naszej gwary. Cóż my tu mamy, 
lavor, od które powstała łacina, streka, od 
którego powstała niemczyna, czy honym,	
od którego powstał język czeski.

W słodkim i beztroskim dzieciństwie na 
Leszczynach, przedmieściu Bielska-Białej, 
za rzeką Białą, po małopolskiej stronie, 
miałem kontakt jedynie z językiem pol-
skim. Oczywiście,  pozostało w tamtejszym 
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Kilkudziesięciu kibiców obserwowało 
na boisku w Nierodzimiu mecz o mistrzo-
stwo klasy B podokręgu Skoczów w piłce 
nożnej. Nierodzim podejmował drugą 
drużynę Tempa z Puńcowa, która zamierza 
powalczyć w tym sezonie o awans. Mżył 
deszcz, ale generalnie warunki do gry 
dość dobre.

Mecz rozstrzyga się w pierwszych mi-
nutach. Piłkarze z Puńcowa wyraźnie 
przeważają, a nasi jakby trochę pogubieni. 
Po kwadransie gry Tempo zdobywa dwie 
bramki, trzecia po kolejnych dziesięciu 
minutach. Praktycznie jest po meczu.

Druga połowa bardziej wyrównana, 
choć do 70. min. nadal przeważają goście, 

stwarzając kilka groźnych sytuacji. Ataki 
młodych piłkarzy Nierodzimia załamują 
się przed polem karnym. Nie rezygnują 
jednak, ale nadziewają się na kontrę i prze-
grywają już czterema bramkami. Ostatni 
kwadrans to zdecydowana przewaga Nie-
rodzimia. Gdyby wykorzystali stworzone 
sytuacje podbramkowe, mogli doprowa-
dzić do remisu. Piłkarzom z Puńcowa 
wyraźnie zaczęło brakować sił. Niestety 
efektem ataków tylko jedna bramka dla 
Nierodzimia zdobyta strzałem głową po 
rzucie rożnym. 

Trener Tempa krzysztof wesołowski: 
– Wynik ustalony w pierwszej połowie, 
praktycznie w pierwszych piętnastu mi-

nutach. Przeciwnik to młoda drużyna 
i przyszłość przed nimi. Na początku 
wszyscy na boisku spięci, my się szybciej 
rozegraliśmy, wpadły dwie bramki, więc 
z naszej strony pozytywnie. Końcówka 
trochę nerwowa, bo Nierodzim przycisnął, 
a do tego zrobiłem parę zmian, by wszyscy 
moi zawodnicy zagrali. Wszystko się tro-
chę rozsunęło, wkradły się nerwy. Wynik 
odzwierciedla całe spotkanie.

Trener Nierodzimia Mateusz tomala:	
– Nasza drużyna została zlepiona z junio-
rów i musi się zgrać. Z czasem będzie lepiej. 
Już dzisiaj druga połowa dużo lepsza od 
pierwszej. Przeciwnik w końcówce osłabł 	
i tak będzie wyglądał każdy mecz w B-kla-
sie, bo my mamy młodych zawodników, 
przeciwnicy starszych i doświadczonych. 
Moim zdaniem chłopcy nie odstają umie-
jętnościami od przeciwników, z którymi 
graliśmy. Szybka strata bramek wynika 
z osłabienia, ale nie było kilku podsta-
wowych zawodników, do tego obrona 
nie grała tak jak powinna. Jako drużyna 
funkcjonujemy praktycznie od końca lip-
ca. Poza tym chłopaki pracują, nie zawsze 
mają czas i trudno wszystko pozlepiać. 
Do wszystkiego muszą dojść, a myślę, że 	
w rundzie wiosennej już będzie dobrze 	
i jeżeli będą chcieli dalej grać, to powal-
czymy o dobre miejsce w tabeli. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 wojsław suchta 
muSzĄ  SIę  zGrać

 ks nierodzim - ks tempo ii Puńców 1:4 (0:3)

1	 Zabłocie	 3	 9	 10:3
2	 Puńców	II	 3	 7	 10:6
3	 Ochaby	 3	 6	 9:6
4	 Bąków	 3	 6	 10:8
5	 Iskrzyczyn	 2	 4	 4:2
6	 Pierściec	 2	 3	 8:5
7	 Dębowiec	 3	 3	 6:5
8	 Golasowice	 3	 2	 5:8
9	 Nierodzim	 3	 1	 6:12
10	 Goleszów	II	 3	 1	 2:10
11	 Rudnik	 2	 0	 2:7

w końcówce pod bramką tempa.                                                                       Fot. w. Suchta

GroźNa koŃCówka
Lks bestwina – kuźnia Ustroń 0:1 (0:0)

1	 Radziechowy	 5	 15	 15:4
2	 Cisiec	 5	 15	 10:4
3	 Koszarawa		 5	 12	 13:2
4	 Skoczów	 5	 12	 10:6
5	 Dankowice	 5	 9	 11:4
6	 Pruchna	 5	 9	 12:7
7	 Porąbka	 5	 7	 10:4
8	 Kaczyce	 5	 7	 6:10
9	 Chybie	 5	 6	 9:5
10	 Kuźnia		 5	 6	 6:6
11	 Kobiernice	 5	 6	 6:14
12	 Czechowice	 5	 5	 5:8
13		 Bestwina	 5	 3	 3:9
14	 Wilamowice	 5	 3	 5:18
15	 Puńców	 5	 1	 3:13
16	 Żabnica	 5	 1	 0:10

Piłkarze Kuźni przywieźli z Bestwiny 3 
punkty i to jest najważniejsze. Decydują-
cego gola strzelił głową w 59. minucie Ra-
fał Podżorski. Wynik mógłby być lepszy, 
gdyby wykorzystany został rzut karny. Sę-
dzia pokazał jedenastkę po nieprzepisowej 
interwencji obrońcy Bestwiny na naszym 
napastniku, ale okazji na podwyższenie 
wyniku nie wykorzystał w 73. minucie 
Przemysław Polok. Przeciwnicy atakowali 
przez cały czas trwania meczu, szczególnie 
groźna była końcówka. Jednak ustroniacy 

stawili im czoła, bo dobrze spisali się 
obrońcy i bramkarz, Bartłomiej Oleksy, 
który nie pozwolił, żeby piłka wpadła do 
jego bramki. 

Kuźnia grała w składzie: Arkadiusz Bra-
chaczek, Dawid Janoszek (70` Arkadiusz 
Szlajss), Jacek Juroszek (70` Piotr Husar), 
Damian Madzia, Robert Madzia (60` Prze-
mysław Polok), Zbigniew Krysta, Bartło-
miej Oleksy, Konrad Pala, Rafał Podżorski, 
Marek Szymala (60` Zbigniew Kuczera), 
Piotr Zawada.                                  (mn)


