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Gwarowi
kokieterii maratończycy
Rozmowa z wokalistką Renatą Przemyk
Jak czuje się pani w Ustroniu, w Beskidzie Śląskim?
Beskidy są mi bliskie, ponieważ urodziłam się w Bielsku-Białej,
jednak mało przeze mnie poznane. Często tak bywa, że słabo
znamy to, co najbliższe. Oczywiście, nieraz byłam w Ustroniu,
odwiedzałam moich rodziców, gdy przebywali tu w sanatorium,
a teraz od czasu do czasu wpadam do sąsiedniego Goleszowa
do Anety Pońc i jej Etnochaty „Topolej”. Jednak zawsze praca
ogranicza czas na zwiedzanie i poznawanie. Mimo iż dużo podróżuję, wcale tak dużo nie oglądam. To raczej podróż od sali do
sali, od budynku teatru do domu kultury i wieczorem do hotelu.
Ale muszę powiedzieć, że dobrze się tu czuję i postanowiłam
pokazać te rejony córce.
Przyjedzie pani na narty?
                  
(cd. na str. 2)
26 września 2013 r.

W minioną niedzielę w Książnicy Cieszyńskiej miało miejsce
prawdziwe święto gwary. Odbywało się ono w ramach 13. edycji
„Skarbów z Cieszyńskiej Trówły”. A jeśli rzecz dotyczyła mowy
naszych ojców, nie mogło zabraknąć ustroniaków.
Już od godziny 10 w murach przy ul. Menniczej słychać było,
jak rzóndzóm po naszymu. Najpierw występowały dzieci i młodzież, laureaci IX edycji konkursu pod tytułem „Po naszymu po
obu stronach Olzy”, co daje nadzieję, że gwara będzie przekazana następnym pokoleniom. Tę część maratonu poprowadził
Leszek Richter, dyrektor Sekcji Ludoznawczej PZKO, który
krótko opowiedział o konkursie „Po naszymu”. Mówił o tym, że
oceniający w nim sędziowie zwracają uwagę nie tylko sposób
(cd. na str. 4)
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Raczej nie, bo sporty zimowe nie są moją mocną stroną. Jestem raczej zmarzluchem, nie wyrywam się specjalnie na mróz
w żadnym celu.
Powiedziała pani na początku koncertu, że lubi pani, gdy
spotkanie z publicznością ma temat przewodni. W Ustroniu
tematem była rodzina, dlaczego?
Przede wszystkim ze względu na cel tego koncertu, którym jest
wsparcie działalności ośrodka „Można Inaczej”. W nim mogą
znaleźć swoje miejsce dzieci, w których rodzinach coś nie do
końca funkcjonuje jak trzeba. To jest dla nich na pewno wielki
problem, bo nie mają tak cennego w młodym wieku oparcia,
bliskości. Trzeba im pomagać, by potrafiły się odnaleźć w dorosłym życiu. Rodzina jest przewodnim tematem naszego życia,
najpierw relacje z rodzicami, potem z dziećmi, ale też chodzi
o innych bliskich – przyjaciół, dzięki którym nie czujemy się na
świecie samotni.
A jaki był pani dom rodzinny?
Zawsze chodziłam z głową w chmurach i wydaje mi się, że
kompletnie nie jestem podobna do mojej praktycznej rodziny.
Nikt u nas nie miał ciągotek artystycznych. Moja mama była
osobą religijną, rodzinną i bardzo prostolinijną. Zero kokieterii.
Miałam wpojone, że najgorsza prawda jest lepsza od kłamstwa,
że z ładnej miski się nie najesz itd. Mama przekazała mi mnóstwo
mądrości życiowych tego typu. W moim dzieciństwie była takim
betonowym kręgosłupem moralnym. Jej zasadą była sentencja:

„Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie”.
Te wpojone w domu wartości są bardzo ważne, choć czasem je
modyfikujemy, czy wręcz odrzucamy. Będąc młodą osobą, młodą
kobietą nie umiałam być kokieteryjna, mówić nie wprost, nie
umiałam być dyplomatką. Tego musiałam się nauczyć sama. Jako
dziecko miałam przechlapane, bo nie umiałam kłamać. Liczyła
się tylko prawda, taka jak u Ibsena – między oczy.
A ojciec?
Był bardziej elastyczny, ale też miał mniej czasu dla nas. Często
wyjeżdżał, bo całe życie zawodowe pracował jako kierowca. To
mama była ostoją, trzymała rygor i porządek. Mieliśmy małe
mieszkanie, ale zawsze posprzątane. Ja mam duży dom, ale jako
bałaganiara ciągle wprowadzam w nim nieład.
Ma pani wyrzuty sumienia, że nie jest pani ciągle na miejscu,
przy dziecku jak pani mama?
Prawie wcale. Zostałam mamą mając 36 lat i to późniejsze macierzyństwo pozwala na spokojniejsze podejście do rodzicielstwa. Przygotowywałam się do niego, czytałam mądre książki,
rozmawiałam z doświadczonymi matkami. Poukładałam sobie
to wszystko i wyszło, że szczęśliwe dziecko to jest dziecko
szczęśliwej mamy. Postawa – robię wszystko dla ciebie, flaki
sobie wypruwam, wszystko ci oddaję kosztem siebie, a sama
usycham z nadzieją, że na starość podasz mi tę szklankę wody
– jest błędem. Moja córka nie ma mnie 24 godziny na dobę, ale
pracować muszę, zresztą jak większość mam, i muszę wyjeżdżać.
Za to, gdy spędzamy czas razem, obie czerpiemy z tego wiele
radości. Córka zostaje pod opieką zaufanych ludzi, których lubi
i szanuje, jest towarzyska, rezolutna, dobrze sobie radzi w życiu.
Przy mamie dzieci czasem się rozleniwiają, bywają niegrzeczne,
bo przy mamie można wszystko. Jestem wyrozumiała, bo sama
nie byłam niełatwym dzieckiem.
Musiała pani walczyć o swój pomysł na życie?
Nie do końca czułam się rozumiana przez rodziców. Moje zapędy artystyczne znacznie to utrudniały. Po latach rozumiem ich
stanowisko, bo co oni mieli robić z tym rozlatanym dzieckiem,
które ciągle śpiewało, grało, recytowało. Z niespokojnym duchem,
który zakłócał ich spokój, kiedy wracali z pracy i chcieli odpocząć.
Wiecznie robiłam hałas i zamieszanie.
Nie będzie w pani domu odwrotnej sytuacji, że córka wymarzy
sobie artystyczną karierę, a pani powie, że to niepewny zawód
i niech lepiej zostanie lekarzem albo prawnikiem?
Nastawiam się na to, żeby zarobić w miarę dużo pieniędzy
i wspierać córkę finansowo. Chciałabym, żeby wybrała jakikolwiek zawód, ale żeby była to jej pasja. Ma dopiero 11 lat i na razie
chce zostać przedszkolanką, chyba powinnam zacząć zarabiać.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec

*

R. Przemyk.

Fot. J. Piechocki

lizacyjnej, remoncie łazienek
i odnowieniu elewacji. Obiekt
zyska podjazd dla osób niepełnosprawnych. Prace powinny
się zakończyć w październiku.
Koszt inwestycji to prawie 580
tys. zł.

*

Uczniowie Gimnazjum nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
w Cieszynie, uczcili rocznicę
bitwy pod Wiedniem, wykonując 330 prac plastycznych, inspirowanych tą słynną bitwą.

*

*

*

Przedszkole w Kaczycach
jest modernizowane. Roboty polegają na przebudowie
dachu na dwuspadowy, wymianie instalacji wodno-kana-

 Gazeta Ustrońska
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Przy ulicy Dojazdowej
w Cieszynie w charakterystycznym niskim budynku
mieszczącym obecnie introligatornię i garaże, ongiś była...
zajezdnia tramwajowa. Nadolziański gród, wtedy jeszcze nie
podzielony granicą, miał linię
łączącą obie części miasta.
Tramwaje kursowały w latach
1911 - 1921. Cztery pojazdy
jeździły co 10-20 minut przez
most na Olzie. 		

*

*

Rozmowę przeprowadziłam po koncercie charytatywnym Renaty Przemyk Acustic Trio, który odbył się 20 września w „Prażakówce”. Publiczność była zachwycona osobowością, głosem artystki oraz wirtuozerią instrumentalistów. Można było kupić płytę
i dostać autograf. Więcej napiszemy za tydzień.
(mn)
Siatkarki UKS Dębowianka
Dębowiec i VC Victoria-MOSiR Cieszyn przystąpiły do
rozgrywek III Ligi Śląskiej.
W meczach otwierających sezon 2013/2014 ekipa z Dębowca wygrała 3:0 z Rybnikiem,
a Victoria poległa w Tychach,
przegrywając 0:3.

*

*

*

Rozpoczęła się druga edycja
Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym.
Udział biorą uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych z powiatów bielskiego, cieszyńskiego
i żywieckiego. Obecnie odbywają się konkursy w szkołach.
23 października w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego
w Cieszynie, wyłonieni zo-

staną laureaci finału powiatowego, którzy wezmą udział w
finale regionalnym.

*

*

*

*

*
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Tereny przyrodnicze „Łąki
na Kopcach” w Boguszowicach i „Łęg nad Puńcówką”
mają status użytków ekologicznych i są pod ochroną.
„Bluszcze na Górze Zamkowej” uznano za zespół przyrodniczo-krajobrazowy.
W gminie Skoczów mieszkają dwie rodziny repatriantów
zza wschodniej granicy. Miasto zapewniło rodakom z Kazachstanu mieszkania i pracę.
Kilkoro Polaków z dawnego
ZSRR znalazło swój drugi dom
w Cieszynie.
(nik)
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Na ślubnym kobiercu stanęli
Wioleta Cieślar z Godziszowa i Mateusz Cieślar z Ustronia
Katarzyna Greń z Ustronia i Wojciech Zeman z Bielska-Białej
Sabina Kubryciuk z Ustronia i Tomasz Marglewski z Ustronia
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Zebranie osiedla nierodzim
W czwartek 10 października o godz. 17.00 zapraszamy do
Szkoły Podstawowej nr 6 w Nierodzimiu na zebranie osiedlowe.
Oczekujemy od mieszkańców propozycji inwestycji, które powinny się znaleźć w budżecie miasta na rok 2014. Na zebranie zostali
zaproszeni przedstawiciele władz miasta, straży miejskiej oraz
policjant dzielnicowy. Mamy nadzieję, że przyjmą zaproszenie
i będą udzielać wyczerpujących odpowiedzi na zadawane przez
Państwa pytania.
W imieniu Zarządu Osiedla
przewodnicząca Jolanta Hazuka
jubileusz hakera
Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń i Muzeum Ustrońskie zapraszają na jubileusz 90. urodzin Jana Podżorskiego „Hakera”, długoletniego pracownika Kuźni Ustroń, który odbędzie
się w Muzeum w sobotę 28 września o godz. 15.00.

tel. 33 854 34 83
tel. 604 55 83 21
16 IX 2013 r.
Mandatem 100 zł ukarano mieszkańca Budzisk parkującego nieprawidłowo citroena pod Zakładem Przyrodoleczniczym na ul.
Sanatoryjnej.
16 IX 2013 r.
Strażnicy kontrolowali handlujących na targowisku miejskim.
M.in. sprawdzali czy handlujący
grzybami posiadają odpowiednie
zaświadczenia z Sanepidu lub
o nabyciu grzybów w hurtowni.
17 IX 2013 r.
Przed godz. 8 rano strażnicy
patrolowali teren wokół Szkoły
Podstawowej nr 2 i Gimnazjum
nr 2, zwracając szczególną uwagę

na kierowców dowożących swe
dzieci do szkoły, gdyż zdarza się,
że nie zawsze zatrzymują się w
miejscach do tego przeznaczonych.
19 IX 2013 r.
Strażnicy udali się na ul. Długą
gdzie powstała wyrwa w jezdni
po prowadzonych tam robotach
drogowych. Powiadomiono odpowiednie służby.
19 IX 2013 r.
Mandatem 100 zł ukarano mieszkańca Cieszyna, który nieprawidłowo zaparkował swego opla na
ul. Sanatoryjnej.
22 IX 2013 r.
Kontrolowano okolice jednej
z restauracji. Wcześniej strażnicy nakazali zaprowadzić tam
porządek, ale że nie było możliwości zastania właściciela
w dni powszednie, więc udali
się tam w niedzielę. Okazało
się, że zalecenia wykonano. (ws)

Ustrońska szkoła kultury zdrowia
9 października o godz. 16.30 w sali widowiskowej MDK „Prażakówka” odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Ustrońskiej
Szkoły Kultury Zdrowia na temat: „Sen, bezsenność i higiena snu.
Rady psychologa”. Prowadzenie: dr Grażyna Górnicka – psycholog Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji.
JUBILEUSZ CZANTORII
Obchody 25-lecia Estrady Ludowej „Czantoria” odbędą
się 5 października w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka”
o godzinie 17, na które zapraszamy wszystkich sympatyków
i miłośników.
Zarząd EL „Czantoria”
Ci, którzy od nas odeszli:
Józef Ostrowski
lat 73
ul. Głogowa
Franciszek Kasik
lat 79
ul. Grabowa
Andrzej Mojeścik
lat 44
ul. Wspólna

Zakład Pogrzebowy

Na ul. Skoczowskiej położono nowy asfalt, w przyszłości ma powstać
chodnik.
Fot. W. Suchta

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

ZBIORY, KSIĘGI
i CYMELIA
KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

W Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” oglądać można wystawę fotogramów będących pokłosiem pleneru Cieszyńskiego
Towarzystwa Fotograficznego w murach Książnicy Cieszyńskiej.
Wystawa towarzyszyć będzie cyklowi spotkań poświęconych
tematowi: książki, cymelia, ekslibrisy, zabytkowe księgozbiory,
biblioteki, księgarnie i inne zabytki piśmiennicze na Śląsku
Cieszyńskim. Spotkanie z dyrektorem Książnicy Krzysztofem
Szelongiem oraz autorami fotogramów z pleneru odbędzie się
w sobotę 5 października o godz. 16.
26 września 2013 r.
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(cd. ze str. 1)
interpretacji. Ważny jest dobór tekstu, żeby Gołębiowska, przewodniczący Zarządu
był dopasowany do wieku uczestnika, ale Głównego PZKO Jan Ryłko, dyrektor
również do miejsca, z którego pochodzi. Muzeum Śląska Cieszyńskiego Marian
Nie bez znaczenia jest też strój, w którym Dembiniok. Rudolf Moliński, aktor Scewystępują recytatorzy. Ceniona jest au- ny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie
tentyczność i tej z pewnością nie zabrakło pokazał wzorcową interpretację tekstów
reprezentantom naszego miasta Ani Pa- gwarowych.
szek z Przedszkola nr 4 w Hermanicach
Była też część konkursowa, w której
i Adamowi Śliżowi, uczniowi Gimnazjum mógł wziąć udział każdy chętny. A takich
nr 2. Również byłej uczennicy tej szko- odważnych nie brakło, bo do rywalizacji
ły, mieszkance Dzięgielowa Magdalenie stanęło 18 uczestników. Była wśród nich
Kłodzie.
Maria Nowak, przez 17 lat pełniąca funkPo młodych przyszedł czas na wykład cję głównej księgowej naszej gazety, która
profesora Daniela Kadłubca pod tytułem jednocześnie pisała gwarowe felietony,
„Po naszymu – historia, specyfika i zna- ukazujące się pod pseudonimem Stecko ze
czenie gwary cieszyńskiej”, a w samo Zowodzia. Czytelnicy na pewno pamiętają
południe rozpoczął się właściwy maraton jej literackie polemiki z Janem Sztefkiem
czytania i w tej części na początek można podpisującym się jako jyndrys Maria
było wysłuchać znanych osób, które zmie- Nowak wystąpiła również w roli autorki
rzyły się z tekstami napisanymi gwarą. konkursowego tekstu, który popisowo
Poprawnie i z uczuciem czytali burmistrz odczytał Adam Śliż.
Cieszyna Mieczysław Szczurek, starosta
Uczestników konkursu oceniało jury
cieszyński Jerzy Nogowczyk, prezes Kon- w składzie: dr Lidia Szkaradnik, dyrektor
gresu Polaków w Republice Czeskiej Józef Muzeum Ustrońskiego, prof. Jarosław LiSzymeczek, dyrektor Zamku Cieszyn Ewa powskim z Uniwersytetu Wrocławskiego

i obecnie w Hradcu Kralowe oraz Fryderyk Jandral, redaktor Gazety Codziennej
i Dziennika Zachodniego. Interpretacje
mogli oceniać również wszyscy obecni,
wyłaniając w ten sposób laureata publiczności, którym został Adam Śliż. Jury
wyróżniło 9 osób.
W ostatniej części maratonu swoje własne teksty gwarowe czytali twórcy. Wystąpili m.in. dyrektor Muzeum Beskidzkiego
w Wiśle dr Małgorzata Kiereś, znany
folklorysta ze Strumienia Jan Chmiel,
Władysław Wrana, a z Ustronia: Lidia
Szklaradnik, Zbigniew Niemiec, autor
zbioru felietonów pt. „Kaj idziesz człowiecze”.
Na koniec maratonu wysłuchano jeszcze
wykładu prof. Zofii Tarajło-Lipowskiej,
autorki książki pt. „Nowy Kapoan. Strzel
i traf do czesko-polskich językowych gaf”,
w której to cały rozdział poświęcono specyfice Śląska Cieszyńskiego.
Tę książkę dzięki uprzejmości wydawnictwa można było kupić za połowę ceny
rynkowej, czyli 16 zł, ale powodzeniem
cieszyły się także pozostałe publikacje
Książnicy Cieszyńskej oraz innych wydawnictw i instytucji – przewodniki po
ziemi cieszyńskiej, książki kulinarne,
słowniki gwarowe i pozycje poświęcone
kulturze regionu. Zainteresowanie wzbudziły warsztaty introligatorskie, podczas
których uczono się, jak naprawić książki
z własnej biblioteczki. Dzieci zaproszono
na warsztaty robienia papieru, do zabaw
i konkursów. Żeby w pełni sił skorzystać
z tych wszystkich atrakcji częstowano
wiesielnymi kołoczykami przywiezionymi
z Zaolzia.
Organizatorzy I Cieszyńskiego Maratonu Czytania Tekstów Gwarowych to
Książnica Cieszyńska, Kongres Polaków
w RC oraz Zarząd Główny i Sekcja Ludoznawcza Polskiego Związku KulturalnoOświatowego w RC. Upominki i nagrody
dla uczestników ufundowały ponadto:
Zamek Cieszyn, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Urząd Miasta Cieszyna i Starostwo
Powiatowe w Cieszynie. Impreza odbyła
się dzięki wsparciu Transgranicznego
Centrum Wolontariatu, Drukarni „Modena”, wydawnictwa „Pracownia na Pastwiskach”. Tekst i zdjęcia: Monika Niemiec

Ania Paszek.

Magdalena Kłoda.

Gwarowi maratończycy

 Gazeta Ustrońska

Adam Śliż.
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Zdaniem
Burmistrza

O aktywizacji bezrobotnych mówi
burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Nikt nie spodziewał się, że tak skończy się akcja wyciągania tira.

Fot. W. Suchta

operator raniony liną

W poniedziałek rano 23 września na
ulicy Katowickiej w Hermanicach cofający TIR-em kierowca z Nowego Sącza
tylnymi kołami wjechał do rowu. Na
miejsce została wezwana specjalistyczna
pomoc drogowa z Cieszyna i Ogrodzonej. Byli też policjanci. O godz. 10.30
postanowiono wyciągnąć uwięzioną ciężarówkę. Podczas tej operacji zerwała się
lina jednego z samochodów ratowniczych
tak nieszczęśliwie, że ciężko raniła 59letniego operatora pomocy drogowej.

26 września 2013 r.

Na czas akcji wstrzymano ruch, powstał
korek, więc karetka mogłaby mieć kłopoty
z dojazdem na miejsce wypadku. Mając to
na względzie, policjanci postanowili sami
przewieźć rannego do szpitala. Poszkodowany doznał urazów brzucha, miednicy
i nóg. Aby wyciągnąć pozostający w rowie
samochód sprowadzono specjalny dźwig
z Żor. O godz. 16 na obwodnicy wstrzymano ponownie ruch, a o godz. 16.30
samochód z naczepą został wyciągnięty
z rowu.
Wojsław Suchta

*

*

Wraz z urynkowieniem naszej gospodarki powstały instytucje zajmujące się
analizą rynku pracy i bezrobocia. Przede
wszystkim za monitorowanie rynku pracy
i pomoc bezrobotnym są odpowiedzialne
urzędy pracy, u nas Powiatowy Urząd
Pracy w Cieszynie będący jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego.
Województwo śląskie i powiat cieszyński mają jeden z najniższych wskaźników
bezrobocia w kraju. Ostatnie dane PUP dotyczące czerwca i lipca wskazują na delikatnie malejącą stopę bezrobocia. W kraju
wynosiła ona w maju 13,5%, w czerwcu
13,2%, odpowiednio w województwie
śląskim jest to 11,5 i 11,2%, natomiast
w naszym powiecie 10,8 i 10,6%. Po raz
pierwszy od dłuższego czasu bezrobocie
zaczyna więc spadać.
W naszym powiecie jest ponad 7 tys. zarejestrowanych osób bez pracy. Co miesiąc
rejestruje się kilkaset osób i podobna liczba znajduje pracę. Niepokojące zjawisko
to przypadki długotrwałego bezrobocia.
Są też osoby rejestrujące się tylko po to,
by otrzymywać świadczenia, natomiast nie
poszukują pracy, a można podejrzewać, że
w części zasilają szarą strefę.
Urzędy pracy starają się rozwijać aktywne formy poszukiwania pracy, a nie
ograniczać się tylko wypłacania zasiłku.
Są to próby aktywizacji bezrobotnych
poprzez kursy i szkolenia. Prowadzone
są projekty z funduszy unijnych oraz ze
środków publicznych mające na celu
przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy czy umiejętnego sprzedania
pracodawcy swej oferty. Jest to także
aktywizacja młodych ludzi kończących
szkoły i uczelnie. Do najbardziej popularnych należą staże absolwenckie, na
które w powiecie cieszyńskim przeznacza
się rocznie 2,3 mln zł. Jest też taka forma
pomocy jak doposażenie stanowiska pracy.
Istnieją jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej. Aktywizacja
prowadzona jest również w formie prac
interwencyjnych, robót publicznych, prac
społecznie użytecznych, by okresowo
wprowadzać bezrobotnych na rynek pracy. Oczywiście trzeba spełniać określone warunki i wyrażać chęć skorzystania
z danego programu czy formy pomocy.
Ciekawym elementem działalności PUP
są spółdzielnie socjalne, z trudem, ale
jednak się pojawiające. Jest to stwarzanie
możliwości podejmowania działalności
gospodarczej, ale nie indywidualnej.
Nawet najlepiej zorganizowane działania administracyjne nie zastąpią rzeczywistego wzrostu gospodarczego, a tym
samym tworzenia nowych miejsc pracy. To
jest najlepszy i najskuteczniejszy czynnik
powodujący zmniejszenie stopy bezrobocia. 			
Notował: (ws)
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inwestycje
niezagrożone
Na pierwszej po wakacjach sesji Rady Miasta przyjęto informację o wykonaniu budżetu w I półroczu 2013 r. Podczas
obrad przedstawił ją burmistrz Ireneusz Szarzec, a wcześniej
radni otrzymali szczegółowe opracowanie w formie broszury.
W ubiegłym tygodniu zamieściliśmy fragmenty części dotyczącej realizacji dochodów, poniżej o realizacji wydatków
i zadłużeniu miasta.

Miejskie wydatki zgodnie z planem
Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano
w 37,41%, co oznacza, że z zaplanowanych 67.277.368,10 zł
wydano 25.170.040,01 zł. W tym z 54.641.121,49 zaplanowanych
wydatków bieżących wydano 24.353.896,52 zł co daje 44,57%,
z 67.277.368,10 zł wydatków majątkowych wykonano 816.143,49
zł, co daje 6,46%.
Największy udział w strukturze wydatków miasta Ustroń nadal
zajmują wydatki związane z oświatą, które osiągnęły ponad
45% ogółu wydatków. W zakresie oświaty – oprócz wydatków
bieżących związanych z działalnością zarówno gminnych, jak
i niepublicznych placówek oświatowych – realizowane są zadania
inwestycyjne, które jednak w l półroczu br. stanowiły marginalny
wydatek budżetowy (zaledwie 0,1%) Większość zadań będzie wykonywana w letnim sezonie
wakacyjnym (II półrocze br.). Stosunkowo niskie wykonanie
wydatków ogółem związane jest przede wszystkim z wydatkami
majątkowymi – większość trwających przedsięwzięć inwestycyjnych zostanie ukończona dopiero w IV kwartale roku, kiedy to
nastąpią zasadnicze płatności. Na dzień sporządzenia niniejszego
opracowania ocenia się, że nie istnieje żadne realne zagrożenie
niewykonania któregokolwiek z 55 przedsięwzięć inwestycyjnych
zaplanowanych na rok bieżący.
Jak wynika z zawartych w niniejszej informacji zestawień
tabelarycznych – wykonanie wydatków bieżących przebiegało
zgodnie z planem, z uwzględnieniem wpływów dochodów bieżących do budżetu, które w pełni pokrywały wydatki bieżące.
W dalszym ciągu kontynuowana jest polityka racjonalizowania
wydatków bieżących (zwłaszcza wydatków statutowych) przy

jednoczesnej dbałości o intensyfikację wpływów dochodów
bieżących. Przynosi to wymierne efekty – rzeczywista nadwyżka
operacyjna na dzień 30 czerwca br. wyniosła 4.994.685,64 zł i
pomimo że jest blisko o 2 mln niższa niż w czerwcu 2012 r., to
jej poziom należy ocenić jako wysoki. Z budżetu miasta zostały
udzielone również dotacje podmiotowe i celowe na łączną kwotę 2.299.336,78 zł. Przekazywanie dotacji przebiega planowo,
zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.
Zadłużenie obsługiwane terminowo
Łączne zadłużenie miasta Ustroń na dzień 30 czerwca 2013 r.
wynosiło 10.908.734,00 zł, z tego z tytułu:
– kredytów bankowych zaciągniętych w ING Bank Śląski SA
w Katowicach, PKO SA w Bielsku-Białej oraz BS w Rybniku
– 9.243.500,00 zł,
– pożyczek w WFOŚiGW – 1.515.234,00 zł,
– umowy długoterminowej dotyczącej zakupu nieruchomości
w Ustroniu ul. Akacjowa – 150.000,00 zł (raty nieoprocentowane).
Praktycznie całość zadłużenia miasta związana jest z realizacją
przedsięwzięć inwestycyjnych. Zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz umowy długoterminowe są obsługiwane terminowo. Nadmienić należy, że celem efektywnego wykorzystania posiadanych
wolnych środków, w I półroczu br. dokonano ponadplanowej,
wcześniejszej spłaty jednego z kredytów w wysokości 3 mln
zł. Pomimo iż spowodowało to czasowe niespełnienie jednego
ze wskaźników zadłużeniowych (relacji wynikającej z art. 243
ustawy o finansach publicznych), to jednak w perspektywie najbliższych kilku lat znacząco wpłynęło na poprawę mierników
długu określonych przepisami prawa.
Wzrosły zaległości w opłatach
30 czerwca 2013 r. miasto Ustroń posiadało zobowiązania wymagalne w wysokości 560.00 zł, które wynikały z braku odbioru
przez beneficjenta pomocy przyznanych przez MOPS środków.
Natomiast zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości
2.136.705,14 zł dotyczyły zawartych umów o dostawy i usługi
z terminem płatności w lipcu 2013 r.
Należności wymagalne – wynikające przede wszystkim z zaległości w regulowaniu podatków lokalnych, opłat czynszowych za
mieszkania komunalne i dzierżawy lokali użytkowych – wzrosły
w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (wg stanu
na dzień 30.06.2013 r.) wyniosły 4.335.822,18 zł. Natomiast należności niewymagalne, przypadające do spłaty do końca 2013 r.
wyniosły 7.127.450,13 zł.
Wybrała: (mn)

XiV ustrońska
jeśnień muzyczna
20 października – 22 listopada
Przyroda kieruje się swoimi prawami, zmienia lato w jesień,
sypie złotem i czerwienią, wydłuża przedwieczorny zmierzch.
Aby umilić Państwu tę czasem zapłakaną porę roku, zapraszam
serdecznie na koncerty do sali widowiskowej Miejskiego Domu
Kultury „Prażakówka”.
„Koncert Trzech Tenorów – część II” rozpocznie w niedzielę,
20 października Ustrońską Jesień Muzyczną. Był to hit ubiegłorocznego cyklu, artyści zachwycili publiczność nie tylko głosami,
ale i osobowością, błyskotliwością, ogromną kulturą osobistą,
różnorodnym repertuarem i wyczuciem chwili. Koncert tak bardzo
się podobał, że śpiewacy stworzyli na wyraźne zapotrzebowanie
społeczeństwa jego dalszy ciąg.
Mirosław Niewiadomski – artysta Teatru Wielkiego z Łodzi,
Włodzimierz Kalemba - pierwszy tenor Teatru Muzycznego z
Poznania i Bartosz Kuczyk – nieoceniony poznański śpiewak ale i
przesympatyczny konferansjer, zaprezentują widowisko muzyczne specjalnie dla Państwa. Na pewno warto na nie przyjść.
Na „Koncert Młodych Talentów” przyjadą goście z zaprzyjaźnionego miasta partnerskiego Ustronia – Budapesztu, ale
przede wszystkim zaśpiewa i zagra zdolna ustrońska młodzież.
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Katarzyna Pilch, Marta Szarzec, Kamila Kiecoń i Marlena Janik,
Radek Stojda, Klaudiusz Wawrzyczek, Filip Czarnecki i zespół
„Purple Sky” – oto wykonawcy sobotniego koncertu, wyłonieni
w tegorocznym Miejskim Przeglądzie Amatorskich Zespołów
Artystycznych i Solistów. Żeby zobaczyć, jak wspaniałą mamy
młodzież, należy dotrzeć 26 października na godzinę 18.00 do
naszej sali widowiskowej. Zapraszam, bo warto – to wszak wychowankowie Karoliny Kidoń, Izy Zwias ( Dedy), Aleksandry
Pruszydło, Zbyszka Bałdysa, Janusza Śliwki i Patryka Sobka.
10 listopada w niedzielę, sympatyczny i wielki sercem Adam
Makowicz zagra charytatywnie na rzecz dzieci z Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego w Ustroniu Nierodzimiu. Na ten
koncert przychodzą od lat widzowie wrażliwi na dziecięcą krzywdę – przecież dochód z biletów właśnie przez nich zakupionych
przekazywany jest na ten szczytny cel. Oczywiście przychodzą
dla muzyki naszego Mistrza – koncert takiej klasy artysty zdarza
się w Ustroniu raz w roku. Nastrój, klimat tego wydarzenia muzycznego pozostaje na długo w pamięci wszystkich słuchaczy,
a znakomity pianista jazzowy zawsze prócz pięknych utworów
przekazuje publice pozytywną energię i ciekawe anegdoty.
26 września 2013 r.

Na ten koncert się czeka, tego koncertu się pragnie i żałuje,
gdy jest już po.
„Listy na wyczerpanym papierze” to tytuł następnego
koncertu, ale i tytuł książki Agnieszki Osieckiej, zawierającej
niepublikowaną do tej pory korespondencję Agnieszki i Jeremiego Przybory. Nikt nie zna dziejów ich wzajemnego uczucia,
romansu przez lata ukrywanego, burzliwego i wzruszającego jak
ich wiersze. W koncercie – spektaklu muzycznym – usłyszymy
fragmenty ponad 40 piosenek tych arcymistrzów słowa - z Kabaretu Starszych Panów i repertuaru największych gwiazd polskiej
piosenki, dla których obydwoje przecież pisali. Historia miłosna
opowiedziana ich twórczością jest autentyczna, melancholijna,
czasem smutna ale jakże piękna.
Na „Koncert przy świecach” pasuje bardzo a przedstawiona
przez utalentowaną ustrońską piosenkarkę Marysię Górniok
-Matulę, aktora teatrów warszawskich Kacpra Matulę i pianistę
Tomasza Palę, z pewnością zainteresuje niejednego widza. Zapraszam w piątek, 15 listopada na godz. 18.00.
Na zakończenie Ustrońskiej Jesieni Muzycznej będzie można
znaleźć się „Pod dachami Paryża”. W przenośni naturalnie, ale
piosenek Edith Piaf i Charles’a Aznavour’a posłucha każdy, kto
22 listopada zawita do „Prażakówki”.
Koncert przygotowano specjalnie w hołdzie Edith Piaf
w pięćdziesiątą rocznicę jej śmierci w październiku. Ponie-

waż znakomita piosenkarka wypromowała Charles’a Aznavour’a i była z nim blisko związana, rozszerzono program
koncertu także o jego piosenki. Znakomici śpiewacy – Wiktoria
Węgrzyn i Andrzej Lichosyt zaśpiewają w języku polskim
i francuskim największe paryskie przeboje, zaś za klawiaturą
fortepianu zasiądzie Joanna Błażej-Łukasik a panowie Paweł
Łukasik i Artur Łukasik zagrają na altówce i kontrabasie.
Oto, co na temat koncertu mówią jego twórcy:
Jesteśmy szczęśliwi mogąc zaproponować Państwu tak
piękny i wysmakowany koncert. Żywimy jednocześnie przekonanie, że naszym bukietem pięknych melodii, poetyckich
tekstów, oprawy strojów a także słowem wiążącym sprawimy
Publiczności niezapomnianą ucztę duchową wiodącą wprost
pod niebo Paryża.
Zapraszam gorąco na wszystkie koncerty – wszak przygotowujemy je dla Państwa z myślą o skróceniu zbyt długich jesiennych wieczorów, przypomnieniu piosenek młodości, stworzeniu
atmosfery do ciekawych rozmów i spotkań.
W obecnych zabieganych czasach chwile wytchnienia należą
się nam wszystkim a czy z nich skorzystamy, zależy wyłącznie od
naszego nastawienia i dobrych chęci, których oby nigdy Państwu
nie zabrakło.
Dyrektor MDK „Prażakówka”w Ustroniu
Barbara Nawrotek-Żmijewska

Przypominamy absolwentów Technikum MechanicznoKuźniczego z 1955 r. ze zbiorów Henrietty Skory-Mojeścik. Od

lewej dyrektorzy: Alojzy Waszek, Jan Jarocki, Rudolf Malisz,
dalej nauczyciele: Rudolf Turoń, Wilhelm Gogółka, Bolesław
Kiecoń, Sylwester Glaser, Henryk Lupinek, Jan Kłoda, Jan
Peroutka, Klemens Szendzielorz, Marian Dobrzański, Emanuel
Guziur, Władysław Jastrzębski, woźny Józef Badura, w środku
wychowawczyni Józefa Jabczyńska oraz uczniowie: Józef Gortel,
Krystyna Cienciała, Marian Chabrowski, Danuta Lipsa, Irena
Czaputa, Kazimierz Wołowiec, Antonina Bochenek, Edward
Albrewczyński, Bronisława Cholewa, Zdzisław Datoń, Maria
Szydło, Marian Dziurka, Józef Korcz, Teresa Waga, Paweł Pilch,
Maria Zacharska.

26 września 2013 r.
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Na skrzyżowaniach z obwodnicą wciąż zdarzają się wypadki.

Fot. W. Herda

spotkania Rady działalności
Pożytku Publicznego

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustroń uprzejmie zaprasza
przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkania, których celem będzie
konsultacja projektu „Rocznego Programu
Współpracy Miasta Ustroń z Organizacjami Pozarządowymi na Rok 2014” oraz
przedstawienie przez organizacje pozarządowe informacji o planach działania
w roku 2014.
Podobnie, jak to miało miejsce w roku
ubiegłym, zaplanowano 3 zebrania w
mniejszych grupach tematycznych:
1 października (wtorek) odbędzie się

spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń realizujących zadania publiczne z
zakresu oświaty, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
2 października (środa) – z zakresu kultury,
3 października (czwartek) – z zakresu
sportu i promocji.
Wszystkie zebrania będą miały miejsce
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ustroń o
godz. 15.00. Przedstawiciele poszczególnych organizacji zostaną także powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo. Prosi
się o pewne przybycie.

MAŁA SYRENKA Andersena
Muzeum Zbiory Marii Skalickiej proponuje wyjazd na Małą Syrenkę H. Ch.
Andersena - rewelacyjny spektakl dla
dzieci i dorosłych wystawiany wspólnie
przez Scenę Polską i Scenę Lalek Bajka.
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. Przedstawienie warto zobaczyć szczególnie ze względu na niezwykłe
połączenie gry aktorów i lalkarzy oraz
wypełniające scenę, bajecznie kolorowe
stwory morskie. Wyjazd wspólnym autobusem teatralnym (23 lub 43 osobowym)
w dniu 29 września na godz.15:00
(wyjazd o godz. 14.00). Koszty
w koronach czeskich: 25 cena przejazdu,
40 cena biletu dla dziecka oraz 100 dla
osoby dorosłej. Zgłoszenia przyjmujemy
telefonicznie – Muzeum Zbiory Marii
Skalickiej w Ustroniu nr 33) 858 78 44,
w godz. 11-16.

*

*

*

Dyżur zarządu
w nierodzimiu
Członkowie Zarządu Osiedla Nierodzim
dyżurują w każdy ostatni poniedziałek
miesiąca w budynku OSP w Nierodzimiu
od godz. 17 do 18. We wrześniu przypada
to 30, czyli ostatniego dnia miesiąca.

*

*

*

Muzyczne przedszkole
W dalszym ciągu trwa nabór do ustrońskiego Ogniska Muzycznego na rok szkolny 2013/14, a przede wszystkim w klasie
Przedszkola Muzycznego. Miesięczna
opłata za lekcje grupowe wynosi 50 zł
(1 x 45 min./tyg.). Zapisy przyjmuje kierownik Ogniska – Agnieszka Durlow pod
nr. tel. 501 057 750. Serdecznie zapraszamy naszych najmłodszych milusińskich.
Zarząd TKA

*

*

*

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
piętro). Tel. 795-114-359.

OPRAWA OBRAZÓW
LUSTRA NA WYMIAR
SZYBY ZESPOLONE
- wymiana
SZKŁO KOMINKOWE

Skoczów ul. Mickiewicza 24
tel. 33 853 12 69, 781 573 581
Górki Małe ul. Breńska 18
tel. 33 479 38 09, 503 529 910
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doświadczenie   

Zbieg bardzo dziwnych okoliczności sprawił, że znalazłem się
na basenowych Mistrzostwach Świata we Freedivingu. Domino
zostało zapoczątkowane w jednym z nurkowań treningowych
w Kalamacie 2011, mało tego, w nurkowaniu podczas którego
nabawiłem się bardzo uporczywej kontuzji. Wtedy to nurkując
na głębokość 100-kilku metrów, miałem gorszy dzień, musiałem zawrócić w okolicach 97 m i wpadłem na pomysł, że dam
sobie wycisk i wrócę na górę bardzo mocnymi, energicznymi
pociągnięciami, aby zmęczyć ręce bardziej niż zwykle. Po kilku
pociągnięciach poczułem szarpnięcie w okolicach prawej łopatki, po nurkowaniu bolała mnie szyja, a wieczorem nie mogłem
skręcać głową. Pomyślałem, że doświadczyłem postrzału, ból
zelżał po kilku dniach, mogłem nurkować, ba nawet udało się
zdobyć Wicemistrzostwo Świata, ale ta sytuacja dała początek
wielu problemom jakich doświadczyłem w ostatnich 2 latach.
Odwiedziłem wielu lekarzy, chiropraktyków, osteopatów, co
jakiś czas doświadczałem takich postrzałów m.in w Egipcie w
roku ubiegłym, bądź przed rekordem w DNF w Rybniku (186m).
W końcu trafiłem do właściwego lekarza, który powiązał fakty
i stwierdził, że to wszystko zaczęło się właśnie podczas tego
felernego nurkowania i mam problem z górnym otworem klatki
piersiowej. Gdybym trafił do niego świeżo po tym incydencie,
to 10 minut i byłoby po sprawie. W międzyczasie będąc pod
wrażeniem postępu jaki zaprezentował Mikko Pointinen podczas
Mistrzostw Świata w Lignano 2011, stwierdziłem, że najlepsze
dla mojego zdrowia będzie wzmocnienie mięśni na siłowni. Tak
po kilku miesiącach treningów zrobiłem ogromny postęp na basenie, poprawiłem wszystkie swoje życiówki, pękło 200 m DNF
i 249 m DYN w Brnie. Podjąłem decyzję, że czas się wybrać na
Mistrzostwa Świata, ale tym razem basenowe. Można powiedzieć, że cały rok przygotowywałem się do startu i oczekiwania
były duże. Jechałem walczyć o medale, a każdy inny wynik to
po prostu porażka. W całym swoim treningu skupiłem się na
przygotowaniu fizycznym. W tym wszystkim trochę pominąłem
trening mentalny, który stanowi silny fundament każdego wyniku
we free. W tym czasie, zacząłem pracę zawodową, pisałem pracę
magisterską, trenowałem, a dzień przed odlotem miałem obronę.
Moja uwaga była trochę rozproszona, ale nie to było przyczyną
takich, a nie innych wyników…
Podczas kwalifikacji w Belgradzie panowały bardzo surowe
warunki, woda miała ok. 30 stopni, był potworny upał, dlatego
odruch nurkowy nie działał tak jak należy. Planowałem najmniejszym możliwym kosztem dostać się do finałów i tak też
się stało. 178 m w DNF i 234 m w DYN zapewniły mi miejsce
w finałach. Gdy przyszedł czas finałów, poczułem znajome, trochę jednak zapomniane, uczucie silnego stresu, które myślałem,
że zostawiłem już za sobą 2-3 lata temu. Jednak MŚ to inna
para kaloszy. Z powodów organizacyjnych, finał w DNF został
podzielony na 2 serie, ja znalazłem się w drugiej, początkowo
myślałem, że szczęśliwie, jednak nic bardziej złudnego. Widok
młodego chorwata Vanji Pelesa przepływającego 200 m zadziałał
destrukcyjnie na moją psychikę. Nie wiem czemu na to patrzyłem, a nie skupiłem się po prostu na swoim starcie. Nurkowanie
zacząłem ze spuszczona głową, bez wiary w siebie, płynąc od
niechcenia, będąc na 180 m po prostu zerwałem to nurkowanie,
mimo iż fizycznie 200 m albo i więcej było możliwe. Strasznie
tego żałowałem, gdyż warunki były idealne, głęboki na dwa metry
basen, chłodna woda (25 stopni). Wszystko było na miejscu aby
popłynąć daleko. No cóż, wszystko ma swój powód i nic nie dzieje
się bez przyczyny. W mojej głowie mistrzostwa się skończyły.
Następnego dnia miałem co prawda start w DYN, ale patrząc na
to racjonalnie, wiedziałem, że więcej jak 250 m nie przepłynę.
W dynamice szczególnie ogranicza mnie nie tlen, a odporność
na zakwasy w nogach i sposób w jaki rozłożę siły. Woda była
jeszcze chłodniejsza, 23 stopnie, wiedziałem, że jeżeli ubiorę
skórę pływacką, wazokonstrykcja i odruch nurkowy będą bardzo
silne i bałem się, że moje nogi odmówią posłuszeństwa po 200
m. Postanowiłem zmienić kilka rzeczy, ubrałem piankę zamiast
skóry, postanowiłem płynąć pierwsze 100 m tak jak zwykle (ok.
55 sek. na 50 m), następne 100 m odrobinę przyspieszyć (o 3-5
sek na 50 m), a ostatnie 50 m popłynąć bardzo szybko, biorąc pod
uwagę dość duży stopień wazokonstrykcji i pogłębionego odruchu
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nurkowego na tym etapie nurkowania. W podobny sposób Dave
Mullins pobił rekord świata przepływając 265 m. Eksperyment
się powiódł, lecz wyniki nie były zadowalające, zaliczyłem 250 m
zgodnie z planem, jednak ani metra dalej bym nie przepłynął.
Jak się okazało, 250 m pozwoliło zająć dopiero 6 pozycję, wyniki były piorunujące. To był zaszczyt uczestniczyć w finale gdzie
7/8 zawodników przepłynęło przynajmniej 250 m. Freediving
wkroczył na zupełnie nowy poziom. Moim zdaniem do tak fenomenalnych wyników przyczyniły się naprawdę idealne warunki.
Dla formalności jeszcze wspomnę, że stała, 2 m głębokość basenu,
niska temperatura (23 stopnie podczas finału DYN), brak słońca,
świeże powietrze na odkrytym basenie to wszystko moim zdaniem
miało bardzo pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki. Widać to
było na przykładzie Aleksieja Molchanowa i Michala Risiana,
którzy z ogromnym trudem wykonali procedury powierzchniowe
na odpowiednio 178 m i 166 m w kwalifikacjach DNF (gdzie
temperatura wody była równa 30 stopni, a powietrza ok. 40), by
później w finałach popłynąć w okolice 195 m, również Gorana,
który przepłynął 250 m w kwalifikacjach i wyglądał trochę gorzej
niż po 281 m w finale.
Po mistrzostwach nastał czas refleksji i powrotu do rzeczywistości. Zdobyłem ogromny bagaż doświadczeń, ale przede
wszystkim motywacji. Tak jak wspomniałem, nic się nie dzieje
bez przyczyny, a lubię sobie powtarzać, że każda porażka jest
nawozem sukcesu. W tych mistrzostwach zawiodła moja głowa,
a nie ciało. Widząc Gorana i Natalię Molchanovą, siłę ich umysłu,
postanowiłem, że włączę do swojego treningu znienawidzoną
przeze mnie dotąd statykę, gdyż jest to najbardziej wymagająca
dyscyplina ze względu na ten aspekt. Tak jak to zwykle ze mną
bywa, przekonałem samego siebie, że to jedyna właściwa droga.
Tak naprawdę to od kilku lat miałem „obliczony” swój potencjał
w statyce, korelując to głównie z wynikami innych pomiędzy
różnymi dyscyplinami. Wiedziałem też jak to osiągnąć, tyle, że nie
czułem takiej potrzeby, gdyż wiedziałem, że będzie to wymagało
sporo wysiłku. Jednym zdaniem można powiedzieć, że brakowało
mi motywacji. Już po powrocie moim pierwszym treningiem
była właśnie statyka. W końcu odnalazłem „swoje miejsce”
w tej dyscyplinie. Tu sam swoim słowom nie wierzę. Zobaczymy
czy to tylko chwilowy trend, czy dłuższa historia…
W tym miejscu chciałem serdecznie podziękować za wsparcie
udzielone mi przez Bartka Morawca i jego szkołę Freedivingu Freedivie.PL (http://www.freedive.pl/) oraz firmie J. P.
Pilch z Ustronia, bez których wyjazd na te Mistrzostwa, nie byłby
możliwy.
Mateusz Malina
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Współtwórca Ustrońskiej Szkoły Kultury Zdrowia, dyrektor Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji Z. Eysymontt. Fot. M. Niemiec

szkoła na zdrowie
9 października rozpoczyna się II semestr Ustrońskiej Szkoły
Kultury Zdrowia. Nauka jest bezpłatna, a korzyści, jakie wynoszą studenci – bezcenne. Chodzi przecież o zdrowie nasze
i naszych bliskich. Podczas pierwszego wykładu dr Grażyna
Górnicka opowie o potrzebie dobrego snu.

Jak w gabinecie u specjalisty
Nie trzeba siedzieć w ławkach, tylko na wygodnych krzesłach
w „Prażakówce”. Gdy z wrażenia zaschnie nam w gardle, możemy
napić się wody, którą częstuje firma „Ustronianka”. Przy wejściu
otrzymamy notatnik z długopisem, żeby zapisać najważniejsze
wiadomości z zajęć, a te poprowadzą je znakomici wykładowcy,
lekarze z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Bardzo trudno
dostać się do gabinetu specjalisty, więc tym cenniejsza jest możliwość wysłuchania wykładu i zadawania pytań.
– Wspaniałe jest, że taka inicjatywa się narodziła – mówi jeden z
rektorów szkoły, dyrektor ŚCRiP Zbigniew Eysymontt. – Takie
współdziałanie szpitala, instytucji miejskich, firmy prywatnej
mające na celu poprawienie stanu zdrowia mieszkańców to chyba
ewenement na skalę krajową.
Do powołania Ustrońskiej Szkoły Kultury Zdrowia doszło
dzięki porozumieniu burmistrza Ireneusza Szarca, dyrektor
Miejskiego Domu Kultury Barbary Nawrotek-Żmijewskiej,
właściciela firmy „Ustronianka” Michała Bożka oraz właśnie
dyrektora Eysymontta, który nie kryje satysfakcji, że udało się
zwołać takie pospolite ruszenie przeciw chorobom i szkodliwemu
stylowi życia.
Umierają mimo starań
Używanie nomenklatury szkolnej lub bojowej jest jak najbardziej uzasadnione, bo przez brak wiedzy i brak zmasowanych
działań, umierają ludzie.
– Wnioski, które wyciągnięto podczas zakończonego niedawno w Amsterdamie kongresu kardiologicznego, są alarmujące
– stwierdza Z. Eysymontt. – Mimo wszystkich działań ludzie
wciąż umierają z powodu niewiedzy lub lekceważenia informacji
o tym jak zdrowo żyć oraz z powodu utrudnionego dostępu do
niektórych form opieki medycznej.
Jak tłumaczy dyrektor Śląskiego Centrum Rehabilitacji
i Prewencji, kiedyś ludzie umierali na zawał zanim trafili do
szpitala lub w szpitalu, bo nie można było im pomóc. Dzisiaj,
dzięki zaawansowanej technologii i nowoczesnym procedurom
ta umieralność spadła do 10-15 procent. Niestety, w ciągu kilku
miesięcy – do roku – od tego zawału umiera 15 procent uratowanych, a w ciągu 4 lat po zawale kolejne 30 procent. To oznacza, że
w ponad 40 procentach przypadków, wiedza i wysiłek lekarzy idą
na marne. Nie mówiąc już o ogromnych pieniądzach wydanych
na leczenie, opiekę, rehabilitację.
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Czasem z powodu jednego papierosa
– Bardzo trudno jest przekonać dorosłego człowieka do zmian
i nie da się tego zrobić w pięć minut. Kształceniem dorosłych
zajmuje się osobna dziedzina nauki zwana andragogiką, bo jest
złożony proces. Jednak jako lekarz nie mogę nic nie robić, gdy
ludzie sami się zabijają – mówi Z. Eysymontt, dyrektor ustrońskiego szpitala, który w 2012 roku otrzymał tytuł Srebrnego Lidera
Ochrony Zdrowia w kategorii Promocja Zdrowia i Profilaktyka.
– Wszyscy już wiemy, że palenie papierosów jest szkodliwe nawet
dla człowieka zdrowego, ale gdy pali osoba po zawale, to śmiało
możemy ją nazwać samobójcą.
Lekceważenie zaleceń wynika z podejścia ludzi chorych do
leczenia i okazuje się, że nie jest to tylko polska specyfika. Pacjenci zdają się mówić do lekarzy: „To teraz coś ze mną zróbcie”,
„Teraz mnie leczcie”, nie czując żadnej współodpowiedzialności
za swoje zdrowie i proces leczenia.
Problemowi uzależnienia od palenia papierosów poświęcony
był jeden z wykładów pierwszego semestru Ustrońskiej Szkoły Kultury Zdrowia. Można było zmierzyć sobie zawartość
dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, która to wskazuje
na ilość wypalonych papierosów. Takim przyrządem badane
są osoby, które po zawale trafiają do Śląskiego Centrum na
rehabilitację. Personel musi sprawdzać, czy przypadkiem nie
palą. Za dymek mogą zostać nawet usunięte ze szpitala, bo ich
zachowanie jest marnowaniem wysiłku wielu ludzi i środków
publicznych.
Z racji specjalizacji doktor Eysymontt skupił się problemach
kardiologicznych i paleniu papierosów, ale brak odpowiedzialności za swoje zdrowie dotyczy nie tylko tych zagadnień.
Zdrowie we własne ręce
Twórcy i wykładowcy Ustrońskiej Szkoły Kultury Zdrowia
chcą nas nauczyć, jak dbać o swoje zdrowie, a gdy szwankuje,
gdzie szukać pomocy. Ustroniacy mają rzadką w dzisiejszych
czasach dostępność do specjalistów i mogą wziąć swoje zdrowie
we własne ręce. Nie tylko swoje, ale również swojego męża,
żony, dzieci, rodziców, koleżanki z pracy i kolegi z podwórka.
Będzie się można nawet dowiedzieć, jak dosłownie uratować
komuś życie podczas listopadowych zajęć z reanimacji prowadzonych przez Piotra Ślicznego i Grzegorza Nowakowskiego.
Zaczniemy jednak 9 października od nieusypiającego wykładu
dr Grażyny Górnickiej o tym jak zdrowo spać i do czego sen jest
nam potrzebny. W grudniu damy szanse sercu, a nauczy nas tego
lekarz Maria Gołda.
Monika Niemiec

Podczas wykładu o szkodliwości palenia.

Fot. M. Niemiec

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
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Roztomili
ludeczkowie

Nó, podziwejmy sie, dyć już za pore dni mómy październik.
Chocioż je to czas, jako to nazywajóm babskigo lata, ale już nie
bydzie tak ciepło. Trzeja bydzie pumału cieplejszóm łoblyczke
powycióngać, a tóm na lato pochować. Na hyce już też nie bydymy
narzykać, chyba że se kiery za fest w piecu, abo w centralnym
zahajczy, to bydzie mioł dóma hyc. Zaś bydzie trzeja w mantlach
chodzić, cieplejsze bóty wycióngać i do aptyki gónić po syropy
i cetle na przeziymbiyni i jakisi fukadełka do nosa, jakby kiery
dostoł ryme.
Z pola już jisto je prawie wszycko poskludzane. Teraz trzeja
kwaki i ćwikle łokrować z liścio i skludzać do piwnicy, coby
bydlynta miały na zime. Czyrwiónóm ćwikle trzeja potrzić do
słojików i zawarzić, coby potem było na zime ku ziymniokóm
i ku faszyrce. Na świynta Bożygo Narodzynio je też fajno ćwikla
z krzónym.
Fazole też jidzie łuskać kole chałupy, jak je jako tako pogoda, bo
jak je szpatnie, to to sie w kuchyni narobi łokropnego marasu.

Biblioteka

poleca:

Elżbieta Cherezińska – „Legion” Powieść historyczna. Autorka przedstawia niesamowite losy
Brygady Świętokrzyskiej największego związku taktycznego
NSZ (ponad tysiąc wyszkolonych i karnych żołnierzy), utworzonego w sierpniu 1944 roku na Kielecczyźnie. W Holiszowie
oswobodzili hitlerowski obóz koncentracyjny, razem z Amerykanami wzięli do niewoli sztab XIII armii niemieckiej. Generał
Patton przywitał ich słowami : Na Boga, powinniśmy podrzeć
te cholerne, podłe porozumienia z Sowietami i ruszyć prosto na
wschodnie granice.
Zygmunt Miłoszewski – „Bezcenny” Rodzima odpowiedź na thrillery Dana Browna. Polski wywiad
dostaje wiadomość, że jeden z najbardziej poszukiwanych obrazów na świecie „Portret młodzieńca” znajduje się w posiadaniu
amerykańskiego biznesmena i że jedynym sposobem przejęcia
go jest kradzież. Do akcji zostaje wysłana ekscentryczna grupa
śmiałków. Trafiają na trop zagadki, która może odmienić losy
całego współczesnego świata.
POZIOMO: 1) turystyczna wędrówka, 4) harcerski lub
towarzyski, 6) kontroluje przestrzeganie zasad BHP, 8) na
skroni zwycięzcy, 9) budulec świecy, 10) roślina pastewna,
11) świadectwo techniczne, 12) z lasu na opał, 13) spodnie
gwarowo, 14) duet na parkiecie, 15) popularny autor baśni,
16) związek państwa, 17) artysta sceny, 18) administruje
lokalami, 19) kuzynka łasicy, 20) śląska gra w karty.
PIONOWO: 1) urwis, 2) holenderska metropolia,
3) fikołek, 4) malowane jajko, 5) skutek przeziębienia,
6) na etacie, 7) leśny żołnierz, 11) na głowie króla (wspak),
13) grał Janka w „Pancernych”, 14) utwór pochwalny.

Gynsi też trzeja jeszcze roz łoszkubać przed zimóm, coby jim
jeszcze piyrzi łurosło przed zimóm, bo na zime muszóm mieć piyrzi,
jak pujdóm na zabici. Fajnacko je gynś łupieczóno na świynta,
a gynsi sadło je dobre na lykarstwo, pomazać piersi, jak kiery
krzipie. My mieli dóma gynsi, to mie też dycki mazali, jak żech
była dziywczynciym i przeziómbiłach sie. Fazole też żech dycki
łuskała z mamulkóm i ze stareczkóm.
Sztudyntóm sie już też feryje skóńczóm i zaś sie muszym łuczyć.
Jo też kiesi sztudyrowała, jyny że załocznie, jak żech już robiła.
Roz, jak żech zdowała jedyn egzamin, przyniyśli tym, co nas egzaminowali, kawe. Jedyn z tych profesorów, co nas pytali, jakosi se
sturził do kofliczka i rozloł se kawe na galaty. Zrobiła sie szpatno
plama. Profesor był skyrs tego łokropnie zdynerwowany. Potym
była przerwa, a po przerwie egzaminy były dalij. Ci, co jeszcze
zdowali okropnie sie boli, że profesór bydzie teraz łostro pytoł
i egzamin bydzie ciynżko zdać. Prziszli my po przerwie, dziwómy
sie, a profesór mo galaty czyściutki, ani śladu po plamie. Nó,
fajnie mu ty galaty wypucowali i już nie był nerwowy, a egzamin
wszyscy fajnie pozdowali. Nó, czasami tak było doś ciynżko
z tymi egzaminami. Pamiyntóm, roz jedyn derechtor, co z nami
studyrowoł, jak zdoł jedyn taki ciynżki egzamin, to jak wyszeł
z tej sali, aż se siednył na ziym z radości, że zdoł. Tak go profesór
na egzaminie wytropił.
Tóż, łuczcie sie młodzi, a dokłodejcie sie, bo teraz to tak nima,
jako za kómuny. Wtynczos każdy, gdo sie wyuczył, to robote dostoł. Jeszcze personalni jeździli, a pytali młodych, coby do roboty
prziszli do jejich fabryki. Jeszcze se taki młodziok wymyśloł, kiela
by to chcioł zarobić. A teraz trzeja sie nagónić, coby jakómsi robote nónś, chocioż lecy jakóm. Znóm dziełuche, co też sztudyrowała,
a teraz sprzedowo w sklepie, chocioż do tego takij wysokij szkoły
nie trzeja. Ale dziełucha je ledwo rada, że mo jakómsi robote
i kierysi groszyczek zarobi. Nó, ale co robić- taki je życi!
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 (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 4 października.

Rozwiązanie krzyżówki z nr. 37

czantoria wielka
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz książkę ufundowaną przez ustrońskie wydawnictwo Koinonia
otrzymuje Halina Zahraj z Ustronia, ul. Źródlana
8. 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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Coś okropnego w ostatnim czasie z czasem się wyrabia, nie
sądzicie Państwo? Po prostu pędzi na łeb, na szyję, nie wiedzieć
po co i gdzie! Przecież ledwo co była wiosna, później szybciutko
przyszło upalne i suche lato, i nawet się człowiek nie obejrzał, a
tu już jesień, mokro i zimno, w piecu pomału trzeba by napalić,
bo chłód i wilgoć każdą szparą się do domu wciska. Okropne,
nieprawdaż?
Cóż nam pozostaje na pocieszenie? Różne są metody i sposoby
na radzenie sobie z depresją końca lata czy też z chandrą rozpoczynającej się jesieni. Ja oczywiście proponuję wędrówki i jak
najdłuższe przebywanie na tak zwanym łonie przyrody i uważne
przyglądanie się temu, co też ciekawego wokół nas się dzieje. A
że dzieje się całkiem sporo
i to całkiem interesujących
rzeczy, może przekonać się
każdy, nawet niezbyt uważny obserwator.
Różnorakie w świecie
przyrody są oznaki zmieniających się pór roku. Już nie
raz na łamach Ustrońskiej
wspominałem o fenologii,
czyli o nauce zajmującej
się zależnościami pomiędzy porami roku a różnymi
zjawiskami zachodzącymi
w przyrodzie, takimi jak
na przykład kiełkowanie,
rozwój liści, zakwitanie,
owocowanie i zrzucanie
liści przez rośliny. W odróżnieniu od nas, zwykłych
śmiertelników – powszechnie dość niewrażliwych na
często dyskretne i delikatne przyrodnicze zjawiska
– fenolodzy wyróżniają aż
dziesięć pór roku (czasem
dwanaście), zamiast banalnych astronomicznych pór
czterech. Według znawców
fenologicznych tajemnic,
aktualnie bynajmniej nie
jesteśmy na przełomie lata i jesieni, ale właśnie skończyło się
późne lato (z reguły trwające od końca sierpnia do pierwszych
dni września) i zaczęła wczesna jesień (która trwa zwykle przez
cały wrzesień do mniej więcej 5 października). Spośród wielu
„przypisanych” tym porom roku roślin, wspomnę tu choćby o
kwitnących właśnie wrzosach pospolitych, zimowitach jesiennych, czy dziewięćsiłach bezłodygowych. W tym też okresie – na
przełomie lata i jesieni – w pełni kwitnienia jest również dość
pospolicie występująca w naszym regionie, a według mniej jedna
z najefektowniej prezentujących się roślin – goryczka trojeściowa
(zwana także goryczką trojeściowatą).
W Polsce goryczkę trojeściową spotykamy przede wszystkim w górach. To gatunek pospolity w całych Karpatach i w
Karkonoszach, rosnący również na pojedynczych stanowiskach
na Wyżynie Śląskiej, a dawniej występujący także w Górach
Świętokrzyskich oraz w Ojcowie. Poza granicami naszego kraju
roślinę tę spotkać możemy w górach południowej i środkowej
Europy i na Kaukazie. Jej siedliskiem są obrzeża lasów, śródleśne
polany, górskie hale i łąki, ale także brzegi potoków, źródliska,
zręby, natomiast wysoko w górach goryczka występuje także
w kosodrzewinie. Nie jest to gatunek specjalnie wymagający
pod względem podłoża bądź gleby, rośnie zarówno w miejscach
zasobnych, jak i ubogich w węglan wapnia, na różnych typach
gleb, od bielicowych, poprzez brunatne, aż po gleby zabagnione
i mułowo-torfowe, chociaż zawsze preferuje miejsca nieprzesuszone, raczej wilgotne i mokre.
Goryczka trojeściowa sprawia wrażenie rośliny niezbyt wysokiej, chociaż bowiem jej liczne, nierozgałęzione łodygi dorastają nawet do 1 metra wysokości, to na ogół zwisają łukowato
wygięte. Łodygi tworzą gęstą kępę, są gładkie i cienkie, gęsto
pokryte liśćmi siedzącymi, czyli nie mającymi ogonków. Liście
są długie, szeroko lancetowate lub jajowate w zarysie, a na końcu

zaostrzone. Co ciekawe, zwykle wyrastają na łodydze po dwa
naprzeciw siebie, ale jeśli goryczka rośnie w cieniu to liście
„ustawiają się” po jednej stronie łodygi, tej bardziej nasłonecznionej, zwróconej ku słońcu.
Kwitnienie goryczka trojeściowa rozpoczyna już w lipcu, ale
im wyżej w górach rośnie, tym bardziej termin jej zakwitania się
opóźnia. Duże i okazałe kwiaty – ich korona osiąga od 3 do 5 cm
długości – wyrastają po jednym lub po dwa z kątów wyższych
liści, czyli pojawiają się tylko w górnych częściach łodyg. Płatki
korony są zrośnięte i tworzą wydłużony, dość wąski dzwonek, którego szczyt jest zakończony pięcioma, wywiniętymi na zewnątrz
„ząbkami”, jaśniejszymi niż reszta korony i z ciemnymi plamkami.
Kwiaty mają piękną barwę
– błękitną, ciemnolazurową
lub ciemnoszafirową, czasem o lekkim różowawym
zabarwieniu, a bardzo rzadko
zdarzają się kwiaty jasne, prawie białe.
Nawet pojedynczy kwiat
prezentuje się nad wyraz
pięknie i efektownie, ale
tak naprawdę to na każdej
łodydze może być od kilkunastu do kilkudziesięciu
kwiatów, każda pojedyncza
roślina goryczki to kępa od
kilku kilkunastu (a czasem
i więcej) łodyg, a w końcu
goryczki zwykle nie rosną
pojedynczo, ale w grupach
liczących od kilkunastu do
kilkudziesięciu, a czasem i
kilkuset roślin. Proszę to sobie wszystko pomnożyć lub
pododawać – siłą rzeczy wizualny efekt takiej gromadki
goryczek trojeściowych w
pełni kwitnienia jest co najmniej niezwykły, a rzec by
wręcz można, że powalający.
Według mnie to jedna z najpiękniej kwitnących górskich
roślin, prawdziwa ozdoba naszych Beskidów.
Cały rodzaj goryczka swoją polską nazwę zawdzięcza gorzkiemu smakowi, jakie nadają tym roślinom glikozydy. Gorzki i
nieprzyjemny smak jest w przypadku tych roślin ostrzeżeniem
o ich trujących właściwościach. Liście goryczki trojeściowej
zawierają gencjopikrynę, a korzenie gencjaninę i gencjanidynę
– wszystko to substancje oczywiście trujące, powodujące u ludzi
po spożyciu przekrwienie błon śluzowych, nudności i wymioty.
Jak to zwykle z roślinami trującymi bywa, goryczki są również
roślinami leczniczymi, czyli odpowiednio spreparowane i spożywane w odpowiednich ilościach stają się skutecznymi medykamentami. Roztwory i nalewki sporządzane na bazie ziela lub
kłącza goryczki trojeściowej medycyna ludowa zalecała jako lek
pobudzający apetyt i wydzielanie soku żołądkowego, regulujący
zaburzenia trawienia (niestrawność, zaparcia), ale również do
stosowania zewnętrznego w różnych chorobach i problemach
skórnych (rany, stany zapalne, potówka, łojotok). Lecznicze
właściwości goryczek, jako skutecznego remedium na „morowe
powietrze”, miał jakoby odkryć Gencjusz, żyjący na przełomie II
i I wieku p.n.e. władca królestwa Ilirii i to na jego cześć goryczki
noszą dziś łacińską nazwę rodzajową Gentiana. Do leczniczych
walorów nawiązuje także łacińska nazwa gatunkowa goryczki
trojeściowej – asclepiadea, pochodząca od imienia Asklepiosa,
greckiego boga sztuki medycznej, a także od Asklepiadesa,
lekarskiej sławy z czasów rzymskich.
Goryczka trojeściowa musiała cieszyć się niegdyś ogromną
popularnością jako roślina lecznicza, gdyż to właśnie w pozyskiwaniu jej kłączy i ziela przyrodnicy upatrywali główne zagrożenie dla przetrwania gatunku na stanowiskach naturalnych.
Dziś jest to gatunek objęty ochroną, do podziwiania jako piękny
i barwny akcent końca lata i początku jesieni.
			
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda

Goryczka trojeściowa
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ruszyła
liga

Rozgrywki ligi wojewódzkiej juniorów młodszych
w piłce ręcznej w sezonie 2013/2014

terminarz

MOSiR I Mysłowice – MKS Ustroń
24:20 (9:13)

Na inaugurację nowego sezonu ligi
wojewódzkiej piłki ręcznej juniorów
młodszych zespół MKS Ustroń spotkał
się na wyjeździe z faworytem rozgrywek
zespołem MOSiR I Mysłowice. Było to
pierwsze spotkanie naszej drużyny w starszej kategorii wiekowej, gdzie rywalizują
chłopcy urodzeni w latach 1997-98.
Początek meczu bardzo wyrównany,
wynik cały czas oscyluje koło remisu.
Końcówkę pierwszej połowy bardzo dobrze rozgrywają zawodnicy z Ustronia
i schodzą na przerwę niespodziewanie
prowadząc 13-9! Początek drugiej połowy
dla gospodarzy. Rzucają 5 bramek z rzędu
i wychodzą na prowadzenie 14-13. Przełomowy moment spotkania nadszedł w 40
minucie. Przy prowadzeniu Ustronia 15-14
kontrowersyjną czerwoną kartkę otrzymuje Krzysztof Bielesz, co znacznie utrudnia
grę przyjezdnych. W 50 minucie jest remis
17-17. Na 3 minuty przed końcem miejscowi prowadzą tylko 22-20. Ale opadający
z sił zawodnicy MKS Ustroń popełniają
coraz więcej prostych błędów i przegrywają 24-20. Cieszy ambicja i ogromna wola
walki jaką podjęli nasi zawodnicy, ale zbyt
duża liczba prostych błędów, nieskuteczność i czerwona kartka sprawiły, że dwa
punkty pozostały w Mysłowicach. (pb)
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I Runda
25 września MKS Ustroń – SPR Grunwald Ruda Śląska (środa 18.00)
3 października GKS Olimpia II Piekary Śląskie – MKS Ustroń
7 października MKS Ustroń – KS Viret CMC Zawiercie (poniedziałek 17.00)
16 października SPR Zagłębie Sosnowiec – MKS Ustroń
23 października MKS Ustroń – MOSM Bytom (środa 18.00)
9 listopada
MOSiR II Mysłowice – MKS Ustroń
13 listopada MKS Ustroń – SPR Pogoń 1945 Zabrze (środa 18.00)
21 listopada GKS Olimpia I Piekary Śląskie – MKS Ustroń
27 listopada MKS Siemianowiczanka – MKS Ustroń
4 grudnia
MKS Ustroń – MKS Zryw Chorzów (środa 18.00)
II Runda
11 grudnia
22 grudnia
8 stycznia
8 lutego
12 lutego
22 lutego
26 lutego
8 marca
12 marca
19 marca
29 marca

MKS Ustroń – MOSiR I Mysłowice (środa 18.00)
PR Grunwald Ruda Śląska – MKS Ustroń
MKS Ustroń – GKS Olimpia II Piekary Śląskie (środa 18.00)
KS Viret CMC Zawiercie – MKS Ustroń
MKS Ustroń – SPR Zagłębie Sosnowiec (środa 18.00)
MOSM Bytom – MKS Ustroń
MKS Ustroń – MOSiR II Mysłowice (środa 18.00)
PR Pogoń 1945 Zabrze – MKS Ustroń
MKS Ustroń – GKS Olimpia I Piekary Śląskie (środa 18.00)
MKS Ustroń – MKS Siemianowiczanka (środa 18.00)
MKS Zryw Chorzów – MKS Ustroń
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www.ustron.pl
28 IX 15.00 						
															
28 IX 16.00								
															
29 IX 11.00								
															
05 X 16.00								
															

No i gdzie te grzyby?

Fot. W. Suchta

Czyszczenie dywanów, tapicerki. (33) 854-38-39, 602704-384.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel.
(33)854-53-98.

Przegrywamy kasety VHS
na DVD. 507-385-375.
UWAGA! Wznowiliśmy
pranie dywanów. Punkt przyjęć
- sklep „Wszystko dla dzieci”,
ul. Cieszyńska (koło PKO).
660-546-764.
Bilety autokarowe, lotnicze,
promowe. Mea Travel, Ustroń, ul.
Rynek 3, tel. (33) 444-60-40.

KOMANDOR-Ustroń, ul.
Rynek 3a – szafy, garderoby,
zabudowy wnęk z drzwiami
przesuwanymi i nie tylko…
Zamów bezpłatny pomiar.
RATY 0%. 728-340-518, 33854-22-57. www.komandorustron.pl

Pokój do wynajęcia, (33)
854 51 97.

Wynajmę lokal. Rynek 3a
(galeria). 666-310-135.

Pokój z łazienką umeblowany. 505-201-564.

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

Okna, drzwi, bramy. Najtaniej, 500-116-125.

Pokój do wynajęcia. 660322-672.

Ustroń. Sprzedam mieszkanie. 608-013-584.

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

Angielski- korepetycje. 504232-318.

Firma Retos Transport Lampel Czapka S.J.
w Skoczowie

zatrudni kierowców międzynarodowych C+E (autotransportery)
Oferty prosimy składać na e-mail: transport@retos.pl

Tel 33/854-86-59

19.09						Elba						ul. Cieszyńska 2			tel. 854-21-02
20-21.09				W Nierodzimiu		ul. Skoczowska 111 		tel. 858-60-76
22.09							Venus						ul. Grażyńskiego 2 					tel. 858-71-31
23.09						Centrum						ul. Daszyńskiego 8 		tel. 854-57-76
24-25.09			Pod Najadą						ul. 3 Maja 13				tel. 854-24-59
26-27.09			 Na Szlaku						ul. 3 Maja 46 				tel. 854-14-73
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05 X 17.00								
															
07 X 15.00								
															
07 X 17.00								
															
09 X

16.30								

Uroczystość z okazji 90 urodzin Jana Podżorskiego „Hakera”, Muzeum Ustrońskie
Mecz piłki nożnej KS Kuźnia - LKS
Tempo Puńców, stadion Kuźni
Mecz piłki nożnej KS Nierodzim - MKS
Golasowice, stadion w Nierodzimiu
Spotkanie z dyrektorem Książnicy Cieszyńskiej Krzysztofem Szelongiem,
Zbiory Marii Skalickiej
Jubileusz 25-lecia Estrady Ludowej
"Czantoria", MDK "Prażakówka"
Jubileusz 90. urodzin Jana Podżorskiego
"Hakera", Muzeum Ustrońskie
Mecz ligi woj. juniorów mł. w piłce ręcznej
MKS Ustroń - KS Viret CMC Zawiercie,
hala SP-1
Ustrońska Szkoła Kultury Zdrowia 		
MDK "Prażakówka"

dziesięć lat temu
Po raz kolejny parafia św. Klemensa zorganizowała w tym roku
letnie półkolonie dla dzieci wypoczywających w Ustroniu.
- Podczas wakacji wiele ustrońskich dzieci potrzebuje jakiegoś
zajęcia - stwierdził proboszcz Antoni Sapota. - Nie chodzi tylko o
te najbiedniejsze, które wymagają oczywiście szczególnej troski,
ale o dzieci w ogóle. Nasz parafialny ośrodek już od trzydziestu lat
przyjmuje podczas wakacji młodzież oazową z Górnego Śląska.
Ostatni turnus letni był przeważnie w naszym ośrodku wolny i
dlatego właśnie dwa lata temu zaczęliśmy organizować w tym
czasie półkolonie. Zależy nam na tym, żeby dzieci przebywające
pod naszą opieką miały jakieś ciekawe zajęcie, mogły się w tym
czasie czegoś nauczyć, dowiedzieć.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ponownie nasz region udowodnił, że ma coś istotnego do powiedzenia w sprawach polskiej żywności. Roztrzygnięcie konkursu, pod hasłem „Polska Dobra Żywność” na Międzynarodowych
Targach Polagra w Poznaniu wprowadziło do grona tegorocznych
laureatów firmę „Mokate” z Ustronia. Tym zaszczytnym tytułem
oraz dyplomem obdarzono doskonale wszystkim znane Mokate
Cappuccino. Wyróżnienie, z rąk Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Wojciecha Olejniczaka, wraz z 21 pozostałymi nagrodzonymi, odbierał 16 września br. w imieniu „Mokate” prezes
Kazimierz Mokrysz.
19 września pracownicy Straży przeprowadzili kontrole
gospodarki wodno-ściekowej przy ul. Skoczowskiej. W kilku
przypadkach zapowiedziano ponowną kontrolę ze względu na
stwierdzone nieprawidłowości. W jednym przypadku będzie prowadzone dalsze postępowanie, gdyż - jak oświadczyli właściciele
posesji - ścieki są... wchłaniane przez ziemię.
To ciekawe wrażenie oglądać swoje miasto na filmie video. (...)
Górskie krajobrazy, panorama Ustronia z Równicą i Zawodziem,
drewniane chałupy, rwące potoki zachęcą do przyjazdu pod
Czantorię nawet najbardziej wybrednego turystę. I to wszystko
oglądać można na nowej kasecie „Pieśniczki spod Równicy”
w wykonaniu Dziecięcej *Estrady
„Równica”. (...)
* Regionalnej
*
Młodzi artyści pokazują tradycyjne stroje, dawne zwyczaje, bawią
się tak jak młodzież dokazywała, gdy nie mogła jeszcze pójść na
dyskotekę, usiąść przed telewizorem czy nad klawiaturą komputera. (...) Szefowa zespołu, Renata Ciszewska, jest jednocześnie
autorką scenariusza, reżyserem, kierownikiem artystycznym
i choreografem filmu, odpowiada za dobór repertuaru i opracowanie muzyczne. (…) Kaseta kosztuje 40 zł, a można ja kupić
podczas koncertów zespołu oraz w poniedziałki, środy, piątki od
16 do 18 w siedzibie Stowarzyszenia Kulturalnego „Równica”
w Gimnazjum Nr 1,
Wybrała: (ek)
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felieton

Tak sobie myślę

Praca

W dawno (?) minionym ustroju pracy
było pod dostatkiem. Praca była nie tylko
przywilejem, ale także obowiązkiem,
każdego obywatela. Ci, którzy unikali
podejmowania pracy, byli do niej wręcz
przymuszani. Nazywano ich pasożytami
i od czasu do czasu wręcz robiono na nich
nagonki. Inna rzecz, że wiele było pracy,
a właściwie etatów, pozorowanych i niepotrzebnych. Kiedyś, szczególnie wyraźnie,
zaobserwowaliśmy to podczas pobytu
w Moskwie. Zwróciliśmy uwagę na to, że
przy każdym ciągu schodów ruchomych
i przy każdej windzie stał jakiś zatrudniony
tam pracownik. Właściwie nie miał nic do
roboty, ale miał pracę. Bywało nawet tak,
jak w akademiku w którym nocowaliśmy,
że pilnujący tam windy nie miał zielonego
pojęcia o tym jak ona funkcjonuje. Ważne
było to, że nie było bezrobocia. Podobnie
było w innych krajach tego obozu, w tym
także i w Polsce.
Wyrośliśmy więc w przekonaniu, że
pracy jest dość i dla nikogo jej nie zabraknie. Inna rzecz, że pensje były często zbyt
niskie w stosunku do potrzeb poszczegól-

felieton
W kręgu filozoficznej
refleksji (157)

Zbliża się nowy rok akademicki. Z tej
okazji uwagę Czytelników chcę skierować
na często otwierającą kanon akademickich
lektur „Historię filozofii” Władysława
Tatarkiewicza (1886-1980). Pierwszy
raz ukazała się ona – jako podręcznik
akademicki – w 1931 r. i do dziś miała
wiele wznowień, a co istotniejsze, to na tej
lekturze intelektualnie wychowywało się
wiele pokoleń polskich studentów, wiele
pokoleń polskiej inteligencji. Jest to taka
lektura, do której wato wracać. Tu chciałbym zatrzymać się na dość zaskakującej,
a wyrażonej w tomie pierwszym „Historii
filozofii” tezie, że „od fałszu do fałszu
przebiegał rozwój filozofii”.
2. Zastanawiającą charakterystykę
dziejów filozofii, podaje Tatarkiewicz
na początku pierwszego tomu „Historii
filozofii”, w podsumowaniu pierwszego
okresu filozofii starożytnej. Prowokującą do dyskusji tezę prezentuje autor
na marginesie głównego toku wywodu,
ale w kontekście całości „Historii filozofii” nie powinna ona uchodzić za
incydentalny osąd. Zwracając uwagę na
doniosłość znajdujących się u początków
filozofii myśli Herkalita (o powszechnej
zmienności rzeczy) i myśli Parmenidesa
(o dedukcyjnum dochodzeniu do prawdy),
Tatarkiewicz stwierdza, że obie te myśli
„zostały od razu zastosowane w sposób
skrajny i przez to fałszywy”. Pojawia się
26 września 2013 r.

nych rodzin. Jednak zawsze można było
sobie dorobić. I wiele osób pracowało
wtedy na dwa, trzy etaty. Sam też, właściwie przez całe lata, dorabiałem do mojej
pensji. I nieraz bywało tak, że to dodatkowe zajęcie przynosiło mi większe dochody
od tego co otrzymywałem jako miesięczną
pensję… I te możliwości dorobienia do
pensji mieli niemal wszyscy…
Dlatego mojemu pokoleniu trudno zrozumieć obecną rzeczywistość, w której
bezrobocie, szczególnie wśród młodych,
jest wciąż wysokie. Brakuje pracy dla
milionów osób, a tym samym możliwości
dorobienia sobie do pensji zdarzają się
coraz rzadziej. Trzeba więc nauczyć się
utrzymywania siebie i swoich bliskich niemal wyłącznie z pensji, zasiłku, emerytury
czy renty… A to nie jest łatwe. Szczególnie wtedy, gdy przyzwyczailiśmy się do
dodatkowych dochodów, które pokrywały
dziury w domowych budżetach. A tak się
składa, że w kryzysowych latach nie tylko
budżet państwa miewa mniejsze dochody
od przewidywanych i trzeba było dokonać
korekty tegorocznego budżetu, ale to samo
ma się też i z domowymi budżetami. Stąd
też bierze się coraz większe zadłużenie
naszego społeczeństwa…
W niejednym budżecie domowym sprawę komplikuje jeszcze to, że wiele osób
pracuje na prace zlecone i dorywczo. Nie

ma wtedy regularnego dopływu gotówki. Nie zawsze jest praca, a kiedy jest,
to po jej wykonaniu, trzeba nieraz długo czekać na zapłatę. W efekcie mamy
do czynienia z brakiem poczucia bezpieczeństwa, niepewnością i trudnością
z jakimkolwiek planowaniem swego życia.
To jest zapewne trudniejsze niż życie od
pierwszego do pierwszego, od kolejnej
pensji czy emerytury do następnej. Wychodzi więc na to, że obecnie życie bywa
trudniejsze niż dawniej. Daje co prawda
wiele możliwości, ale nie wszyscy mogą
z tych możliwości skorzystać. Dlatego
też młodym trudno przychodzi usamodzielnienie się i bywa, że skazani są na
trwającą przez lata, pomoc rodziców czy
dziadków. A to przecież powinno być na
odwrót. To dorosłe dzieci powinny pomagać swoim starzejącym się rodzicom, a
nie liczyć na to, że rodzice wciąż będą ich
wspierać i dzielić się z nimi swoimi, zazwyczaj skromnymi, dochodami. Po zmianie ustroju wiele zmieniło się w naszym
życiu. Jest zapewne wiele zmian, które
ułatwiają życie, ale są też zmiany, które to
życie utrudniają. W każdym okresie życia
i w każdym ustroju, są lepsze i gorsze dni.
I z tym, niestety, trzeba się liczyć i starać
się jak najlepiej potrafimy, dostosować się
do istniejących warunków i radzić sobie
w życiu.
Jerzy Bór

teza o skrajności i związanej z nią fałszywości, co skłania do zastanowienie. A to
dopiero początek wywodu Tatarkiewicza,
w którym zarysowuje swą wizję dziejów
filozofii: „Skrajność pozostała zresztą
i w późniejszych czasach jakby naturalną
cechą filozofii; bo przedmiot jej dociekań
jest tak rozległy i skupia tyle różnorodnych motywów, że aby w nich uzyskać przejrzystość, filozofowie musieli je
z konieczności upraszczać, musieli pewne
motywy pomijać, a stąd inne motywy
uzyskiwały nadmierną w całości pozycję.
Przez to teorie filozoficzne stawały się
skrajne, jednostronne, fałszywe; ale tylko
w ten sposób przedmioty filozofii stawały
się przejrzyste, uchwytne, tylko przez to
jej teorie były w ogóle możliwe. I w znacznej części od skrajności do skrajności
i przez to od fałszu do fałszu przebiegał
rozwój filozofii, aby jednak na tej drodze
zbliżać się do prawdy”.
2.1. Czy sformułowanie, że „od fałszu
do fałszu przebiegał rozwój filozofii”
można uznać za przypadkowe niedopatrzenie? Jeśli jednak jest świadomie użyte,
to jak go właściwe – zgodnie z intencjami
autora – rozumieć? Brzmi jak prowokacja
intelektualna i może kogoś zniechęcić do
poznawania dziejów filozofii. A przecież,
myśl ta przedstawiona jest w podręczniku
akademickim uchodzącym za klasyczny,
mającym pomóc w przygotowaniu się
do obszernego egzaminu uniwersyteckiego.
2.2. Śledząc wywód Tatarkiewicza trzeba zauważyć, że po tezie „od fałszu do fałszu przebiegał rozwój filozofii”, następuje
istotna konkluzja: filozofia mogła „jednak
na tej drodze zbliżać się do prawdy”. Celem filozofii – w tym ujęciu – jest zbliżanie

się do prawdy. Zasadniczą wartością jest
prawda.
2.3. Gdyby Tatarkiewicz, po przedstawieniu tezy, że „od fałszu do fałszu
przebiegał rozwój filozofii”, przyjął inne
założenia w sprawie wartości prawdy
i konkludował inaczej, to dzieje myśli
ukazane w „Historii filozofii”, uzyskałyby
radykalnie inny sens. Przyjmując inne
założenia mógł stwierdzić: „od fałszu do
fałszu przebiegał rozwój filozofii, by na
pokrętnej drodze filozofowie budowali
różne ideologie i światopoglądy, które chociaż są jednostronne i fałszywe, to ideologom i politykom pozwalają na skuteczne
działanie – i z tej pragmatycznej racji są
uznawane w danej sytuacji za prawdziwe
i jedynie słuszne”. Mógł też wzmocnić
utylitarnie ukierunkowaną wypowiedź:
„bo na drodze przebiegającej od fałszu
do fałszu, na której pomnaża się i utrwala
fałsz, iluzje i złudzenia, łatwiej promować
kłamstwo i manipulować zdezorientowanymi ludźmi poddanymi jednostronnym,
lecz atrakcyjnie brzmiącym sądom, dzięki
czemu szybciej przejmuje się władzę nad
ich umysłami”. Lub mógł pójść w stronę
promowania gierek intelektualnych: „by
na tej drodze prowadzić – niezobowiązujące moralnie i poznawczo – igraszki
intelektualne, by zastępować jeden fałsz
innym, ale za to bardziej atrakcyjnym
i pociągającym”. To jednak byłaby już
całkiem inna historia filozofii.
3. Przytoczony fragment z „Historii filozofii” pobudza czytelnika do samodzielnej
refleksji nad tym, czym jest filozofia, co ją
wyróżnia spośród innych form aktywności
intelektualnej i kulturotwórczej, oraz dlaczego warto ją uprawiać.
Marek Rembierz
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W polu karnym Wisły Ustronianki.

Fot. W. Suchta

awans
i skuteczność
KS Kuźnia Ustroń - KS Wisła Ustronianka 3:0 walkower
W meczu pucharowym piłkarze Kuźni
zmierzyli się 18 września z Wisłą Ustronianką. Przewagę w meczu miała Wisła
,strzelając bramki w 10 i 55 min. W ostatnich minutach wyraźna przewaga Kuźni
i bramka Arkadiusza Szlajssa w 90 min.
Trener Wisły Ustronianki Mirosław
Szymura: - Wiadomo jak to jest w środku
tygodnia. My pozbieraliśmy się na 20
minut przed meczem. Po pierwszych
minutach opanowaliśmy sytuację, po
przewadze Kuźni. Strzeliliśmy bramkę
i była okazja by podwyższyć, ale znowu
nonszalancja i o to miałem pretensje. Po

strzeleniu drugiej bramki kuriozalne momenty, gdy to zawodnicy podawali sobie w
piątce przeciwnika. W lidze też podobnie
filozofujemy. Mieliśmy przewagę prze 15
minut, a potem Kuźnia zasłużyła na bramkę. Całe szczęście, ze było to w końcówce. Plusy to zwycięstwo i brak kontuzji,
a powinniśmy pokazać więcej jako zespół
z wyższej klasy.
Jednak to Kuźnia awansowała do finału podokręgu, gdyż Wisła wystawiła w
swym składzie Tomasza Czyża, który za
wcześniejsze kartki w kolejnym meczu
pucharowym powinien pauzować.

GKS Morcinek Kaczyce - KS Kuźnia Ustroń 0:4 (0:1)
Swe spotkanie w lidze okręgowej
w minioną niedzielę Kuźnia rozegrała

w Kaczycach. Przez całe spotkanie wyraźnie przeważała. Pierwsza bramkę zdobywa

zasłużona wygrana
LKS Rudnik – KS Nierodzim 2:3 (1:0)

Pierwsze zwycięstwo odnieśli nasi piłkarze w swoim inauguracyjnym sezonie
w kl. B. Po remisie w pierwszym spotkaniu
rundy jesiennej i serii czterech porażek
w VI kolejce rozegraliśmy wyjazdowe
spotkanie z zespołem LKS Rudnik. Założenie taktyczne przed meczem było jasne.
Gramy uważnie w obronie i staramy się
skutecznie kontratakować. Do dwudziestej minuty gra była w miarę wyrównana.
Wtedy to gospodarze nie wykorzystali
100% sytuacji, ich napastnik z 5 metra
trafił piłką w słupek. Szybko się to dla
nich zemściło. W 26. minucie po rzucie
wolnym Szymon Brodacz umieścił piłkę
w bramce gospodarzy. Do końca pierwszej
połowy wypracowujemy sobie dwie dobre
sytuacje ale ich nie wykorzystujemy. Po
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zmianie stron zawodnicy Rudnika ruszają
do odrobienia strat. Na to tylko czekali nasi
zawodnicy. Po dwóch kontratakach wprowadzony do gry po przerwie Mateusz Czyż
strzela dwa ładne gole i prowadzimy 3:0.
Spotkanie w tym momencie wydaje się
być całkowicie pod kontrolą. Jednak w 70.
minucie sędzia pokazuje drugą żółtą kartkę
(w konsekwencji czerwoną) Szymonowi
Czyżowi i nasza drużyna zmuszona jest
grać w dziesiątkę. Gospodarze jeszcze
raz rzucili się do ataku. Jednak ich strzały
padają łupem Mateusza Wojdyły. Nasi
zawodnicy wyprowadzają ciągle groźne
kontry, ale mimo kilku świetnych okazji
do bramki nic nie wpada. Zemściło się to
w samej końcówce. Dwa błędy obrony
i bramkarza wykorzystują napastnicy

Dawid Kocot w 21 min. po długim rajdzie
i precyzyjnym strzale z ponad 20 metrów.
W 53 min. po faulu na Jacku Juroszku
karnego wykorzystuje Konrad Pala. W 74
min. J. Juroszek dobija strzał z dystansu
Łukasza Tomali, a w doliczonym czasie gry faulowany w polu karnym przez
bramkarza jest Robert Madzia. Karnego
wykorzystuje jego starszy brat Damian.
Co ciekawe bramkarz nie otrzymuje nawet
żółtej kartki.
Trener Kuźni Mateusz Żebrowski: Udało się zagrać dobry mecz. Skuteczność
wraca do drużyny, coraz lepiej wykorzystujemy sytuacje bramkowe. Mogliśmy
się pokusić o jeszcze większą zdobycz
bramkową, ale cieszymy się z tego co jest.
Mecz pod nasze dyktando, choć na początku Morcinek mógł wykorzystać nasze błędy. Kaczyce grają podobnie jak Porąbka,
w głębokiej defensywie czekają na kontrę.
Poza tym Morcinek to dla nas zawsze niewygodni przeciwnik. W ubiegłym sezonie
wygrali z nami dwa razy. Wcześniej też
zazwyczaj wygrywali. Tym cenniejsze
zwycięstwo.
Wojsław Suchta
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Rudnika. Robi się nerwowa końcówka. W
niej jednak nasi piłkarze zachowali spokój
i dowieźli do końca cenne zwycięstwo.
Skład: Mateusz Wojdyło, Marek Misiniec, Szymon Czyż, Dawid Kowalik,
Szymon Brodacz, Patryk Pakuła, Filip
Karolonek (Marcin Czyż), Bartłomiej
Matuszka (Dawid Siemienik), Krzysztof
Folek (Adam Podżorski), Sebastian Pustelnik, Mirosław Rogol.
Roman Niemiec
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Puńców II
Ochaby
Bąków
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Goleszów II
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