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– Spotykamy się w szczególnym, międzynarodowym towarzystwie, gdyż Rada Miasta Ustronia na wniosek Stowarzyszenia
Czytelnia Katolicka nadała tytuł Honorowego Obywatela Ustronia profesorowi Ryszardowi Demelowi. Takie tytuły nadaje się
szczególnym osobom. Pamiętajmy, że to nie tylko radość dla
nich, ale także nobilitacja miejsca, które tytuł nadaje – mówił
ks. Antoni Sapota, proboszcz parafii św. Klemensa, gdy witał
zebranych w Czytelni Katolickiej. 9 września zorganizowano
spotkanie z profesorem poprzez łącza internetowe. Nie mógł
osobiście odebrać dyplomu z rąk burmistrza Ireneusza Szarca
i przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Maliny, zrobiła to
w jego imieniu młodsza siostra Hanna. Jednak dzięki dobrze
przygotowanej transmisji mógł popatrzeć na członków rodziny,
przyjaciół, a ci mieli możliwość pomachać profesorowi i pozdrowić go. Umawiali się na spotkanie wkrótce, w tym, może w przy                  
(cd. na str. 8)
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Fot. M. Niemiec

Kajetanowicz w nowym samochodzie ford fiesta
będzie się ścigał m.in. z Kubicą i Hołowczycem
podczas trwającego od 13 do 15 września Rajdu
Polski. Relacja z czterech oesów, m.in. kończącego
rywalizację, będzie nadawana na żywo w programie
Eurosport – 14 września o godz. 11.30 i 18 oraz 15
września o godz. 10 i 18.

Gazeta Ustrońska 

przystąpimy do programów

– W tym roku realizowanych jest 55 inwestycji i na razie nie ma
dla nich zagrożenia – powiedział burmistrz Ireneusz Szarzec,
kiedy podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 29 sierpnia,
przedstawiał informację o realizacji budżetu w pierwszym półroczu. Stwierdził również, że w obecnej sytuacji gospodarczej ta
liczba powinna robić wrażenie.
Radni obecnej kadencji zebrali się po raz 34., a obrady prowadził przewodniczący RM Stanisław Malina. Najważniejszym
punktem była właśnie informacja z realizacji budżetu, a pozytywnie oceniła ją Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa RM. Do
tematu wrócimy w jednym z najbliższych numerów GU.
Podjęto 14 uchwał, zaczynając od wprowadzającej zmiany
w budżecie i zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ustroń. Następnie zmieniono uchwałę w sprawie zarządzenia
inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso. Radni zgodzili się uchwałą na zawarcie porozumienia
z miastem Bielsko-Biała w celu realizacji projektu „Program Subregionu Południowego Województwa Śląskiego” oraz na przejęcie
w drodze darowizny nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę
wewnętrzną przy ul. Kluczyków.
Radni jednogłośnie uchwalili nadanie wyróżnień „Za zasługi dla
Miasta Ustronia”: Ludwikowi Gembarzewskimu, Bolesławowi
Szczepaniukowi, Pawłowi Gogółce, Adamowi Heczce, Franciszkowi Korczowi, którzy od początku lat 90. aktywnie uczestniczą
w organizacji świąt patriotycznych, oraz Janowi Podżorskiemu
– dyrektorowi Zakładów Kuźniczych (1973-1978).
Takim samym tytułem zostali uhonorowani zasłużeni członkowie EL „Czantoria”: Lidia Czelebiew, Jerzy Cholewa, Gertruda Fiedor, Józef Gogółka, Magdalena Herzyk, Maria Kiecoń,
Aleksandra Sikora, Władysław Sikora, Teresa Szcześniewska
w związku z jubileuszem 25-lecia działalności artystycznej.
Zgłoszenia kandydatów do lauru
Co roku organizowana jest uroczysta sesją rad gmin ziemi cieszyńskiej z okazji 11 listopada, połączona z wręczeniem Laurów
Srebrnej Cieszynianki. Stowarzyszenia, organizacje, instytucje
działające na terenie Ustronia mogą jeszcze zgłaszać jednego
kandydata. Może nim być każdy mieszkaniec gminy.
Zgłoszenie musi być dokonane na piśmie i zawierać oświadczenie kandydata zawierające zgodę na wyróżnienie i ujawnienie danych osobowych. Zgłoszenia przyjmowane są
w Urzędzie Miasta do 20 września. Kartę zgłoszenia kandydata oraz wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki UM, pok. nr 16, tel.
8579-328. Wyboru laureata dokona Rada Miasta podczas
wrześniowej sesji. Przy wyborze Rada weźmie pod uwagę
przede wszystkim szczególne zasługi dla społeczności, w
której działają kandydaci, a zwłaszcza wniesienie przez nich
i propagowanie nowych, pozytywnych wartości będących godnymi naśladowania i stanowiące wzór dla innych.
września dożynkowy finał nastąpi na góralskich dożynkach
w Istebnej.

*

Podczas niedawnej sesji Rady
Miejskiej w Cieszynie została
odwołana Komisja Rewizyjna.
Powołano nową.

*

*

*

W Goleszowie zorganizowano
gminne dożynki. Świętowali
również rolnicy ze Skoczowa i okolic oraz z gminy Zebrzydowice. Sporo turystów
przyciągnęły w miniony weekend imprezy Święto Miodu
i Święto Plonów w Wiśle. 15

 Gazeta Ustrońska

*

*

Fala zwolnień objęła nauczycieli. W gminie Goleszów
pracę straciło siedmiu „belfrów”, w Wiśle i Hażlachu po
jednym, w Skoczowie dwóch.
W szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat cieszyński obcięto 31 etatów. Bez zwolnień, jak dotąd,
obyło się w Cieszynie, Strumieniu, Ustroniu, Brennej, Chybiu,
Istebnej i Zebrzydowicach.

*

*

*

Przed wiekami w okolicach
Strumienia grasowali rabusie.
To spowodowało, że miastecz-

Jako że zmienił się prezes Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego
„Ustroń” S.A., z funkcji członka Komisji Uzdrowiskowej usunięto
poprzedniego szefa firmy Marcina Kołtuna, a zastąpił go obecny
prezes Bartosz Sadowski.
Rada Miasta uchwaliła ogłoszenie na tablicy oraz na stronie
internetowej tekstów statutów: Osiedla Poniwiec, Osiedla Ustroń
Górny, Osiedla Ustroń Centrum, Osiedla Ustroń Dolny.
Za zgodą radnych Ustroń przystąpi do projektu „e-Urząd”,
dzięki któremu wdrożone zostaną standardy świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji. Wdrożone będą odpowiednie systemy informatyczne,
urząd zostanie doposażony w sprzęt komputerowy, a urzędnicy
podniosą swoje kwalifikacje w zakresie wykorzystania technologii
informacyjno-komunikacyjnej.
(mn)
MAŁA SYRENKA Andersena
Zapraszamy gorąco na rewelacyjny spektakl dla dzieci
i dorosłych wystawiany wspólnie przez Scenę Polską i Scenę
Lalek Bajka. To pierwsza tego typu współpraca obu scen Teatru
Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie. Reżyserem przedstawienia jest Monika Gerboc, związana z berlińskim teatrem,
zaś scenografem i autorem projektów lalek jest Miroslav Duša
– wykładowca Akademii Teatralnej w Bratysławie, kostiumy
zaprojektowała Júlia Sabová. Spektakl ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Serdecznie go polecamy
szczególnie ze względu na niezwykłe połączenie gry aktorów
i lalkarzy oraz wypełniające scenę, bajecznie kolorowe lalki.
Wyjazd wspólnym autobusem teatralnym (23 lub 43 osobowym)
29 września na godz. 15. Koszty są następujące w koronach
czeskich: 25 cena przejazdu, 40 cena biletu dla dziecka oraz 100
dla osoby dorosłej. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie – Muzeum Zbiory Marii Skalickiej nr 33 858 78 44, w godz. 11-16.
                                                                       Irena Maliborska
nagrodzone filmy w czytelni
W najbliższy piątek 13 września o godz. 17 w Czytelni Katolickiej będzie miało miejsce ważne wydarzenie – pokaz filmów
nagrodzonych na tegorocznym Festiwalu Polskiego Filmu
Dokumentalnego „OKNO”, który odbył się na początku lipca
w Ełku, a którego głównym organizatorem był Kongres Mediów Niezależnych z Warszawy. W Czytelni zobaczymy dwa
filmy. Pierwszy to wzruszający obraz pt. „Polacy” w reżyserii
Krzysztofa Siuciaka i Piotra Bugajewskiego, opowiadający
o wyprawie na Kresy i spotkaniach z mieszkającymi tam Polakami. Drugi film to zdobywca Grand Prix festiwalu – „Święty
ogień” Jarosława Mańki i Macieja Grabysa. Autorzy rekonstruowali w nim tragiczną historię mieszkańca Krakowa, Walentego Badylaka, który 21 marca 1980 roku, protestując wobec
przemilczenia przez władze PRL zbrodni katyńskiej, dokonał
samopodpalenia, w wyniku czego zmarł. Współreżyser tego
filmu, Jarosław Mańka będzie gościł w Ustroniu i po projekcji
weźmie udział w dyskusji.
ko zaczęli omijać kupcy i bieda
była coraz większa.

*

*

*

W zebrzydowickim lesie za
ulicą Kalinową leży kamień
wysoki na 170 cm. Są na nim
wyryte herby Prus i Austrii.
Teraz biegnie w tym miejscu
granica między Pielgrzymowicami, Pruchną i Zebrzydowicami, a onegdaj kamienie
te wyznaczały granicę między
Austrią i Prusami.

*

*

*

Zespół Szkół Technicznych
w Cieszynie od 2 września
nosi imię pułkownika Gwido Langera – słynnego polskiego szyfranta, współautora
złamania szyfrów niemieckiej

Enigmy. Szkoła, która w minionym roku obchodziła swoje
100-lecie, otrzymała również
sztandar. Gościem był minister
Jan Stanisław Ciechanowski.

*

*

*

*

*

*

Zmodernizowano targowisko
warzywno-owocowe w Cieszynie. Plac został wyłożony
kostką, są nowe stragany. Warzywniak po liftingu ruszył na
początku września.
16 mln zł ma kosztować modernizacja stadionu miejskiego
w Cieszynie. Przymiarki trwają
od kilku lat. Radni są przeciwni tej inwestycji. Tymczasem
w styczniu wygaśnie pozwolenie na budowę.
(nik)
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Wystawa witraży
13 września o godz. 17 w Pijalni Wód w Parku Zdrojowym
odbędzie się wystawa pt. „Witraż”. Prace swoje zaprezentują uczestniczki pracowni witrażu dr hab. Katarzyny Pyki.
W programie występ Diecezjalnej Orkiestry Dętej.

*

*

*

*

*

*

95. urodziny Adama Heczki
Urząd Miasta Ustroń i Muzeum Ustrońskie zapraszają na uroczystość z udziałem ministra ds. kombatantów i osób represjonowanych, dr. Jana Stanisława Ciechanowskiego z okazji jubileuszu
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.

wencji strażników zwierzę trafiło
do schroniska w Cieszynie.
5 IX 2013 r.
W dalszym ciągu prowadzono stałe i wzmożone kontrole wszystkich
parków miejskich, placów zabaw
i bulwarów nadrzecznych. Sprawdzane było przestrzeganie porządku publicznego i czystości.
6 IX 2013 r.
Kontrolowano utrzymywanie
porządku wokół nieruchomości
w Hermanicach.
8 IX 2013 r.
Interweniowano na ul. Baranowej
w sprawie padniętej łani. Zwierzę
zostało zabrane do utylizacji.
8 IX 2013 r.
Mandatem w wysokości 100 zł
został ukarany kierowca niszczący
zieleń na ul. Okólnej.
8 IX 2013 r.
Zabezpieczenia porządkowe podczas 20. Marszobiegu na Czantorię. 		
(mk)

tel. 33 854 34 83
tel. 604 55 83 21
2 IX 2013 r.
Strażnicy miejscy przez cały
tydzień prowadzili czynności
w ramach akcji „Bezpieczna Droga
do Szkoły”. Wzmożone kontrole
odbywały się m.in. na terenie
wokół SP-2.
2 IX 2013 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia straznicy interweniowali w Polanie, gdzie ktoś wyrwał z kładki
na Wiśle dwie płyty betonowe
i wrzucił je do rzeki. Szkody zostaly usunięte tego samego dnia.
4 IX 2013 r.
W rejonie dolnej stacji Kolei Linowej „Czantoria” błąkał się bezpański pies rasy jamnik. Po inter-

4 IX 2013 r.
Około godziny 14.00 nastąpiło
obniżenie sieci trakcyjnej, co
doprowadziło do uszkodzenia
pociągu w rejonie stacji Polana.
Uszkodzenia spowodowane były
kradzieżą metalowych obciążników trakcji kolejowej.
6 IX 2013 r.
W godzinach 11.00-21.00 w okolicach galerii Venus skradziono
rower marki merida.
6 IX 2013 r.
W godzinach 10-17 z klatki schodowej w bloku nr 10 skradziono
rower górski marki syntesi 107.

policja tel. 856 38 10
3 IX 2013 r.
Włamano się do piwnicy w bloku
nr 7 na osiedlu Manhatan, z której skradziono łóżko w kształcie
sportowego samochodu oraz nowy
materac.
4 IX 2013 r.
W godzinach 11.00-15.00 z parkingu przy sklepie Eurospar przy
ul. Skoczowskiej skradziono rower górski marki drakar speed.
6 września o godz. 20.03 otrzymano zgłoszenie, że na ul. Leczniczej
pali się garaż, a w środku znajduje się samochód. Ratownicy szybko
zlokalizowali miejsce pożaru. W akcji wzięło udział 5 jednostek:
3 Ochotniczej Straży Pożarnej i 2 zastępy z Jednostki RatowniczoGaśniczej PSP w Ustroniu. W garażu otwarto drzwi i wypchano
samochód na zewnątrz, następnie wodą ugaszono pożar. Cała
akcja trwała około godziny. Przyczyn nie ustalono, a dochodzenie
prowadzi policja. Nie było osób poszkodowanych. (as) Fot. W. Herda

*

*

*

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 orkiestry, zaproszonych gości oraz startujących sekcji na stadion.

*

*

*

Ci, którzy od nas odeszli:
Józef Szymański
lat 68
ul. Porzeczkowa

częste kradzieże rowerów
Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni policja odnotowuje
wzrost kradzieży rowerów i dlatego ostrzega. Znikają te jednoślady, których wartość przekracza 1000 złotych. Rower jest
przedmiotem, do którego kradzieży nie trzeba mieć specjalnych
umiejętności, brak dodatkowego zabezpieczenia powoduje, iż
kilka sekund wystarcza, aby doszło do takiego czynu. Nie należy
ich pozostawiać nawet na krótki czas bez dozoru. Do tego typu
kradzieży dochodzi z prywatnych posesji, jak i klatek schodowych
w blokach. Nie należy pozostawiać rowerów bez zabezpieczenia
w miejscach ogólnodostępnych.

*

*

*

szukamy młodych talentów
Estrada Regionalna „ Równica” z Ustronia poszukuje młodych
talentów, dzieci i młodzież.
Zapraszamy w każdą środę o godz. 16 do siedziby w Ustroniu,
Gimnazjum nr 1 ul. Partyzantów 2a (ostatnie pietro). Tel. 795114-359.

Firma Retos Transport Lampel Czapka S.J.
w Skoczowie

zatrudni kierowców międzynarodowych C+E (autotransportery)

Zakład Pogrzebowy

Oferty prosimy składać na e-mail: transport@retos.pl

Tel 33/854-86-59

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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Kibice chętnie obejrzeliby transmisję z Gali.

Fot. W. Suchta

Bardzo zawiedzeni byli miłośnicy sztuk
walk w kraju oraz mieszkańcy naszego
miasta, gdy w ubiegłą sobotę zamiast
transmisji Gali Walk Zawodowych ONLY
1 z Ustronia oglądali powtórki z mistrzostw w lekkiej atletyce w Berlinie. Na
sobotę wieczór można sobie zaplanować
dużo ciekawsze zajęcia, a relacja nie była
jasno odwołana. Niektórzy wiedzieli, że
jej nie będzie, bo podobno pojawiła się
informacja w internecie. Ci, którzy polegali na programach w gazetach i w pilocie
swojego telewizora, nie wiedzieli, co się
dzieje. Zobaczyli jedynie informację, że
są problemy techniczne. Co wytrwalsi
tkwili więc przed odbiornikiem, licząc, że
skrócona, ale transmisja jednak zostanie
nadana.

Miasto Ustroń było współorganizatorem
imprezy i partycypowało w kosztach jej
organizacji, licząc również na promocję na
antenie ogólnopolskiej. Zapytałam rzecznika TVP, Jacka Rakowickiego, dlaczego
nie odbyła się transmisja zapowiadana
w programie stacji TVP Sport jako relacja na żywo. Odpowiedź otrzymaliśmy
mailem:
TVP Sport wyraża ubolewanie w związku
z Galą Walk Zawodowych „ONLY1 ”
w Ustroniu 31 VIII. Intensywnie promowaliśmy na naszej antenie tę imprezę, mieliśmy zarezerwowany czas antenowy na
transmisję Gali w godzinach 20:06-22:13
oraz byliśmy przygotowani merytorycznie.
Niestety organizator imprezy – Grupa Inwestycyjna L.M.P. Sp. z o.o. nie dotrzymała

zaginiona transmisja

W sobotę 7 września około godz. 18 doszło do kolizji na skrzyżowaniu ulicy Katowickiej
z Lipową. Jadący od Wisły mieszkaniec Ustronia skręcał w ul. Lipową, a w tym samym
momencie zaczął go wyprzedzać motocyklista. Jednoślad uderzył w audi i odrzuciło go na
dobrych parę metrów, stracił też kilka części. Kierowca jednak szybko się pozbierał i uciekł
w stronę Poniwca. Kierowca samochodu zapamiętał część numerów rejestracyjnych. Policja
szuka sprawcy kolizji. 				
Fot. W. Herda
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warunków umowy i ustaleń dotyczących
finansowania transmisji telewizyjnej z firmą
Multi Production (producent wykonawczy),
w związku z czym w dniu 30 VIII po południu, kierownictwo Multi Production podjęło decyzję o wycofaniu obsługi technicznej
i sprzętu gwarantującego przeprowadzenie
transmisji.
Mimo interwencji producenta odpowiedzialnego za transmisję Gali ze strony TVP jeszcze w tym samym dniu, oraz
w dniu imprezy, nie udało się doprowadzić
do realizacji transmisji.
O wyjaśnienie poprosiliśmy również
głównego organizatora wydarzenia Mirosława Barszowskiego, który powiedział
nam:
– To, że w telewizji nie można było obejrzeć transmisji z naszej Gali, to był dla nas
szok. Co ja przeżyłem, mogą powiedzieć
tylko moi bliscy. Osoby z branży, związane z telewizja, sportem, organizacją
imprez powtarzały, że pierwszy raz spotkały się z czymś takim. Termin i program
Gali przygotowywaliśmy konsultując się
z pracownikami TVP Sport. Nie było łatwo, ale stworzyliśmy bardzo szczegółowy scenariusz pod relację na żywo. To
nie jest prosta sprawa, bo trzeba mieć
rozpisane punkty co do minuty. Po zakończeniu Gali stwierdziliśmy, że po ponad
dwóch godzinach imprezy nasz poślizg
wynosił niecałe 10 minut! To świadczy
o naszym profesjonalizmie i zaangażowaniu. Współpraca z telewizją bardzo poprawna, ludzie wieszają na niej psy za to, co się
stało, ale to nie wina TVP Sport, tylko firmy
realizatorskiej. Nasz sponsor, LMP zgodnie
z umową przedstawił przelew na 20 tys. zł,
tylko pozostałą część miał zapłacić przed
imprezą. Tymczasem firma się nie zjawiła.
Bez skutku próbowaliśmy się kontaktować,
jej szef nie odpowiadał. Trochę uspokajało nas to, że miał zarezerwowany pokój
w hotelu. Jednak koniec końców realizatorzy się nie pojawili. Wielka szkoda i żal,
bo bardzo chcieliśmy pokazać w kraju i za
granicą, że ten sport to nie tylko walka, ale
też widowiskowa otoczka, która sprawia
że mamy do czynienia z wydarzeniem
artystycznym. Na galę zaproszeni byli
przedstawiciele innych telewizji i dzięki
nim będzie można obejrzeć retransmisję
Gali w programie Eurosport i Fightbox. Ma
być nadana w kilku krajach europejskich
w języku angielskim, a u nas po polsku.
W ciągu następnych trzech miesięcy program będzie emitowany wiele razy.
Wyjaśniamy, co się stało, że do transmisji nie doszło. Jestem w stałym kontakcie
z TVP, która prowadzi podobne działania.
Dziękujemy firmom współpracującym,
które podeszły ze zrozumieniem do tej
trudnej sytuacji. Nikt się nie wycofał ze
sponsoringu, a my nie wycofujemy się
z organizacji Gali i również nie rezygnujemy z gościnnego Ustronia. Bardzo dobrze
nam się współpracowało ze wszystkimi,
od władz miasta po obsługę techniczną.
Otrzymaliśmy wiele dowodów uznania
i podziękowań za stworzenie miasteczka
chińskiego na rynku i całodniowe propagowanie wschodnich sztuk walki oraz za
prawdziwe sportowe widowisko, jakie odbyło się w amfiteatrze. Monika Niemiec
12 września 2013 r.

Zdaniem
Burmistrza

O drogach powiatowych mówi burmistrz
Ireneusz Szarzec.

*

Woda lała się strumieniami na dach hali.

Fot. M. Niemiec

jak  w  filmie  akcji

W piątek około godz. 11 w Ustroniu zawyły syreny strażackie, a za chwilę na ulicach
pojawiły się czerwone wozy na sygnale.
Przechodnie obserwowali je, zgadując, gdzie
się pali. Nie mogli zgadnąć, bo pożaru nie
było. Były za to ćwiczenia.
– Zgłoszenie wpłynęło od pracownika firmy
„Techniplast”, który poinformował, że pali
się hala magazynowa na terenie zakładu.
Dyspozytor wysłał dwa zastępy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży
Pożarnej w Polanie oraz powiadomił wszystkie cztery jednostki OSP, działające na
terenie Ustronia – wyjaśnia dowódca akcji
aspirant sztabowy Grzegorz Sroczyk.
Tego typu ćwiczenia mają swój scenariusz, a reżyserem jest dowódca. Gdyby
operator filmował akcję, kamera najpierw
najechałaby na samochód, który stał na ul.
Strażackiej i z Wisły czerpał wodę. Potem
mogłaby podążyć za strażakami, którzy
biegnąc rozwijali węże wzdłuż ul. Krzywej
w stronę zagrożonej hali. Potem najazd na
hipotetyczne płomienie i szeroka panorama
z widokiem na sześć samochodów i kilkudziesięciu strażaków przygotowujących
sprzęt. Niektórzy mają maski gazowe, kierują cztery strumienie wody do środka. Ogień
zbyt się rozprzestrzenił, a budynek o takiej
wytrzymałości wysoką temperaturę zniesie
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tylko przez około pół godziny, potem zawali
się. Dowódca – reżyser kazał się wycofać
i skierować wodę na dach. Zmiana ujęcia
i patrzymy na ratowników z boku hali.
Przed nami piękna i całkowicie naturalna
scenografia – zieleń nad Wisłą i Lipowski
Groń w tle. Jednak naszą uwagę skupiają
główni aktorzy – strażacy, którzy puszczają
strumienie wody w niebo dach. Nie potrzeba
efektów specjalnych, akcja gaszenia i tak
robi wrażenie. Dla widzów byłoby to kino
5D, bo wiatr znosi na nich krople wody. Momentem kulminacyjnym jest wyjazd w górę
dwóch strażaków na wysięgniku specjalnego
samochodu i gaszenie hali także z góry.
– Firmy muszą być zabezpieczone przed
pożarami, a my musimy znać teren, jaki
mamy pod opieką. Strażacy robią rozeznanie
poprzez wizytę w obiekcie, ale na prośbę
właścicieli mogą również przeprowadzić
ćwiczenia – tłumaczy G. Sroczyk. – Gdyby faktycznie coś tu się kiedyś stało, to
będziemy mieli rozeznanie w terenie i na
pewno akcja pójdzie sprawnie. Również
dzięki temu, że doskonale rozumiemy się
ze strażakami z OSP, którzy przy tego typu
zdarzeniach muszą być, bo mamy za mało
ludzi. Jednostki w Ustroniu są bardzo dobrze
wyszkolone i dzisiaj też wszystko poszło jak
trzeba.   
Monika Niemiec

*

*

Wspólnie z władzami powiatu zaczęliśmy działania związane z porządkowaniem
zarządzania drogami powiatowymi, z czym
związane jest przejmowanie przez gminę części dróg powiatowych położonych
w granicach Ustronia. Drogi powiatowe
muszą spełniać określone warunki techniczne – szerokość, nośność itp., ale również są to z założenia takie odcinki komunikacyjne, które nie zaczynają się i kończą
na terenie pojedynczych gmin, a pełnią rolę
łącznika pomiędzy nimi. Na przykład taką
funkcję ma ul. Daszyńskiego z ul. 3 Maja
czy ul. Lipowska. Na pewno nie można tego
powiedzieć o ul. Jelenica, Sanatoryjnej, Turystycznej czy Wczasowej. I właśnie nad
nimi w pierwszej kolejności pochylaliśmy
się z przedstawicielami powiatu, próbując
wypracować wspólną koncepcję zarządu.
Oprócz tego, że są one klasycznymi drogami gminnymi, to jeszcze obsługują ruch
turystyczny i uzdrowiskowy. Z tego względu są naszymi wizytówkami i chcielibyśmy
móc utrzymywać je w odpowiednim stanie,
a dłuższej perspektywie także remontować.
Trudno tłumaczyć osobom, które narzekają na stan nawierzchni, że droga nie jest
nasza, tylko powiatu, bo użytkowników
nie interesuje, kto jest za jezdnię odpowiedzialny. Chcą, żeby nie miała dziur, była
odśnieżona, wyczyszczona z porządnym
chodnikiem, a powiat nie może spełnić
tych oczekiwań.
Po pierwsze, na utrzymanie dróg przeznacza pieniądze według liczby kilometrów, nie według potrzeb, a nie ma za
dużo możliwości, by gmina dopłacała do
utrzymywania cudzej własności.
Po drugie, na terenie Śląska Cieszyńskiego jest wiele dróg powiatowych i wiele
z nich wymaga remontu. Powiat ma bardzo
ograniczone środki na ten cel, więc trudno
spodziewać się inwestowania pieniędzy
akurat w nasze wewnętrzne ulice, gdy potrzebne są na inne, bardziej kluczowe drogi,
usprawniające komunikację na całym terenie. Jak do tej pory udawało się zawierać
porozumienia, na mocy których przekazywaliśmy powiatowi część środków, jednak
te procedury są dość skomplikowane.
Po trzecie, polityka powiatu nie zakłada
budowy chodników przy drogach, nawet
jeżeli będzie przeprowadzany remont. My
z kolei przyjęliśmy taki system, że skoro już
trwają prace na jakimś odcinku, to od razu
budowana jest przestrzeń dla pieszych.
Podsumowując, często drogi powiatowe
nie spełniają kryteriów dla tego rodzaju
szlaków komunikacyjnych, a obowiązku
powiatu wobec nich pozostają jedynie na
papierze. Żeby móc we właściwy sposób
zarządzać ulicami, które znajdują się na
naszym terenie, niektóre z nich będziemy
musieli przejąć od powiatu. Spisała: (mn)

Gazeta Ustrońska 

charyzmatyczna  renata
Każdy, kto lubi inteligentne teksty, złożoną muzykę, bywa że i pokręconą, piosenki, w których o coś chodzi, śpiewane wyrazistym, niepokojącym głosem na pewno
uda się na koncert Renaty Przemyk, który odbędzie się 20 września w Miejskim
Domu Kultury „Prażakówka”. Będzie to koncert charytatywny.

Wszystko przez Katarzynę Rychlik,
kierowniczkę ośrodka „Można Inaczej”,
prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie pod tą samą
nazwą. Pani Katarzyna wymyśliła sobie,
że sławni artyści bardzo chętnie przyjadą
do Ustronia, pomieszkają u nas kilka dni,
wypoczną w pięknych okolicznościach
przyrody, a przy okazji dadzą koncert,

z którego dochód przeznaczony zostanie
na cele statutowe Stowarzyszenia, czyli
przede wszystkim na wypoczynek zimowy
podopiecznych. I nie pomyliła się. Do tej
pory namówiła na przyjazd do nas m.in.:
Czesława Mozila i Gabę Kulkę.
Na ten rok upatrzyła sobie nową ofiarę – charyzmatyczną Renatę Przemyk.
Utwierdziła się w przekonaniu, że to

co za dużo to niezdrowo

„Białe żagle, szmaragdowa toń, a przy tobie przyjacielska dłoń. I naziemna telewizja cyfrowa.”
Tak brzmi pierwsze zdania na plakacie zapowiadającym zakończenie wprowadzania cyfrowej telewizji naziemnej
w Polsce. Dalej czytamy: „23 lipca wyłączamy analogowy sygnał telewizji naziemnej w: Giżycku, Jeleniej Górze, Leżajsku
i Ostrołęce. I to już koniec, koniec analogu. Cała Polska będzie w zasięgu sygnału
cyfrowego.” W Giżycku odbyła się wielka
feta, a występował na niej m.in. dumny
z osiągnięcia celu minister administracji
i cyfryzacji, Michał Boni. Mieszkańca Ustronia, który przyszedł do naszej redakcji, rozsierdziło to na dobre. A to dlatego, że w kolejny weekend 30 i 31 sierpnia nie mógł oglądać telewizji, bo jakość była tragiczna albo
w ogóle nie było sygnału. Udało mu się
złapać ten nadawany w Krakowie, ale słaby
i nie na długo. Jak to możliwe, denerwował
się, że mając nadajnik na Czantorii, nie da
się odpowiednio ustawić parametrów. Podkreślał, że podobne kłopoty mają wszyscy
sąsiedzi z ulicy położonej w samym centrum
miasta.
Okazuje się, że co za dużo, to nie zdrowo. Od centrum naszego miasta do granic
z Wisłą problemem jest nie brak sygnału, a nadmiar. Płynący z Katowic nakła-
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da się na ten z Czantorii, co powoduje
zakłócenia. Mimo iż w naszym mieście
sygnał analogowy wyłączono już w marcu, to do dzisiaj część ustroniaków nie
może oglądać telewizji w zadowalającej
jakości. Co więcej, często zdarza się, że
w ogóle nie odbiera. Pisaliśmy o tym problemie w numerze 31. z 1 sierpnia 2013 r.
W artykule tym cytowany był m.in. datowany na 8 lipca list z Urzędu Komunikacji
Elektronicznej do innego mieszkańca Ustronia, zgłaszającego problemy z odbiorem. Ponoć zwrócono się do operatora nadajników,
firmy „Emitel”, a ta dokonała niezbędnych
korekcji. Korekcje albo nic nie dały, albo jednak nie były zrobione. Zapytaliśmy o to w firmie „Emitel”. Do udzielania informacji upoważniony jest dyrektor, który przebywa na
urlopie. Zapewniono jednak, że odpowie na
nasze pytania po powrocie do pracy, a będzie
to za około tydzień. Prośbę o ustosunkowanie
się do sprawy wysłaliśmy również do rzecznika prasowego Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji.
Jeśli ktoś z naszych czytelników również
boryka się z problemem złego, nadawanego
z przerwami sygnału naziemnej telewizji cyfrowej, proszę o kontakt. Monika Niemiec

wspaniała artystka, gdy zobaczyła ją na
koncercie w marcu tego roku w BielskuBiałej. Nic w tym zresztą dziwnego, że
wokalistka pojawiła się pod Szyndzielnią.
Tam przyszła na świat, choć później przeprowadziła się na Śląsk.
K. Rychlik poprzez menedżerkę poprosiła piosenkarkę o koncert charytatywny
i ta zgodziła się. Czeka nas więc wspaniała
uczta artystyczna, zwłaszcza że inteligencja nie przeszkadza Renacie Przemyk
w sakralnym niemal podejściu do muzyki
i dbaniu o wizualny aspekt swoich projektów.
Radosław Rabiański w książce „Krakowska Scena Muzyczna” tak pisze
o Renacie Przemyk:
Artystka niezwykle ceniona przez miłośników różnych nurtów muzycznych ze
względu na nieprzeciętny talent muzyczny,
niepowtarzalny głos, kulturę, niezależność
i indywidualność artystyczną, o czym
świadczą przyznawane jej nagrody. Łączy
piosenkę autorską z rockiem alternatywnym (tzw. rock intelektualny).
Tyle biografowie, a słuchacz niech przypomni sobie rytm i brzmienie najpopularniejszych utworów Renaty Przemyk:
„Babę zesłał Bóg”, „Kochaj mnie jak
wariat”, „Kochana” zaśpiewanego z Kasią
Nosowską, „Tylko kobieta”.
Katarzyna Rychlik wspomina, że koncert
Renaty Przemyk był klimatyczny. Wejście
w te klimaty umożliwia nabycie cegiełki
o wartości 30 zł w MDK „Prażakówka”
lub w siedzibie Stowarzyszenia „Można
Inaczej”, Rynek 4. Więcej informacji
pod numerami telefonów: 500- 231-259
i 33 854-33-99.
(mn)
Każdy dyżur Zarządu Osiedla w Nierodzimiu jest protokołowany, a w protokole zawarte są m.in. sprawy i problemy dotyczące mieszkańców. Są takie, które możemy rozwiązać sami, ale
z większością zwracamy się do Urzędu
Miasta. Takim ważnym problemem było
dofinansowanie biletów miesięcznych
uczniów mieszkających w Skoczowie,
a uczęszczających do gimnazjów w Ustroniu. W odpowiedzi na nasze zapytanie
z protokołu Zarządu Osiedla z lipca br.,
dnia 5 września otrzymaliśmy odpowiedź:

bilety
dla gimnazjalistów

W dniu 29 sierpnia 2013 r. przeprowadzono rozmowę z Burmistrzem Miasta
i Gminy Skoczów Janiną Żagan. Burmistrz zadeklarowała wolę refundowania
biletów miesięcznych dla uczniów kl. II
i III w roku szkolnym 2013/2014 będących
mieszkańcami Skoczowa, a uczęszczających
do ustrońskich gimnazjów. Dzielimy się
z Państwem tą informacją na łamach
Gazety Ustrońskiej, dodatkowo nasze zapytania i odpowiedzi będą zamieszczane
w naszej gablotce, mamy nadzieję, że już
od końca września.
Jolanta Hazuka
przewodnicząca Zarządu Osiedla
12 września 2013 r.

WYBORY W KOLE USTROŃ
PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP
W Platformie Obywatelskiej odbywają się we wrześniu 2013 wybory
w podstawowych strukturach partii,
czyli tzw. kołach. Również w ustrońskim kole 5 września przeprowadzono
wybory i ustanowiono nowy Zarząd:
przewodniczący – Czesław Gluza, pozostali członkowie Zarządu – Przemysław Korcz, Józef Gogółka, Bogusława
Rożnowicz, Mirosława Orawska, Anna
Suchanek. Wybrano również delegatów
na zjazd powiatowy partii. W naszym
Kole skupiają się osoby, które aktywnie
i z dobrym skutkiem od wielu lat dzia-

łają w samorządzie lokalnym, powiatowym i na niwie sejmowej. Członkami koła są również osoby działające
w stowarzyszeniach, osiągające sukcesy w biznesie i pracy naukowej oraz
aktywiści działający na rzecz społeczności lokalnych. W ostatnim okresie
w szeregi Koła wstąpili Młodzi Demokraci, który zaangażowali się w prace charytatywne i brali udział w pracach rozbiórkowych na terenie przyszłego Hospicjum
Otwarte Drzwi w Skoczowie.
   
            Bogusława Rożnowicz
sekretarz Koła

Pierwsi absolwenci czteroletniego Technikum Metalurgicznego
w Ustroniu – 1954 r.
U góry od lewej nauczyciele i kadra kierownicza zakładu:
Alojzy Waszek, Jan Jarocki, Rudolf Turoń, Rudolf Malisz, niżej:
Wilhelm Gogółka, Bolesław Kiecoń, Henryk Lupinek, Sylwester
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Dyskusyjny Klub Książki
Miejska Biblioteka Publiczna im.
J. Wantuły w Ustroniu serdecznie zaprasza
na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbędzie się 18 września (środa)
o godz. 17 w Czytelni.

Glaser, Emilia Małecka, Karol Raszyk, Jan Peroutka, Władysław
Jastrzębski, woźny Józef Badura.
Absolwenci pierwszy rząd od lewej: Józef Bury, Jan Bylok,
Rudolf Cieślar, Jerzy Czudek, drugi rząd: Eugeniusz Duda,
Mieczysław Ferfecki, Eugeniusz Glaser, Zbigniew Golus, Józef
Heller, Rudolf Heller, Franciszek Kasik, Michał Kidoń, Józef
Kocyan, Emil Kozok, trzeci rząd: Czesław Lach, Rudolf Lipowczan, Alojzy Madej, Paweł Michałek, Werner Musioł, Kazimierz
Nowak, Leon Seidel, Jan Sikora, Jan Słowiena, Jan Szyndler,
Karol Wolny. Tableau wykonała firma fotograficzna „Elios”
Józefa Skory.
Informujemy, że ponad 200 fotografii z działalności Kuźni
Ustroń znajduje się w wydanej kilka lat temu książce o historii
zakładu, która jest jeszcze do nabycia w Muzeum Ustrońskim w cenie 20 zł.
Lidia Szkaradnik
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honorowy
profesor

Profesor Demel z żoną Anną.

Fot. M. Niemiec

Jako pierwsza z prawej w pierwszym rzędzie siedziała siostra Hanna.

Fot. M. Niemiec

Ks. A. Sapota przeczytał wpis dotyczący chrztu R. Demla.

Fot. M. Niemiec
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(cd. ze str. 1)
szłym miesiącu, jakby profesor mieszkał
100, a nie 1000 km od Ustronia. Wprawdzie w dzisiejszych czasach przejechanie
przez kilka europejskich państw nie jest
problemem, ale nie łatwość komunikacji
sprawia, że Ryszard Demel jest blisko. To
jego życzliwość, otwartość, umiejętność
stworzenia więzi, szacunek dla człowieka.
Ryszard Demel jest bliski Polakom, mimo
iż nie mieszka w Polsce od siedemdziesięciu lat. Jest bliski ustroniakom, choć
mieszkał w Ustroniu tylko dwa lata. Jednak
tu się urodził i mamy to na piśmie.
Ks. A. Sapota z wielką dumą zaprezentował księgę parafialną, w której na stronie
227 widnieje napis głoszący, że dnia 21
grudnia przyszedł na świat w domu nr 459
Richard Walter Demel, syn Józefa i Anny
z domu Bieta. Sakrament chrztu odprawiony był 1 stycznia 1922 roku, a chrzestnymi
zostali Franciszek Gelert i Zuzanna Sikora,
żona Pawła Sikory.
Wyświetlono film nakręcony dla TVP
Polonia pt. „Mistrz Ryszard z Padwy”,
dzięki któremu można było poznać albo
przypomnieć sobie bogate dzieje życia
profesora, od bohaterskich czynów nastolatka, przez służbę w wojsku na Zachodzie,
poszukiwanie artystycznej drogi, pobyt
w Anglii po znalezienie swojego miejsca
na ziemi w Padwie. Mówi, że może ją
nazywać rodzinnym miastem, ale zaraz
podkreśla, że ciągle ważny jest jego paszport z 1934 roku, dlatego cały czas czuje
się Polakiem. I kontynuuje dzieła wielkich
Polaków tam, nad rzeką Bacchiglione.
Dziełem swojego życia nazywa witraże,
które tworzył przez 10 lat w krypcie katedry padewskiej, katedry, którą zaprojektował Michał Anioł. I nawet te witraże
świadczą o związku z ojczyzną. Jest wśród
nich Matka Boska Częstochowska z makami spod Monet Cassino u stóp.
Włoskie miasto przyznało Ryszardowi Demelowi tytuł Honorowego Obywatela. Uczynił to również Ustroń,
uchwałą Rady Miasta i można wierzyć
profesorowi, że ten tytuł jest dla niego równie ważny jak inne odznaczenia
i wyróżnienia.
Na ręce siostry Hani dyplom wręczali
włodarze miasta, oklaski bili członkowie rodziny, między innymi państwo
Tomaszkowie z Ustronia, znajomi, a wśród
nich Krzysztof Cwynar, który przyjechał
z Łodzi. Zaśpiewał pieśń „Witraże Demela” pochodzącą z koncertu, jaki odbył
się w Filharmoni Łódzkiej w ubiegłym
roku, a potem zwrócił się do przyjaciela
słowami: „Tak bardzo się cieszę, że jestem
w mieście, w którym się zacząłeś”.
Wysłuchano hymnu Ustronia, a profesor
Demel z trudem dziękował za uroczystość,
gdyż wzruszenie łamało mu głos. Bardzo
podobał mu się występ Kingi Szarzec
i żałował, że nie może być z ustroniakami.
Zapewniano, że jest zawsze w ich sercach.
                                      Monika Niemiec
12 września 2013 r.

Widowiskowy i głośny nocny przejazd przez Ustroń.

Fot. W. Suchta

MOTOCYKLIŚCI nocą
Ściszony, przygłuszony, w nocnej oprawie ryk silników – skarg nie było, widocznie
mało kogo obudzili. A kolumna motocykli przejeżdżała przez centrum miasta przez
ponad kwadrans. Liczyła ponad pół tysiąca maszyn. Kilka z nich zatrzymało się
na rynku, żeby zabrać pasażerów, i skierowało się do celu. Na szczycie Równicy
w sobotę 7 sierpnia odbył się IV Nocny Motocyklowy Wjazd.

Zorganizowali go członkowie Klubu
Motocyklowego z Jastrzębia Zdroju.
Skrzyknęli znajomych z całego Śląska
i zebrali się na parkingu pod restauracją
McDonald’s w swoim mieście, o 20.30
ruszyli w stronę Ustronia. Dotarli do nas
po 22.00, a ich 50-kilometrowa trasa to
najdłuższy tego typu przejazd w Polsce.
Wyjątkowy, bo nocny.
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– Motocyklistów bierze udział coraz więcej, bo mają Facebooka, fora internetowe,
i mogą się łatwo skrzyknąć, dogadać
– mówi Ireneusz Staniek, sekretarz Urzędu Miasta, jeden z rynkowych pasażerów
Wjazdu. – Jak w pierwszym roku było
trzynastu, którzy przyjechali tutaj, to w tym
roku było ponad pięćset załóg. Jechali bez
osłony policji, bardzo spokojnie i kultural-

nie, nie jak motocykliści na ścigaczach.
To całkiem inna formuła rajdu. Chodzi
o to, żeby się przejechać, posłuchać dobrej
muzyki, spotkać się.
Motocykliści przejechali ul. 3 Maja,
potem asfaltową drogą na Równicę. Parkingi na szczycie wypełnione były po
brzegi, podobnie zorganizowane specjalnie na tę okazję pole namiotowe, na
którym chętni nocowali, bawiąc się do
rana. Towarzyszył im rockowo-bluesowy
występ Kajetana Drozda, grill i ognisko.
Uczestniczyli również ustroniacy, między
innymi właściciel Muzeum Zabytkowych
Motocykli „Rdzawe Diamenty”, Remigiusz Dancewicz.
– Robimy zimą wjazd na Równicę
w styczniu, a ten nocny to bardzo fajna
impreza, chłopaki ze Śląska. Cała atrakcja to wyruszyć w nocy i dotrzeć. Takie
rajdy były organizowane już w latach
trzydziestych, jak tylko otworzyli drogę
asfaltową na szczyt. Przez jakiś czas to
zamarło, ale teraz się odradza. Ja podobne rajdy organizuję sam, zwykle odbywa
się to na polu namiotowym w Dobce, do
mnie przyjechało około 80-90 motocykli.
To jednak nie była impreza komercyjna,
bardziej spotkanie towarzystwa.
W sobotę obawa była tylko, czy nikt
nie wyskoczy i nie zacznie szarżować, ale
nic takiego się nie zdarzyło. Tych, którzy
jechali na początku, nikt nie wyprzedził,
może poza fotografem robiącym zdjęcia
całej kolumnie. Rajd nie jest oficjalną imprezą, ciężko znaleźć jakieś informacje na
jego temat, nie ma plakatów czy ogłoszeń,
chociaż, jak przyznaje I. Staniek, być może
w przyszłym roku wejdzie do kalendarza
imprez ustrońskich.
– My jako miasto byliśmy takim półoficjalnym, duchowym wsparciem dla
organizatorów. To jest taka ścisła grupa.
Motocykliści są bardzo otwarci, ale nie
wychodzą raczej na zewnątrz, żeby zabiegać o jakąś medialność. Oni to robią
sami dla siebie i są bardzo szczęśliwi, jeśli
dużo osób się zgromadzi i przejedzie. Organizacja ruchu, zabezpieczenie przejazdu
mogłoby sprawiać więcej problemów. Ja
byłem pod wrażeniem sprawności, z jaką
to zostało zrobione, 700 motorów poukładane na parkingu.
Ciężko stwierdzić, jak wielu ustroniaków brało udział w Nocnym Wjeździe.
Jak przyznają uczestnicy, było ciemno,
a ubrani w czarne skóry motocykliści
w kaskach są wszyscy bardzo do siebie
podobni.
(mk)
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I rząd: Magdalena Herzyk, Edyta Kostka, Maria Kiecoń, Klaudia Dytko, Jolanta Strach, Magdalena Grudzień, Kamila Pawelska, Magdalena Kocyan, Sara Pawelska. II rząd: Danuta Zoń-Ciuk, Joanna Chraścina, Ewa Zachar, Waleria Albrewczyńska, Krystyna Kukla, Teresa Szcześniewska,
Lidia Czelebiew, Gertruda Fiedor, Barbara Podżorska, III rząd: Edward Markuzel, Andrzej Szcześniewski, Adam Szcześniewski, Rudolf Czyż.

jubileusz estrady ludowej czantoria
W 2013 roku przypada 25-lecie działalności artystycznej Estrady Ludowej
„Czantoria” – reprezentacyjnego zespołu
artystycznego miasta Ustroń. Ten zaszczytny
tytuł zespół otrzymał w 2005 roku z okazji
700-lecia Ustronia w czasie koncertu galowego pt. „Co ustroniakom w duszy gra”. EL
„Czantoria” w minionych dwudziestu pięciu
latach wyśpiewała ponad 800 koncertów.
Obecnie zespół pod kierownictwem artystycznym Danuty Zoń-Ciuk liczy 46 członków czynnych, w tym 5 osobowa kapela
i 12 członków „Małej Czantorii” prowadzonej przez Izabelę Dedę.
Repertuar zespołu jest bardzo zróżnicowany, począwszy od popularnych pieśni
ludowych, zwłaszcza pieśni cieszyńskich,
poprzez pieśni popularne, patriotyczne,
religijne oraz kolędy. Występy zespołu są
zawsze chwilą wzruszeń i pięknych przeżyć
artystycznych dla wszystkich uczestników koncertów. EL „Czantoria” regularnie koncertuje dla kuracjuszy i pacjentów
w sanatoriach Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A. gdzie przedstawiamy piękno naszej ziemi, czar folkloru,
umiłowanie miasta oraz bogactwo stroju

cieszyńskiego. Zespół reprezentuje nasze
miasto na licznych koncertach w kraju i za
granicą, m.in. w Niemczech, we Włoszech,
Bułgarii, na Węgrzech, Litwie, Słowacji,
Czechach. Sukcesy zespołu to niewątpliwie
ogromna zasługa i praca nieżyjącego już
współzałożyciela i pierwszego kierownika
artystycznego, a także dyrygenta do 1998
roku – Mariana Żyły, jego następcy – Władysława Wilczaka, który kierował zespołem
w latach 1999-2010, Marii Cieślar oraz
obecnej dyrygent i kierownik artystycznej
– Danuty Zoń-Ciuk. W minionych latach
przez zespół przewinęły się dziesiątki osób.
Cieszy fakt, że EL „Czantoria” pozyskuje
ciągle nowe, utalentowane osoby, wnoszące
powiew młodości do zespołu. Należy wspomnieć także, że w EL „Czantoria” śpiewały
od lat szkolnych do czasów studenckich znane obecnie artystki scen operowych: dr Ewa
Kornas-Biegas (śpiew – sopran), Magdalena
Chudzieczek-Cieślar (śpiew – sopran), czy
nieco młodsze absolwentki uczelni muzycznych: Katarzyna Siwiec-Kantor (dyrygent),
Joanna Szcześniewska-Moryc (dyrygent),
Izabela Zwias-Deda (dyrygent). W jubileuszowym roku zespół jest w bardzo dobrej

kondycji, a dzięki pracy utalentowanej muzycznie dyrygent, pracownika naukowego
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, prezentuje wysoką kulturę muzyczną w przebogatym repertuarze – ponad kilkadziesiąt
utworów. Koncerty publiczność przyjmuje
spontanicznie, nierzadko śpiewając wraz
z zespołem repertuar biesiadny czy kolędy.
Zespół posiada piękną wielotomową kronikę, którą od początku prowadzi niezwykle
starannie członek zespołu Jan Albrewczyński. Wpisy w kronikach świadczą o potrzebie
kultywowania tradycji i o wysokiej ocenie
artystycznej EL „Czantoria”. Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej
„Czantoria” wyraża głęboką wdzięczność
władzom miasta Ustroń oraz wszystkim
mieszkańcom za wsparcie, harmonijną
współpracę i pomoc w działalności artystycznej na rzecz małej Ojczyzny jaką jest
nasza ukochana Ziemia Cieszyńska.
Obchody 25-lecia Estrady Ludowej
„Czantoria” odbędą się 5 października
w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka”
o godzinie 17, na które Zarząd wraz z Zespołem zapraszają wszystkich sympatyków
i miłośników. Zarząd EL „Czantoria”

I rząd: Nadia Rygiel, Marta Marianek, Agnieszka Gomola, Natalia Zielińska, Agnieszka Benek, Aleksandra Sikora. II rząd: Bogusława Górniak,
Beata Biczak, Halina Ryrych, Grażyna Pilch, Ewa Strach, Halina Fober, Jerzy Cholewa, Paweł Grzyb, Piotr Śliwka. III rząd: Andrzej Sikora,
Józef Węglorz, Zbigniew Tyrna, Józef Gogółka, Władysław Sikora.
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narodowe
czytanie

Tak jak w miastach i gminach w całej Polsce,
również w Ustroniu zbiorowo i publicznie
czytano dzieła hrabiego Aleksandra Fredry.
W naszym powiecie Narodowe Czytanie
odbyło się również w Cieszynie, Istebnej,
Drogomyślu i Pruchnej. Obcowanie z pierwszorzędną literaturą dobre jest w każdej
formie, a w przypadku tego autora jeszcze
zabawne i niezwykłe, gdy ogląda się klęczącego Stanisława Malinę czy Krzysztofa
Krystę w stroju z epoki.

Hrabia Fredro swoje sztuki komediowe, humorystyczne utwory i fraszki pisał
w epoce romantyzmu, która lekkiej formie
nie sprzyjała. Ale prawdę mówiąc, która
sprzyja? Obecny kryzys gospodarczy,
sytuacja w Syrii, Egipcie, waśnie naszych
polityków, trudności w służbie zdrowia,
niepewne emerytury, zdesperowani rolnicy
to z pewnością nie są tematy do żartów.
Mimo wszystko śmiech jest nam potrzebny i śmiać się musimy, bo humor nie jest
jakimś tam dodatkiem do nas, to integralna
część człowieczeństwa. Mówił o tym prowadzący spotkanie dr Marek Rembierz.
Jeśli nie ma w nas humoru, nie ma też życia
duchowego. Niestety, niedawno przeprowadzone badania pokazały, że młodzież
w szkole ma specyficzne poczucie humoru, podszyte złośliwością, ironią, agresją.
Aleksander Fredro do szkoły nie chodził,
zdradził zebranym M. Rembierz i wysnuł
hipotezę, że być może dlatego jego żart był
błyskotliwy, autoironiczny i cechowała go
pokora. Ale nie cielęca, tylko taka, która
każe uznawać własne ograniczenia i nie
pozwala się wywyższać.
Wykład M. Rembierza jak zwykle był
interesujący, ale jeszcze ciekawiej zrobiło się, gdy przemówił hrabia Fredro za
pośrednictwem osób zaproszonych do
czytania jego dzieł. Rozpoczął burmistrz
Ireneusz Szarzec poważnym utworem
„Ojczyzna nasza”. Następnie w roli Klary
z „Zemsty” wystąpiła naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Urzędu Miasta Danuta Koenig, a towarzyszył jej przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Malina jako Papkin. Doskonały dialog, świetni aktorzy, uśmiechy na
wszystkich twarzach i gromkie oklaski
na koniec. Zasłużyli na nie wszyscy, którzy zaangażowali się w cele akcji, czyli popularyzację czytelnictwa, dbałość
o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia
wspólnej tożsamości. W Ustroniu byli to
organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły, Miejski Dom
Kultury „Prażakówka” oraz osoby, które
czytały fragmenty dzieł Fredry: Oliwia
Borecka i Szymon Seklecki – uczniowie
SP-1 („Zemsta”), Bogusława Rożnowicz
– radna, nauczycielka G-1 („Sowa i szpak”,
„Koguty”), Andrzej Piechocki – prezes
Towarzystwa Kontaktów Zagranicznych
(„Małpa w kąpieli”, epigramy), Anna
Guznar – wieloletnia dyrektor biblioteki
i Beata Grudzień – pracownik biblioteki
(„Śluby panieńskie”), Iwona Kulis – dyrektor SP-1 („Raki w garnku”), Małgorzata
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S. Malina jako Papkin i D. Koenig jako Klara.

Fot. M. Niemiec

Starsi i młodsi przedstawiciele narodu.

Fot. M. Niemiec

Nad wierszem w wykonaniu I. Szarca zadumał się M. Rembierz.

Fot. M. Niemiec

Szewieczek – uczennica SP-2 („Cygan
i baba”), Zbigniew Szczotka – OSP („Trzy
po trzy”), Elżbieta Sikora – radna („Trzeba
by”, „Bajeczka o osiołku”), Barbara Nawrotek-Żmijewska – dyrektor MDK („Czyżyk
i zięba”), Jan Sztefek – Wielki Zbójnik
(„Paweł i Gaweł”).
Oprawę muzyczną zapewnili: skrzypek
Grzegorz Gerłowski i pianistka Katarzyna
Wierzbińska. Największą niespodzianką
była niezapowiedziana wizyta dyrektora

Biblioteki Śląskiej, profesora Jana Malickiego, który stwierdził na koniec, że kocha
Ustroń, czuje się w naszym mieście bardzo
dobrze i nie mógł nie przyjść na tak ważne
wydarzenie. Wyraził radość, że jest tu tylu
miłośników literatury.
Inicjatorem Narodowego Czytania
jest prezydent Bronisława Komorowski,
a pierwsza edycja odbyła się w ubiegłym
roku. Wówczas Polacy poznawali „Pana
Tadeusza”.
Monika Niemiec
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Grupa do lat 13.

Fot. E. Kostka

Kij i bila integrują

7 września odbył się IV Turniej Bilarda
o Puchar Burmistrza Ustronia. Tradycyjnie miał miejsce w ogrodzie przy ul.
Bażantów 4 w Przedstawicielstwie Fundacji „Etyka-Nie Zostałeś Sam”. Organizator wydarzenia, prezes Fundacji Piotr
Buszka, zatroszczył się o uczestników
oraz gości. Rywalizacji towarzyszyła
muzyka oraz zapach smażonej kiełbasy,
co wpłynęło na to, że turniej przebiegał
w rodzinnej i przyjaznej atmosferze. Kilka
minut po 14 zgromadzonych przywitał organizator imprezy, jednocześnie otwierając

Próbne wlewanie wody do rękawa.

rozgrywki. Pałeczkę pierwszeństwa przekazano młodzieży do lat 13. W tej kategorii udział brało pięciu chłopców oraz jedna
dziewczyna, Greta Busz, zwyciężczyni III
edycji Turnieju, w tym roku na najniższym
miejscu podium. Przed nią znaleźli się
Krzysztof Kotela na drugim miejscu oraz
na pierwszym Paweł Glet. W kategorii dorosłych startowało 21 zawodników. Część
z nich była to młodzież, która jeszcze
w zeszłych latach należała do młodszej
grupy - dowód na to, że wydarzenie posiada już grono wiernych uczestników. Około

Fot. W. Suchta

NOWA  OCHRONA

Zapora przeciwpowodziowa to jedna
z możliwości ochrony środowiska przed
skutkami powodzi. Taki sprzęt zakupił
niedawno Wydział Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta,
aby zastąpić worki z piaskiem i ułatwić
pracę strażaków.
13 sierpnia na stadionie piłkarskim Kuź-
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ni odbył się pokaz zapór, inaczej zwanych rękawami wodnymi, zorganizowany
przez Alicje Żyłę, naczelniczkę WSOiZK.
W pokazie uczestniczyły wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, Państwowa
Straż Pożarna i pracownicy Wydziału.
– Zapory przeciwpowodziowe wzbudziły
duże zainteresowanie strażaków – mówi

17 rozgrywki rozpoczęła grupa dorosłych.
Po kilku godzinach pełnej skupienia gry
wyłoniono zwycięzców. Tytuł mistrza
zdobył Kamil Kapołka, drugi był Adam
Kaczmarek, trzeci Dawid Broszkowski.
Na pytanie o poziom uczestników turnieju przewodniczący komisji sędziowskiej
P. Buszka odpowiedział:
– Powiem szczerze, że oceniam go bardzo wysoko, bo mój faworyt, z którym
przegrałem raz czy dwa razy, dzisiaj
przegrał.
Z tą oceną zgadzali się zawodnicy.
– Było więcej zawodników i byli też
silniejsi – stwierdziła Greta Busz. Część
uczestników podeszła do turnieju wyjątkowo profesjonalnie, przynosząc własny
sprzęt – kije do gry. Mniej doświadczonym graczom celnych wskazówek
udzielał członek komisji sędziowskiej
i protokolant Kamil Kapołka.
Jednak organizowany już od czterech
lat Turniej Bilarda o Puchar Burmistrza
Ustronia to nie tylko rywalizacja czy
sprawdzenie swoich umiejętności.
– Spotykamy się wokół tego stołu bilardowego, żeby się integrować. Bilard
to nie jest najważniejszy punkt programu. Ja chcę coś dla ludzi zrobić. Nie
ma osób wykluczonych w tym miejscu
– podkreślał Piotr Buszka, dla którego
wyjątkowo ważny jest udział w tego
typu przedsięwzięciach osób starszych
i niepełnosprawnych. Tak, między innymi,
realizowane jest hasło tytułowe Fundacji.
Wydarzenie uświetniło wieczorne karaoke, prowadzone dla zgromadzonych
przez DJ-a. Goście, przy stole bilardowym
i dźwiękach muzyki, bawili się do godziny
2.00 w nocy, kolejny raz czyniąc z Turnieju imprezę dwudniową. Edyta Kostka
A. Żyła. – Przede wszystkim jest to bezpieczny i szybki sposób na ochronę do
wykorzystania w czasie powodzi. Na
chwilę obecną zakupiliśmy jeden zestaw
o wartości 2100 zł. Niewykluczone, że
zakupimy więcej. Najpierw jednak chcielibyśmy wypróbować ten sprzęt i zobaczyć,
jak się sprawdzi na naszym terenie.
Zapora składa się z trzech odcinków
o długości 10 m każdy, tworzących rękaw
o długości 30 m. Można go napełniać wodą
z hydrantu, wozu strażackiego lub wykorzystać wodę powodziową. Napełnianie nie
zajmuje więcej niż 10 min. Zapory nadają
się do wielokrotnego użytku, pod warunkiem stosowania właściwych materiałów.
Ważne dla strażaków jest to, że montuje
się je bardzo łatwo. Jeden odcinek 10-metrowy zastępuje 170 worków z piaskiem.
Sprzętu można używać wszędzie, a rękawy
łączyć ze sobą za pomocą zintegrowanego
łącznika. W ten sposób powstaje dowolnie
długa, optymalnie dopasowana do warunków terenowych zapora. W Ustroniu
główną motywacją do zakupu zapory były
częste wylewy z potoków na ul. Polnej
i ul. Tartacznej.
Ochrona przed powodzią i walka z nią nie
ma jednolitego charakteru. Stopień zagrożenia jest uzależniony od stanów wód, warunków technicznych i aktualnego zabezpieczenia. Uniwersalny rękaw pomoże w pracy
ustrońskich strażaków. Agnieszka Stasik
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Upał dawał się we znaki na odsłoniętych odcinkach trasy.

Fot. W. Suchta

POKORA WOBEC WIELKIEJ

Biegi górskie od biegów po płaskim różnią się tym, że są pod górę. Do tego
trzeba dołożyć trochę brawury. Trochę, czasem, bezmyślności i szczęścia, kiedy
zbiega się po kamieniach na kark, byle jak najszybciej być na szczycie. 8 września
na 9-kilometrowej trasie odbył się 20. Marszobieg na Czantorię. Najlepszy czas:
41 minut 7 sekund.

Do Everestu zabrakło
Przewyższenie pokonywane przy Marszobiegu wynosi 635 m, co oznacza, że do
szczytu najwyższej góry na świecie brakuje
8213 m. Jeszcze dziesięć lat temu w Beskidach można było osiągnąć tę wysokość.
W sezonie biegowym Towarzystwo Sportowe „Siła” co dwa tygodnie organizowało
marszobiegi na okoliczne szczyty, połączone akcją Zdobyć Mount Everest. Program komputerowy sumował przewyższenia
w zawodach na Kozią Górę, Równicę, Błatnią, Skrzyczne, Baranią Górę, Babią, Ochodzitą i Szyndzielnię. Jeśli ktoś przekroczył
8848 m, „Siła” nagradzała jego wyczyn,
dodawało się czasy i padały rekordy.
– Ten cykl trwał od 1994 do 2004 roku,
przez dziesięć lat – mówi Andrzej Georg,
prezes „Siły”.
A. Georg, wtedy jeszcze w barwach Bielskiego Towarzystwa Wysokogórskiego, zorganizował pierwszy marszobieg w Beskidach,
z metą na Babiej Górze w 1986 r. Był to prawdopodobnie pierwszy bieg górski w Polsce.
Wyjątkowym w skali kraju pomysłem był
także cykl Zdobyć Mount Everest.
– Wtedy nie mieliśmy jeszcze takiego stopera, jak teraz, tylko taki na rękę, czasy
spisywało się na kartkę – mówi organizatorka
pierwszych marszobiegów Grażyna Winiarska z Wydziału Kultury, Oświaty, Sportu
i Turystyki Urzędu Miasta. – To były duże
przedsięwzięcia, trzeba było wcześniej dotrzeć na miejsce, wejść na szczyt. Pozostałe
biegi wypadły ze względów finansowych. Nie
bylibyśmy w stanie co dwa tygodnie jechać
na imprezę biegową, jeśli w mieście są już
inne wydarzenia.
Czantoria po himalajskich biegach została
jako pamiątka. W tym roku jubileuszowo
okrągła, bo dwudziesta.
12 września 2013 r.

Czas marszu i czas biegu
Góra łatwa nie jest i nie poddaje się bez
walki. Bez strategii nie wpuszcza na swoją
trasę nikogo, szanuje tych, którzy podchodzą
do niej ze znawstwem i pokorą. Weterani ze
startu znają ją od pierwszego biegu, inni trochę truchtają i liczą na swoją kondycję. Do potyczki stają uzbrojeni w małe bidony z wodą
przypięte do pasków na kształt granatów,
inni napoje energetyczne ciągną z plecaków,
dzierżą w garści izotoniki. Śmiałkowie czy
też głupcy nie zwracają uwagi na lejący się
z nieba żar, sprzymierzeńca Czantorii.
Pierwszy odcinek to asfalt, wydaje
się, że wszystko będzie łagodnie i w porządku, na przewyższeniach w Jelenicy
jeszcze większość biegnie. Koło kępy u
Jonka trasa skręca w las, w teren, na żółty szlak, gdzie zaczyna się wspinaczka.
Jeśli ktoś miał nadzieję przebiec całość,
właśnie tutaj często przechodzi w marsz,
ale to tylko pozorowany odwrót, wpisany
w plan. Po stromiznach i po kamieniach
czasem wychodzi się równie szybko, albo
nie traci aż tak dużo. Na każdym bardziej
płaskim kawałku można zaatakować,
przejść w bieg, przyzwyczaić się do wysiłku, nie zwalniać tempa. Marsz też musi
mieć swoją technikę, żeby nie zmienił się
w spacer. Nie walczy się spacerem.
Szczyt Małej Czantorii (866 m n.p.m.)
to ważna zdobycz, ale trzeba mieć się na
baczności, bo w tle majaczy już Wielka. Rzut
oka na rozkład szlaków – dalej biegnie się
czarnym, przejście do mety podobno godzina,
to jednak zaciemniający zwód przeciwnika.
Zaczynają się hale między szczytami, zbiegi, fragmenty w lesie, pojawia się więcej
pieszych turystów, warto przegrupować
siły, policzyć w pamięci podejścia, przypomnieć sobie tę godzinę ze znaku, nie można

zwalniać tuż przed końcem, bo nie taka jest
taktyka. Przed oczami, coraz wyżej i bliżej,
wznosi się Wielka, i nagle złoto i okrzyki na
mecie. Wygrywa każdy. Dobiegł.
Zdobyć ją, bo jest piękna
Po ochłonięciu przychodzi czas na świętowanie zwycięstwa. Biegacze zjeżdżają
wyciągiem do Gospody pod Czantorią, gdzie
czeka na nich talerz żuru z chlebem. Przeciwniczka nie upadła, ale ukorzyła się na chwilę
pod ich stopami, przyzwyczajona na co dzień
do ciężkich butów trekingowych, a nie do
lekkich biegowych.
– Dobrze jest patrzeć w górę, biegnąc,
a potem spojrzeć na tę górę i pomyśleć sobie:
zdobyłem cię – mówi Piotr Czarniecki z Ultra
Beskid Sport. – Jednak góry mają to do siebie,
że są piękne – dodaje jego klubowy kolega,
Marek Skrzyp. – Przebiec dziesięć po asfalcie
to jak dwa po górach, wydolnościowo przede
wszystkim. Na podziwianie widoków nie ma
czasu, raczej na mecie jest ta euforia. Już
nawet nie chodzi o czas czy o miejsce, ale
że człowiek pokonuje swoje kolejne bariery
i słabości.
Górale analizują swoje potknięcia i tryumfy, świeżo pasowani biegacze dopytują
starszych o rady.
– Schemat jest generalnie prosty – opowiada
Tomasz Augustyniak. – Biegasz najpierw kondycję na podbiegach, potem siłę i szybkość.
Gdzie jest twoja słabość, to ten element trenuje
się częściej i na nim człowiek się skupia.
Takie informacje przydają się do treningów. Do planowania innych startów warto
wiedzieć, że Marszobieg jest typem biegu
trochę anglosaskiego, bo są na nim elementy
w dół, ale raczej jest to bieg alpejski, czyli
jednostajnie na szczyt, bez wracania na start
u podnóży góry.
– W bieganiu górskim to jest dobre, że gdzie
się nie pojedzie, tam jest inna charakterystyka
terenu, inna nawierzchnia, inne przewyższenia – dodaje M. Skrzyp.
Anna Łukasik z Jastrzębia Zdroju na Czantorię wbiegła jako pierwsza z kobiet.
– Bardzo lubię chodzić po górach, a bieganie
umożliwia szybsze przemieszczanie się.
Robimy z mężem swoje własne projekty. Zaczynamy o północy i kończymy na przykład
koło 18.00. Mamy to rozłożone w czasie,
z jedną przerwą w połowie, zgodnie z sensorem biegowym. W czasie przerwy uzupełniamy picie, jedzenie, i znowu non stop, plecak
z kamelem, batony energetyczne.
Już nie chodzi o czas i miejsce, nie o widoki
i świeże powietrze. Wygrywa każdy, kto dobiegł i nie dał się Wielkiej. Maria Kulis
WYNIKI
KOBIETY do 35. lat: Anna Łukasik 55 min
49 s (pierwsza wśród kobiet), powyżej 35. lat:
Janina Greń 00:59:24;
MĘŻCZYŹNI 16-19 lat: Nataniel Swat
00:42:05, 20-29 lat: Wojciech Probst 00:41:07
(pierwszy wśród mężczyzn), 30-39 lat: Jacek
Seweryn 00:43:17, 40-49 lat: Rafał Sznapka
00:45:56, 50-59 lat: Janusz Pytel 00:45:23,
60-69 lat: Andrzej Figura 00:53:35, 70-79 lat:
Edward Tyka 01:02:13.
Najlepszymi ustroniakami byli: Maria Kulis
01:01:08, Grażyna Madzia 01:02:14, Damian
Kurowski 00:54:51, Jan Puzoń 00:59:45, Mateusz Bielesz 01:00:45, Rafał Błahut 00:52:48,
Roman Gaszczyk 01:01:30, Andrzej Siwczyk
00:49:42, Franciszek Pasterny 01:46:05.
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WSPOMNIENIE  O  jance
Rozmyślanie każdego ranka o sensie śmierci
uczy nas właściwie cenić nowy dzień
– nie za nisko, gdyż jest wspaniałym darem,
i nie za wysoko, gdyż jeszcze dzisiaj przeminie.
Peter Rosegger

Jakże trudno jest pisać o młodym, znajomym człowieku,
który ma prawo do kontynuowania swego niedokończonego
życia przerwanego przez nieubłaganą śmierć. Przecież posiada
jeszcze tak wiele ideałów, marzeń, dążeń, planów związanych
z dalszą egzystencją, a przede wszystkim z rodziną, bowiem
w perspektywie kilku miesięcy ma zostać babcią. Z naszego punktu widzenia taka tragedia jest niewyobrażalnie absurdalna. Tym bardziej dla tych,
którzy kierując się emocjami, przeżywają
mocno odejście najdroższej sercu osoby.
Są oni godni współczucia, gdyż pozostają z
bagażem trudnych doświadczeń i muszą bez
możliwości innego wyjścia z sytuacji dalej
funkcjonować w społeczeństwie. 4 sierpnia
2013 r. w Szpitalu w Bielsku-Białej w wieku 49 lat, zmarła śp. Janina CIENCIAŁA,
z domu Wacławik. Urodziła się w Wiśle 26
czerwca 1964 r. jako córka Jana i Emilii
z domu Małysz. Zamieszkiwała w Ustroniu
przy ul. Pasiecznej. 28 lat temu, czyli w
1985 r., wstąpiła w związek małżeński z Januszem Cienciałą. Pozostawiła matkę, męża
oraz jedyną córkę Esterkę, siostrę Danutę
i teściów z rodzinami.
Przed zmarłą życie stało otworem. Wspominamy jej ziemską wędrówkę, lata dzieciństwa, młodości, szkołę, studium dietetyczne.
Pracę rozpoczęła w Śląskim Szpitalu Reumatologicznym na stanowisku dietetyczki, później przeniosła
się do Sanatorium „Elektron”, gdzie jako księgowa-analityk
w sumie przepracowała 15 lat. W międzyczasie krótko pracowała
w ustrońskim Banku Spółdzielczym. Dalej, gdyby nie nagła
niemoc, czynna zawodowo, bardzo lubiana koleżanka i współpracownica, uczynna, skromna, osoba o czułym, dobrym sercu,
jak pięknie, z nostalgią wspominała ją podczas uroczystości
pogrzebowej, Elżbieta Ochman – główna księgowa „Elektronu”.
Pożegnanie to było tak wzruszające, że prawie każdy z uczestników uronił wiele szczerych łez.

Pogrzeb odbył się 9 sierpnia w kościele ewangelickim Ap.
Jakuba Starszego, a prowadził go proboszcze, ks. radca Piotr
Wowry. Rozpoczął się smutną pieśnią Matczyne serce już bić
przestało, Bo tak się Panu upodobało. Treść kazania żałobnego
była bardzo wymowna. Zebrani usłyszeli między innymi, iż pielgrzymi przeżywają prawdę Bożego słowa: Z prochu powstałeś
i w proch się obrócisz. Jesteśmy wędrowcami, stajemy bezradni, na usta ciśnie się pytanie: „Dlaczego Pan tak młodo zabiera
swoich wiernych?”. Śmierć krąży wokół nas, ale Bóg mówi, że
jest zmartwychwstanie. Nie zapomni o swoich wyznawcach,
uczniach. Mamy otwierać oczy, a wtedy zobaczymy, co Bóg czyni.
Wierzymy, że Bóg stwarza ciągle świat na nowo. Słaby powiew
wiatru i kropla wody może pozbawić życia.
Nawiedza nas uczucie rozczarowania, lecz
musimy pamiętać, że w przyszłym życiu
– wieczności nie będzie ograniczeń. Tu na
ziemi jesteśmy tylko gośćmi, kiedyś musimy opuścić wszystko, by dążyć do swojego
Stwórcy. Tak odeszła zgasła. Była świadoma
poważnej, nieuleczalnej choroby, swojego
rychłego odejścia. Żyła pełnią życia, polecała
Bogu każdy nowy dzień, który był darem,
ale przeminął. Przeniosła się od nas tam,
dokąd i my zdążamy. Jan Kochanowski po
stracie córki Urszuli opłakiwał ją, dał wyraz
swojej rozpaczy w Trenach. Taką postawę
przyjmuje człowiek wobec grobu, prawdy
przemijania, ale czy to jest dobra postawa?
Hymn wiary na cześć zmartwychwstania
otwiera nowy, Boży, niebieski dom. Ona też
zanosiła przed oblicze Pana swoje modlitwy
i odpoczęła po swych trudach. Błogosławieni, którzy w Panu umierają.
Janka Cienciała pochowana została na
miejscowym cmentarzu ewangelickim. Na miejsce wiecznego
spoczynku odprowadziło ją liczne grono współmieszkańców
chcących oddać hołd jej pamięci. Wśród nich byli najbliżsi,
przedstawiciele delegacji, koleżanki i koledzy z lat szkolnych,
przyjaciele, znajomi i sąsiedzi. Zapamiętana zostanie na zawsze
jako ładna, elegancka brunetka, szlachetna w swoim postępowaniu,
będąca wzorem córki i matki.
Więc spocznij w grobie u Pana swego,
Matko najdroższa, na łonie Jego.
Elżbieta Sikora

pomyłka
w dawnym ustroniu

W ostatnim numerze Gazety Ustrońskiej w cyklu „W Dawnym
Ustroniu”, w którym umieszczane są zdjęcia historyczne przedstawiające rodziny, pracowników zakładów, okolicznościowe
i inne z dawnych lat, zaszła pomyłka w przypadku osoby podpisanej jako Karol SIKORA. Umieściliście państwo zdjęcie uczestników z egzaminu mistrzowskiego wraz z kadrą pedagogiczną
z maja 1948 roku. W ostatnim rzędzie z prawej strony jest na fotografii mój ojciec Miłosław SIKORA, który był pracownikiem zakładu „Kuźnia Ustroń”, uczestnikiem egzaminu mistrzowskiego.
W 1950 roku mój ojciec został przeniesiony z zakładu do
pracy jako nauczyciel zawodu w warsztatach szkolnych Szkoły Zawodowej jak i Technikum Mechaniczno-Kuźniczego.
W 1976 ojciec przeszedł na emeryturę. Z imieniem ojca wiązały się przekłamania, pomyłki pisarskie, gdyż w imieniu
MIŁOSŁAW, bardzo często mylono literkę „Ł” z literką „R”
i na różnych dokumentach pisano również „MIROSŁAW”.
W księdze pamiątkowej „50 lat Technikum Mechanicznego
w Ustroniu” w rozdziale „Nauczyciele” jest na stronie 123
umieszczone właściwe imię ojca: Sikora Miłosław – nauczyciel
zawodu. W związku z tym, że państwo wskazujecie, że na zdjęciu
jest Karol SIKORA, a jest to nieprawdą, proszę o sprostowanie tej
informacji.
Edward Sikora
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UWAGA!

Przedsiębiorcy
prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi obowiązku uiszczania trzeciej raty za sprzedaż napojów alkoholowych. Termin płatności trzeciej raty
upływa 30 września 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

12 września 2013 r.

Roztomili ludeczkowie

Podziwejcie sie, jako to szumno rocznica trefiła! Dyć mijo
trzista trzicato rocznica jako nasz król Jan III Sobieski wygrzmocił Turkóm pod Wiydniym. Nó, każ sie tym beskuryjóm
chciało smyczyć aże do Austryje! Cysorz austryjacki sie poboł,
jak sie to turecki wojsko pod Wiydyń zaczyło skludzać. Posłoł
do naszego króla z pytkóm, coby pumóg Turka przegónić. Król
Sobieski sie doł łupytać i poszeł z naszym wojskiym, cysarskimu wojsku pumogać Snoci, że czynść tych naszych wojsk szło
aji przez Ustróń, przez Cisownice, Lysznóm, aż na Trzyniec
i Jabłónków. Snoci tyn szumny, starucny dómb co rośnie na
Dónatówce, kiery mo już kansi przeszło trzista roków, zostoł
wtynczos posadzóny.
W Zielóne Świóntki w Cisownicy wtynczos to aji żodnego
w kościele nie było skyrs tego przemarszu wojoków Sobieskigo.
Tyn Sobieski zostoł królym jak sie już w Polsce króla wybiyrało, nie tak, że po tacie na trón siadoł syn. Dobrze, że wybrali
Poloka, bo nieroz sie tryfiało, że naskludzali rozmaitych spoza
granicy. Skludzili roz z Francyji takigo Hynryka, co jak sie
jyny trefiła przileżytoś, spatki do Francyji łuciyk.
Tyn król Sobieski sie łożynił z takim dziywczynciym, co
miała na miano Marysia. Ta Marysia przijechała do Polski
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poleca:

Jacek Pałkiewicz – „Dżungla miasta”

Kiedy Jacek Pałkiewicz uczył survivalu kosmonautów i prowadził mordercze kursy dla oddziałów specjalnych, Bear Grylls
chodził jeszcze do przedszkola. W tej książce uznany autorytet
dzieli się bezcennymi radami, jak uniknąć pułapek, które nas otaczają, wskazuje właściwą postawę obronną w obliczu wszelkich
zagrożeń, które przynosi życie w mieście.

Marek Sołtysik – „Mocne ramiona pani Kicz”

Powieść o miłości dojrzałych ludzi, powieść o podłości i wzniosłości, o upadaniu i podnoszeniu się… On – polski Żyd o pięknej
duszy, ale brzydkich, choć nieszkodliwych, nawykach. Ona
– gruntownie wykształcona sprzątaczka, polska szlachcianka.
Tłem rozgrywających się wydarzeń są Paryż, Los Angeles,
Galicja Wschodnia, a także siedziby ziemiańskich rodów nad
Szreniawą. I pulsująca rytmem historii Polska z lat 1939–2009.
POZIOMO: 1) na grzędzie, 4) poprzednik matiza,
6) planszowa lub terenowa, 8) drewniany budulec, 9) pohukuje w lesie, 10) do podziwiania, 11) placówka handlowa,
12) miasto we Francji, 13) przysmak bobasa, 14) odpad
ze skrawania, 15) ogólniak, 16) wioska koło Kostrzyna,
17) nocna mara, 18) dowodził Arką, 19) lipcowa solenizantka, 20) romantyczne na bulwarach.
PIONOWO: 1) urzędnik grodzki, 2) niesamowite wiadomości, 3) ostry pojedynek, 4) kino w domu, 5) strachliwe
drzewo, 6) igła krawiecka, 7) kuzyni kajmanów, 11) inscenizacja, 13) na wypasie, 17) symbol cynku.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 20 września.

z Francyji z królowóm, z kieróm sie nasz król łożynił, tyn co
był przed Sobieskim. Królowa jóm w Polsce wydała za takigo
starego panoczka, z kierego ni miała żodnego pożytku. Tóż sie
zaczyła galanić z Sobieskim, kiery też na zómku bywoł. Tyn
stary panoczek po jakimsi czasie łumrził, tóż sie móg Sobieski
z tóm wdowóm łożynić. Ón mioł te Marysie straszecznie rod
i nazywoł jóm tak pieknie „Marysinka”. Po tym Sobieskiego
wybrali za króla i Marysinka została królowóm. Tóż dziepro
była rada! Jak król Sobieski musioł kaj wyjyżdżać, jako baji
pod Wiydyń, pisoł do Marysinki szumne listy, w kierych przeważnie pisoł jako jóm to mo straszecznie rod. Jak musioł kaj
długo być, baji na jakijsi wojnie, to chocioż ciynżko mu było
wydzierżeć, ze żodnóm babóm do łóżka nie chcioł jiś, jyny
z tóm swojóm Marysinkóm. A jak Marysinka była daleko, tóż
sie musioł tropić.
Dzisio też mómy jeszcze jednóm szumnóm rocznice.
Przeca Stecka ze Zawodzio mo łurodziny. Tóż ji winszujym
wszyckigo co najlepsze coby sie miała jako kreplik w maśle.
Coby dycki miała chynci do pisanio, po naszymu i nie jyny,
po czysto polsku też. Coby panoczek był dycki taki szykowny,
jako je. Nó, wiadómo, że ji winszujym zdrowio, Boskigo błogosławiyństwa i wszelijakij pomyślności. Nie wiym, czy gro
w toto-lotka, bo jakby grała, to by mógła jakisi milijón wygrać,
coby ji na wszycko starczowało. Na rozmaite remónty i na co
tam jeszcze trzeja. I coby miała moc radości z wnuków. Coby
też dycki o nas, downych kamratkach, pamiyntała, jako i my
ło nij pamiyntómy. I coby szumnie ty łurodziny łodprawiła
z rodzinóm, z dzieckami, wnukami.
Nó, a nóm wszyckim też winszujym, już bez przileżytości, coby my sie wszyccy mieli jak najlepij.
Hanka

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

Krzyżówka
50 zł 50 zł

Krzyżówka
50 zł 50 zł

Krzyżówka
50 zł 50 zł

Rozwiązanie krzyżówki z nr. 35

lato nam ucieka
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz książkę ufundowaną przez ustrońskie wydawnictwo Koinonia
otrzymuje Przemysław Rakowski z Dzięgielowa,
ul. ks. Kulisza. Zapraszamy do redakcji.
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.
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Oceniając innych lubimy odwoływać się do świata przyrody,
dostrzegając wśród roślin i zwierząt doskonałe punkty odniesienia
dla scharakteryzowania ludzkich przywar, umiejętności, sposobu
zachowania się czy po prostu wyglądu. Ze złośliwą satysfakcją
stwierdzamy więc, że ktoś zachowuje się przy stole niczym świnia, gdyż albo zjada absolutnie wszystko, co mu się pod nos podsuwa, albo stół wokół niego przypomina przysłowiowe świńskie
koryto. Z podziwem westchniemy, że ktoś jest silny niczym tur
lub mocny jak dąb. Ktoś szybki być może ucieszy się z porównania do gazeli czy rączego rumaka. Ale ktoś zdrów jak ryba, po
zapoznaniu się z różnorodnością chorób i przypadłości zdrowotnych dotykających tę grupę zwierząt, powinien poczuć się już
nieco zaniepokojony. Spora, aczkolwiek nie do końca
zasłużona kariera spotkała
osła i muła, chociaż znawcy
i miłośnicy tych czworonogów nieustannie walczą
z mitem i rozpowszechnionym poglądem o jakoby wyjątkowej głupocie
i upartości tychże zwierząt.
Nawet sympatyczna krowa
stała się bohaterką nieco
filozoficznie brzmiącego
usprawiedliwienia licznych
i dość drastycznych zmian
poglądów, cechujących
zwłaszcza polityków różnego szczebla i autoramentu.
Natomiast nie tylko w tej
grupie społecznej znajdziemy sporą gromadkę osób,
co do których nie mamy
wątpliwości, że ich zwierzęcym odpowiednikiem
jest lis. I bynajmniej nie
chodzi o jakieś szczególne
upodobanie do drobiu, ale
o przysłowiowy spryt i chytrość, z jakimi lisy potrafią
pokonywać wszelkie czyhające na nich przeciwności
losu, aby przeżyć i „wyjść na swoje”. Taką wyliczankę można
ciągnąć jeszcze długo, ale zaskakujące jest to, że stosunkowo
rzadko porównujemy innych do owadów. Owszem, zdarza się
nam pozazdrościć komuś talii jak u osy, albo chętnie pozbylibyśmy się natrętnego niczym mucha znajomego, ale owady – po ich
bliższym poznaniu – z pewnością okazują się niewyczerpalnym
źródłem natchnienia dla osób lubiących chwalić się swoją erudycją i wyobraźnią przy dowcipnym lub nieco bardziej złośliwym
opisywaniu zalet i wad innych ludzi.
Przyjrzyjmy się chociażby różnorakim sposobom, jakie stosują
owady, aby przeżyć w świecie, w którym praktycznie każdy chce
zjeść każdego. Najczęściej są to metody oczywiste – trzeba być
albo szybkim, aby zdążyć uciec przed grożącym niebezpieczeństwem, albo umiejętnie się kryć i sprawiać wrażenie, że „mnie tu
nie ma”. Można być niesmacznym, a nawet wręcz trującym, co
również zniechęca wielu amatorów łatwego łupu i posiłku, albo
trzeba być silnym i hojnie wyposażonym w różnorodną „broń”,
zapewniającą skuteczną obronę przed przeciwnikiem. Zapraszając Czytelników Ustrońskiej do uważnego przyglądania się całej
zwierzęcej drobnicy, którą możemy spotkać w przydomowym
ogródku, na łące lub na trawniku przyulicznego zieleńca, zwróciłem uwagę m.in. na pluskwiaki, które z powodzeniem stosują
różne sposoby obrony. Jedne, tak jak na przykład odorek zieleniak,
kolorystyką ciała upodobniają się do roślin, na których najchętniej
przebywają. Inne swoją obecność wręcz ostentacyjnie manifestują
jaskrawością barw, jak choćby paskowana na czerwono i czarno
strojnica baldaszkówka. Wbrew pozorom nie jest to samobójcze
zachowanie straceńca gotowego na śmierć, ale powszechnie zrozumiałe w świecie przyrody ogłoszenie, że jest się niejadalnym
i trującym. Natomiast dobrym przykładem owadów świetnie
„uzbrojonych”, a tym samym poniekąd nietykalnych, są miedzy
innymi osy, pszczoły i szerszenie.

Jak powszechnie wiadomo, te wyposażone w żądła owady wyglądają – zwłaszcza pod wzglądem dominujących barw ciała – mniej
więcej tak samo, gdyż ich wspólną cechą jest pasiasto ubarwiony
odwłok, przyozdobiony żółtymi i czarnymi, mniej lub bardziej
jaskrawymi paskami. To podobieństwo przedstawicieli różnych
rodzajów błonkówek ma głęboki biologiczny sens i uzasadnienie.
W przypadku pszczół, szerszeni i os ich bardzo podobne i rzucające
się w oczy barwy są swego rodzaju reklamą (a może nawet antyreklamą?), ostrzeżeniem dla wszystkich drapieżników, że owady te
swego życia tanio nie sprzedadzą, będą się bronić, co dla potencjalnego agresora w najlepszym wypadku może skończyć się bolesnym
pożądleniem. O tym, że taka informacja jest bardzo skuteczna
i zrozumiała wszem i wobec,
sami chyba wiemy doskonale. Czyż na widok krążącej
w pobliżu nas jakiejkolwiek
osy, pszczoły, a zwłaszcza
szerszenia, odruchowo nie
stajemy się co najmniej bardziej ostrożni, a wielu wpada wręcz w panikę i zaczyna
tańczyć coś na podobieństwo
tańca świętego Wita, z nieskoordynowanymi podskokami
i wymachiwaniem rękami?
(Co zresztą może przynieść
efekt odwrotny do zamierzonego i zamiast żądlące owady
odstraszyć, raczej je rozdrażni
i sprowokuje do użycia swej
groźnej broni) Napisałem,
że zaczynamy nerwowo zachowywać się na widok jakiejkolwiek osy, pszczoły,
a zwłaszcza szerszenia? Mój
błąd – powinienem napisać, że
przecież tak się zachowujemy
na widok każdego latającego
czarno-żółtego owada! Po prostu zaczyna działać podświadomy ciąg skojarzeń, zgodnie
z którym każdy owad w charakterystycznych czarno-żółtych barwach oznacza ostre żądło i bolesne użądlenie.
Chciałbym namówić Czytelników do pewnego eksperymentu.
Kiedy podczas wyprawy w „dżunglę” ogrodu lub łąki napotkamy
owada przyozdobionego w czarno-żółte paski, nie wpadajmy
w panikę i nie rzucajmy się od razu do ucieczki przed gotową użądlić nas „osą”, tylko przyjrzyjmy się jej nieco uważniej. W wielu
przypadkach okaże się, że nastraszył nas przedstawiciel sprytnych
muchówek z rodziny bzygowatych (bzygów), które – jak wszystkie
muchy – z pewnością nie żądlą, bowiem żądła nie mają! Najczęściej są to bzygi prążkowane, które rzeczywiście przypominają osy
z czarno-żółtym odwłokiem. Kiedy jednak usiądą na chwilę na
jakimś kwiatku, aby pożywić się nektarem lub pyłkiem kwiatowym, to dostrzeżemy jedną parę skrzydeł, duże oczy oraz krótkie
czułki, czyli cechy charakterystyczne nie dla błonkówek (do których należą osy, pszczoły i trzmiele), ale dla muchówek właśnie.
Wśród bzygów są również i takie, które przypominają trzmiele
i zwą się jakże adekwatnie trzmielówkami (np. trzmielówka leśna,
trzmielówka łąkowa). Mamy więc wśród owadów przykład doskonałych oszustów i chytrusów – zupełnie bezbronnych zwierząt,
które zamiast wdawać się w jakiś kosztowny „wyścig zbrojeń”,
czyli w toku ewolucji dążyć do wykształcenia żądeł (lub innej,
równie groźnej owadziej broni), po prostu upodobniły się do swych
żądlących pobratymców. Taki kamuflaż jest w zasadzie doskonały,
gdyż w efekcie drapieżniki wszelkiej maści (w tym również i my,
ludzie) dajemy się nabrać i nauczeni przykrym doświadczeniem
– Uwaga! Czarno-żółte paski oznaczają żądło i ból! – omijamy
z daleka bzygi i trzmielówki, chociaż te są zupełnie dla nas nieszkodliwe. Sprytnie, nieprawdaż? Ciekawe, czy gdyby wiedza
o tych chytrych owadach była powszechniejsza, to czy w naszym
codziennym języku przyjęłyby się powiedzonko o bzygu chytrusku
i czy określilibyśmy kogoś, że jest chytry jak trzmielówka?
			
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
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W trakcie realizacji projektu nie tylko grano w tenisa, ale odbywały się też zajęcia ogólnorozwojowe.

Fot. M. Niemiec

Z  TENISEM  POZA  GRANICE
Pół roku temu rozpoczęła się współpraca Ustrońskiego Klubu Tenisowego „Beskidy” z czeskim klubem z Hawierzowa. Działacze dogadywali się świetnie i po kilku spotkaniach zrodził się pomysł na wakacyjne przedsięwzięcie, z którego będą mogły skorzystać dzieciaki
mieszkające po obu stronach granicy. A jeśli kwitnie współpraca transgraniczna, to najlepiej zwrócić się o środki unijne, które pozwolą
sfinansować bogaty program międzynarodowych półkolonii. Tak też się stało i tym razem. W lipcu i sierpniu stworzono dwie siedmiodniowe
szkoły tenisowe, których absolwenci długo będą pamiętać przygodę z rakietą.

Zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom udało się znakomicie. Podobne kluby o profilu tenisowym, podobne wizje
prowadzących i przekonanie, że poprzez
zabawę i ruch najlepiej kształtować młode
organizmy.
– W lipcu czterdzieścioro naszych dzieci
przez siedem dni jeździło do Hawierzowa
na zajęcia sportowe prowadzone wspólnie z czterdziestką rówieśników z Czech
– mówi prezes UKS „Beskidy” Aleksander
Panfil. – Bardzo dużo graliśmy w tenisa,
ale było też wiele innych ćwiczeń i zabaw.
Młodzi sportowcy od poniedziałku do
niedzieli pozostawali pod opieką wykwalifikowanych instruktorów i trenerów. Mieli
zapewnione wyżywienie, napoje i dojazd
w obydwie strony.
Ważne, że w przedsięwzięciu mogły
wziąć udział nie tylko dzieci, które na co
dzień trenują w klubie, ale również niezrzeszeni młodzi mieszkańcy naszego regionu.
W mediach ukazało się kilka ogłoszeń
o naborze i dzięki temu praktycznie każdy
mógł się zapisać. Niektórzy po tej tygodniowej dawce tenisa połknęli bakcyla
i z chęcią zaczną uprawiać dyscyplinę
sportu, w której Polacy ostatnio odnoszą
wspaniałe sukcesy.
Pierwsza część tenisowego projektu wakacyjnego miała miejsce w lipcu. Końcem

sierpnia odbyła się druga, w Ustroniu. Z A.
Panfilem rozmawiam przed Ustrońską Halą
Tenisową, w której siedzibę ma UKS „Beskidy”. Widzimy dzieci szalejące z rakietami wewnątrz hali, trochę dalej dużą grupę
dzieci trenujących na boisku KS Kuźnia,
a dowiaduję się, że reszta dzieciaków okupuje korty tenisowe nad Wisłą.
– Bardzo istotne jest to, że stworzyliśmy
grupy mieszane, składające się z uczestników z Polski i z Czech, z dziewcząt
i chłopców, dzieci młodszych i starszych
– tłumaczy współorganizator projektu.
– Dzięki temu młodzi się poznają, zawiązują się nowe znajomości, które w ich wieku
sprawiają dużo uciechy i są okazją do
świetnej zabawy. Przy okazji wzbogacają
wiedzę o regionie i sąsiadach zza Olzy.
Czy jednak młodzi sportowcy mieli czas
na zabawę, skoro program był bardzo bogaty i urozmaicony? Na pewno, bo czyż same
treningi i rozgrywki nie są frajdą?
– W Ustroniu dzień zaczynali około godz.
8 porannym rozruchem, potem trzeba było
uzupełnić paliwo, czyli zjeść śniadanie. Od
godz. 10 do 12.45 wesoło spalali kalorie na
boisku, na hali czy na kortach. Potem jedli
obiad i znowu ruszali na zajęcia sportowe.
Nasi trenerzy stawali na głowie, żeby były
ciekawe i rozwijające. Dzieci najbardziej
domagały się gier zespołowych i meczy

tenisowych na punkty, bo duch rywalizacji
jest w nich wielki. Dzień kończył się kolacją. Oprócz tych podstawowych posiłków,
uczestnicy projektu cały czas mieli dostęp
do przekąsek i napojów.
A. Panfil podkreśla, że udział w półkolonii był całkowicie bezpłatny, i jest
to rzecz warta podkreślenia, gdyż u nas
w kraju tenis uważany jest za elitarną
i drogą dyscyplinę sportu. Tymczasem
jest wiele ciekawych inicjatyw, z którymi
występują kluby i towarzystwa tenisowe,
pozwalające na demokratyczne uprawianie tenisa. Przykładem właśnie projekt
„Ze sportem poza granice”, współtworzony przez TennisHill z Hawierzowa
i UKS „Beskidy” z Ustronia. Projekt dofinansowany z środków Unii Europejskiej
w Ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk
Cieszyński.        
Monika Niemiec

Projekt dofinansowany z środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.
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Lepiej być nietrzeźwym niż niepełnoletnim.

Fot. W. Suchta

Przegrywamy kasety VHS na
DVD. 507-385-375.
Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-5398.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny
pomiar. RATY 0%. 728-340-518,
33-854-22-57. www.komandorustron.pl
Drewno podpałkowe, kominkowe,
buk, brzoza, świerk, muł, flot,
węgiel groszek. TRANSPORT,
RATY. 33/852 32 12, 518 201
189.
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul.
Rynek 3, tel. (33) 444-60-40.
Malowanie dachów, tarasów,
okien, pokrycia papą termozgrzewalną. Tel. 505-168-217.

UWAGA! Wznowiliśmy pranie
dywanów. Punkt przyjęć - sklep
"Wszystko dla dzieci", ul. Cieszyńska (koło PKO). 660-546-764.
Śpiew! Indywidualne lekcje wokalistyki rozrywkowej dla dzieci
i dorosłych u Karoliny Kidoń.
Emisja głosu, interpretacja utworu, teoria muzyki, kształcenie
słuchu muzycznego, rozwinięcie
osobowości artystycznej. 518 206
333 karolina.kidon@tlen.pl"
Pokój do wynajęcia, (33) 854
51 97.
Smaczne gruszki, tanio, Lipowiec,
602-362-401.
Rybki do oczka, karp koy, karasie
oddam. 500-116-125.
Okna, drzwi, bramy. Najtaniej,
500-116-125.
Pokój z łazienką, umeblowany,
internet do wynajęcia. 505-201564.

DERATYZACJA
Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń obowiązkowej deratyzacji podlegają
obszary:
1) zabudowane budynkami wielorodzinnymi,
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi
odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania produktów
rolno – spożywczych.
Na tych obszarach deratyzację należy przeprowadzić co najmniej raz w roku we wrześniu lub w październiku.
Na pozostałych obszarach deratyzację należy przeprowadzać
w przypadku pojawienia się na nieruchomości gryzoni.
Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości lub ich zarządcach.

12-14.09			Centrum						ul. Daszyńskiego 8 		tel. 854-57-76
15.09							Venus						ul. Grażyńskiego 2 					tel. 858-71-31
16-17.09			Na Zawodziu						ul. Sanatoryjna 7 			tel. 854-46-58
18-19.09			 Elba						ul. Cieszyńska 2			tel. 854-21-02
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Występ muzyczno-taneczny „Music In Your
Life” dla uczniów I klas Szkół Gimnazjalnych, MDK „Prażakówka”
Wernisaż wystawy pt. „Witraż”. Prace
z pracowni dr hab. Katarzyny Pyki, Pijalnia
Wód na Zawodziu
Pokaz filmów nagrodzonych na tegorocznym Festiwalu Polskiego Filmu Dokumentalnego „OKNO”, Czytelnia Katolicka
Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych miasta Ustroń
i gminy Brenna, stadion Kuźni
Uroczystość z okazji 95. urodzin Adama
Heczki, Muzeum Ustrońskie
Koncert Charytatywny Beaty Bednarz
zorganizowany na rzecz osób starszych,
MDK „Prażakówka”
Mecz piłki nożnej KS Nierodzim - LKS
Iskra Iskrzyczyn, stadion w Nierodzimiu
Koncert charytatywny Renaty Przemyk
na rzecz pomocy dzieciom i rodzinie ze
Stowarzyszenia „Można Inaczej”, MDK
„Prażakówka”

dziesięć lat temu
Z rozmowy z Zygmuntem Molinem: Gdy rynek zostanie zagospodarowany, trzeba będzie szukać innego miejsca na Auto-Wir. (…)
Pozostaje plac przed sklepem Spar w Hermanicach. Jest to jednak
z dala od centrum. Podobne jazdy samochodem na czas odbywały się
na parkingu przy stadionie Kuźni, ale jest on nierówny, a poza tym
w weekendy zajęty parkującymi samochodami. Trudno takie miejsce
zamknąć na trzy godziny.

*

*

*

*

*

*

Podczas Międzygminnych Zawodów Pożarniczych Ochotniczych
Straży Pożarnych miasta Ustroń i gminy Brenna na stadionie KS
Kuźnia Inżbud stały wozy strażackie. I tradycyjnie członkowie sekcji
młodzieżowych obserwowali rywalizację starszych kolegów z dachów
pojazdów. (…) na początku, nie chcieli wpuścić na górę dziewczyn.
Na szczęście zgodzili się udzielić wywiadu i dzięki temu dostąpiłam
zaszczytu wejścia na wóz strażacki. Udało mi się nawet zejść przez
właz. Mateusz Tomala, Damian Gruszczyk, Paweł Kubień, Adrian
Szalbot, Paweł Kostka, Dawid Łuczak, Damian Leszczyna, Mateusz
Wojdyło, Tomek Ziernicki z Sekcji Młodzieżowej OSP Nierodzim
powiedzieli: (...) - Trudno jest utrzymać taki wąż strażacki, z którego
leci woda. - Ostatnio na treningu widziałem jak chłopak siedział
na rozdzielaczu, nie było podłączonego węża i niechcący włączył
wodę. Od razu leżał . - Lepiej nie próbować, bo przecież strażacy
go trzymają we dwójkę. - Za dwa lata jak znowu tu będą zawody, to
niektórzy nie będą mogli już startować, bo drużyny młodzieżowe są
do 16 lat. - Na razie nie ma w Ustroniu drużyny OSP od 16 do 18
lat, ale my dotrzymamy do 16 lat i będzie.
O inwestycjach mówili: naczelnik Andrzej Siemiński – Ponieważ
nie ma na razie uchwały Rady Miasta zmieniającej budżet, trudno
powiedzieć jednoznacznie, które inwestycje mogą zostać odłożone na
rok przyszły. Na razie niektóre z nich, przewidziane do realizacji w bieżącym roku, zostały zawieszone. Prawdopodobnie ich przeprowadzenie
nie będzie w tym roku możliwe; burmistrz Ireneusz Szarzec – Brakuje
kilkuset tysięcy złotych, które po prostu nie wpłynęły do kasy gminy,
stąd powstała luka finansowa. Odłożone prace będą podejmowane
sukcesywnie, w miarę wpływania gotówki lub zostaną ujęte w budżecie
przyszłorocznym. Staramy się, aby opracowany przez nas program był
mimo wszystko konsekwentnie realizowany, na tyle, na ile nas stać.
Trzeba stwierdzić, że i tak jesteśmy jedną z nielicznych gmin, która
mimo nie najlepszej sytuacji ogólnej realizuje jeszcze inwestycje i chyba
nawet jest ich niemało. Można nawet mówić o sporym rozmachu tych
przedsięwzięć, jak choćby w przypadku remontu SP-2. Wybrała: (mn)
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Tak sobie myślę

Kłopot z życiorysem
Oglądałem w telewizji informacje na temat
najstarszych ludzi na świecie. Okazuje się, ze
kandydatów do tego miana jest kilku. Mówi
się o nich, że już dawno przekroczyli sto lat
swego życia. Tylko że nie ma zgody co do ich
prawdziwego wieku. Wszak w wielu krajach
i z różnych powodów zmieniano ludziom
personalia i wprowadzano istotne zmiany
w ich życiorysach. Nie wszędzie też zapisy
w księgach metrykalnych się zachowały
i są dostępne. Próbuje się więc na różne sposoby zweryfikować dane dotyczące owych
najstarszych ludzi świata. I to nie zawsze
z ostatecznym, uznanym przez wszystkich,
skutkiem…
Nieraz przy pisaniu opracowań historycznych spotykałem się z trudnościami
związanymi z określeniem dat, wydarzeń
czy dokonań osób, o których pisałem. Zazwyczaj dotyczyło to osób żyjących przed
wiekami. Im bliżej naszych czasów, tym
te dane są pewniejsze i lepiej potwierdzone… Chociaż nie zawsze tak jest. Najwięcej zamieszania i zmian wprowadzono w
życiorysach wielu osób w czasie wojny.
A i w niedawnych czasach znaleźli się tacy,
którzy poprawiali swoje życiorysy bądź też

felieton
W kręgu filozoficznej
refleksji (156)

1. Dążenia do osiągania wyższej jakości
kształcenia i rzetelności samokształcenia
podobne są do walorów górskiej wędrówki. Taki obraz edukacyjnego wznoszenia
się wzwyż – w zgodzie z duchem górskiej
wspinaczki – przytaczają Jan Szczepański i
Kazimierz Denek.
2. Refleksje J. Szczepańskiego (19132004) o sensie górskiej wędrówki wpisują
się w jego biografię edukacyjną. Pojawiają
się one, gdy zarysowuje on w swym dzienniku (wpis z 18 XI 1939) plany dalszej
pracy naukowej, którą – jak sądzi – należy
kontynuować mimo przeciwności losu, II
wojny światowej i terroru okupacji hitlerowskiej, zamieszkując w ustrońskiej chacie
rodziców. 26-letni Szczepański odwołuje się
do doświadczenia człowieka, któremu bliski
jest krajobraz gór: „Patrząc na góry wspominam pragnienia młodzieńcze. Jestem już
na drodze. Teraz tylko iść, mimo wszystko,
naprzód. I więcej chodzić w góry, bo na ich
stokach z wiatrem wieje wola mocy i tworzenia. Same góry są wielkością i napawają
ją, każą myśleć i dążyć do wyjścia na szczyty”. Ta wizja koresponduje z rozważaniami
o mocy górskiego krajobrazu w książce
Szczepańskiego Korzeniami wrosłem w ziemię: „Góry wyniosłe i obojętne, ale ciągnące
z nieodpartą siłą. Miały wielką moc podnoszenia nieba i rozszerzania świata”, a także
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którym te życiorysy poprawiano. Zdarzało
mi się spotykać z takimi ludźmi. Miałem dla
przykładu parafiankę, o której nikt, nawet
rodzona córka, nie wiedział, kiedy się właściwie urodziła. W czasie wojny, z nieznanych
mi przyczyn, zmieniła swoją datę urodzenia
i nigdy już jej nie poprawiła. W ten sposób
odmłodziła się o dobrych kilka lat…
Owa pani sama zmieniła swój życiorys.
Ale bywa, i to może zdarzyć się każdemu,
że inni próbują zmienić nasze daty, fakty czy
dokonania. Czasem jest to zabawne, a innym
razem smutne. Czasem nie ma to większego
znaczenia, a innym razem przynosi istotne
konsekwencje… Sam tego doświadczyłem
i od czasu do czasu doświadczam. W czasach mojej młodości czyniono mnie starszym niż byłem. Doliczano mi lat. Wynikało
to z faktu, że równocześnie pracowałem
i studiowałem albo też pracowałem na dwóch
pełnych etatach. A liczono to osobno. I tak
doliczano mi pięć lat moich drugich studiów i byłem (?) o te pięć lat starszy. Najzabawniejszą historię przeżyłem w Warszawie przy moim pierwszym spotkaniu
z chórem z Wisły. Kiedy się przedstawiłem,
jedna z chórzystek zaprotestowała. Uznała, że
podaję się za kogoś innego, autora felietonów,
które regularnie czytała. A w jej przekonaniu
autor tych felietonów musi być dużo starszy
ode mnie… Wcale nie łatwo było ją przekonać, że jestem Tym autorem tych felietonów,
choć jestem dużo młodszy od jej wyobrażeń.
Naprawdę nim…

Nie zawsze jednak zmienianie czyjegoś
życiorysu jest tak wesołe dla zainteresowanego. Zdarza się bowiem, że próbuje
się wykreślić jakieś ważne fakty czy podważyć czyjeś dokonania. Zdarza się to dla
przykładu w wypadku, gdy ktoś pracuje
z pełnym zaangażowaniem w dwóch czy
więcej miejscach. Sam kiedyś przeczytałem
w jakimś czasopiśmie, że w latach 1963-1983
nie było w Tomaszowie Mazowieckim żadnego księdza ewangelickiego. A to był właśnie
czas kiedy tam pracowałem… Autor, który był
tam kiedyś moim gościem, tłumaczył się, że
kojarzył mnie tylko z pracą na uczelni w Warszawie. I tak skreślił wiele lat mojego życia.
A jeszcze więcej lat skreślono z mojego życia
w pewnej książce, w której czarno na białym
wyczytałem, że żyłem w latach 1941-1985.
A więc nie ma mnie już na świecie od 28 lat.
Tylko kto w takim razie pisze te felietony? A i
z ostatnich lat mojego życia próbuje się skreślić wiele z moich dokonań i faktów z mojego
życia. Ostatnio wyczytałem, że budowniczym
kościoła w Brennej nie byłem ja, tylko mój
wikariusz, który z budową tego kościoła nie
miał nic wspólnego….
Wychodzi na to, że trzeba ostrożnie podchodzić do tego, co inni piszą o naszym
życiu i działalności. A także o życiu innych
ludzi. Nie zawsze bowiem piszą prawdę
i bywa, że z braku wiedzy, z przekory czy
niechęci wykreślają z czyjegoś życiorysu istotne fakty i próbują pomniejszyć
ich dorobek.
Jerzy Bór

koresponduje z opisem postawy kształtującej
się dzięki obcowaniu z górami: „Najpierw
chciało się wejść na szczyt, by dotknąć ręką
nieba. I to pozostało na całe życie – jakiegokolwiek nieba chcesz dotknąć, musisz wejść
na szczyt, to znaczy pokonać swoją słabość,
zmęczenie, zniechęcenie, musisz chcieć
i potrafić. Piąć się mozolnie kamienistym
zboczem lub brnąć w buczynowym liściu
i wierzyć, że wzejdzie łąka na grzbiecie
i świat się otworzy daleki – ale niebo, to dla
którego się męczyłeś, odsunie się znowu wysoko, aż wreszcie zrozumiesz, że nieba nigdy
nie dotkniesz”. Realistyczne przeświadczenie, iż „nieba nigdy nie dotkniesz”, nie przekreśla wezwania, aby – postępując w życiu
jak podczas górskiej wspinaczki – „pokonać
słabość” i „piąć się mozolnie”, dzięki czemu
osiąga się to, co bardziej wartościowe.
3. Porównując działania pedagogiczne do
górskich wędrówek, K. Denek pyta: „Dlaczego w pocie czoła i mozolnym trudzie
ludzie pokonują kolejne odcinki wędrówki,
wznosząc się ku odległym graniom, do upragnionego szczytu?”. Odpowiadając, dzieli
się doświadczeniem miłośnika górskich
wypraw: „Udajemy się w nie, bo poznajemy
swe możliwości i słabości, hartujemy ducha
i ciało, uczymy się solidarności i wytrwałości, i to niezależnie od wysokości. Kto
raz przemoczony wędrował po Karpatach
Wschodnich (Czarnohora, Gorgany, Świdowiec), wchodził na ich honorne szczyty
i wytrwał, będzie szukał podobnych wrażeń
w innych górach. Kiedy indziej wyzwaniem
stanie się skwar i suchość skał. Jakkolwiek
trudna okazałaby się trasa, jakkolwiek byśmy byli zmęczeni – jednego możemy być
pewni. Szczyt wynagrodzi nam wszystko.

Nie ma piękniejszej chwili od tej, gdy uspokoiwszy oddech siadamy na wierzchołku”.
Przyjmując pedagogiczny punkt widzenia
na to, co wydarza się w ludzkim wnętrzu
w czasie górskiej wędrówki, K. Denek zwraca uwagę na walory charakteru nabywane
w zmaganiach z górami: „góry kształtują
takie cechy, jak: życiowa mądrość, rozwaga,
wytrwałość, zręczność, tężyzna fizyczna,
pracowitość, solidarność, odwaga, upór,
zaciętość, moc”. Ujawnia się tu wymiar
etyczny, duchowy i estetyczny przemierzania górskich połaci, które „odsłaniają coraz
to inne oblicza. Turnie szczytów wchodzą
w królestwo chmur, które strzegą ich niewysłowionego piękna”. Górska wędrówka jest
taką sytuacją, w której – podobnie jak powinno to być w edukacji – intensywnie odkrywa
się wartości, czyniąc to przede wszystkim
ze względu na same te wartości, a nie dla
innych korzyści. Wśród tych wartości są też
wartości wysokie i wzniosłe, w tym piękno.
Te wartości odkrywa się nie dążąc wprost
do ich osiągnięcia, gdyż one przydarzają
się jakby „mimochodem” i nie można ich
zaprogramować, a od człowieka wymagają
zaangażowania i wytrwałości w zmaganiu
się z górami i z samym sobą.
4. Opisy górskich wędrówek i dążenia
wzwyż do wartościowych celów pozwalają nabrać dystansu do ideologiczno-politycznych sporów o edukację. Doświadczenie zmierzania na szczyty uwrażliwia
na fałsz iluzji pozorujących rzetelną edukację i przepajających ją zakłamaniem.
Realizm górskiej wędrówki i wzniosłość
krajobrazu gór oczyszczają ze złudzeń
i z samookłamywania się, iż złudzenia odzwierciedlają prawdę. Marek Rembierz
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Piłkarze Zapory ustawiali grę i sędziego.

Fot. W. Suchta

prosta  taktyka
KS Kuźnia Ustroń - LKS Zapora Porąbka 0:2 (0:1)

W sobotę 7 września w piłkarskim meczu
ligi okręgowej Kuźnia podejmowała na
własnym stadionie Zaporę. Wcześniej drużyna z Porąbki pokonała pretendujące do
awansu zespoły ze Skoczowa i Dankowic,
więc należało się spodziewać zaciętego
pojedynku. Mecz obserwował około stu
kibiców.
Praktycznie o losach spotkania zdecydował rzut wolny z 35 metrów wykonywany
przez Zaporę w 6 min. spotkania. Dośrodkowanie przepuszcza napastnik z Porąbki,
niestety robi to również bramkarz Kuźni
i niezbyt silnie uderzona piłka wpada do
siatki. Od tego momentu goście zaczynają się
bronić, gdy tylko mogą, grają na czas. Kuźnia
atakuje, ale tak jak w poprzednich meczach
zawodzi skuteczność. Podobnie w drugiej
połowie, przy czym jedną kontrę wykorzystuje Zapora, ustalając wynik spotkania.

Kibice Kuźni rozczarowani, choć, co
trzeba podkreślić, to Kuźnia stara się grać
w piłkę nożną, a przeciwnicy zazwyczaj
stosują najprostszą taktykę – długie wybicie,
a może ktoś dobiegnie i strzeli, co okazuje
się wystarczające na nasz zespół. Miejmy
nadzieję, że tylko na razie wystarczające.
Po meczu powiedzieli:
Trener Zapory Andrzej Jurczok: – Na
pewno cieszy wygrana, ale nie styl. Bardzo
fajny mecz zagraliśmy tydzień temu z Dankowicami, a dziś trzeba być zadowolonym,
że trzy punkty jadą do Porąbki. Nie miałem
do dyspozycji wszystkich zawodników, ale
zmiennicy stanęli na wysokości zadania,
choć nie był to piękny futbol dla kibiców.
Któryś raz szybko zdobywamy bramkę
i nie oddajemy zwycięstwa. Wiedzieliśmy,
że po przerwie Kuźnia będzie chciała zaatakować. Dlatego prosiłem chłopaków

błędy obrony
LKS Orzeł Zabłocie - KS Nierodzim 5:3 (3:0)

Mało udany był wyjazd naszej drużyny
do lidera kl. B „Orła” Zabłocie. Mimo
ambitnej postawy, nie dali rady wywieźć
z trudnego terenu choćby jednego punktu.
Mecz obie drużyny rozpoczęły ostrożnie,
więcej uwagi poświęcając obronie dostępu
do swojej bramki. W dwudziestej piątej
minucie sędzia dyktuje problematyczny rzut
karny dla gospodarzy, który zamieniają na
bramkę. Po następnych piętnastu minutach
zawodnicy z Zabłocia wykorzystują dwa
błędy naszej defensywy i do przerwy prowadzą 3:0. W drugiej części nasi piłkarze
od początku ambitnie ruszają do odrabiania
strat. W tym okresie zdominowali drużynę
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miejscowych i w ciągu piętnastu minut
zdobyli dwie bramki po pięknych akcjach
całej drużyny. Najpierw Szymon Czyż,
a chwilę potem Szymon Górniak pokonują
bramkarza miejscowych i doprowadzają do
wyniku 2:3. W tym momencie wydawało
się, że wyrównanie to tylko kwestia czasu,
jednak jedna z nielicznych akcji gospodarzy
kończy się celnym strzałem z dalszej odległości, a chwilę potem po błędzie obrony,
napastnicy „Orła” zdobywają piątą bramkę
i jest po meczu. W osiemdziesiątej minucie
nasza drużyna strzela jeszcze trzecią bramkę
(Krzysztof Folek), ale to wszystko, na co
było stać nasz zespół.

o spokój, rozgrywanie piłki, bo boisko Kuźni to jedno z dłuższych i szerszych dające
takie możliwości. Teraz mamy teoretycznie
słabszy Puńców, ale nikogo nie lekceważymy, bo życie nas nauczyło, że każdego
przeciwnika trzeba szanować. Inaczej są
kłopoty. Nastawiam chłopaków pozytywnie, są efekty, a na piękno gry musimy
poczekać. Na razie balansujemy między
dobrymi i słabszymi meczami.
Trener Kuźni Mateusz Żebrowski: – Wynik nie cieszy, gra bardziej. Pozwoliliśmy
Porąbce realizować ich ulubioną taktykę,
a pierwsza bramka ustawiła spotkanie.
Chcieliśmy uniknąć straty bramki, bo Zapora lubi grać z kontry i tak ten mecz wyglądał.
Mieliśmy kilka dobrych okazji, by zdobyć
bramki, niestety nie udało się ich wykorzystać. Uczulałem drużynę przed drugą połową, że przeciwnik się cofnie i będzie kontrował. Pech chciał, że im się to udało. Ich
taktyka się sprawdza, bo pokonali już 5:0
Skoczów, 3:0 Dankowice. Nam najbardziej
żal niewykorzystanych sytuacji. W pierwszej połowie stworzyliśmy tyle okazji, ile
we wcześniejszych pięciu kolejkach. A każda strzelona przez nas bramka zmieniłaby
oblicze meczu. Niestety nie potrafiliśmy odmienić losów spotkania. Wojsław Suchta
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