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O sztafetowych biegach młodzieży piszemy na str. 13.

biegamy w parkach
Rozmowa z trenerem Mateuszem Żebrowskim

Ma pan uprawnienia trenerskie pozwalające prowadzić drużyny piłki nożnej we wszystkich klasach rozgrywek. Jakie są
pana plany na przyszłość?
Podjąłem studia w szkole trenerów i udało się, obok zdobytej
wiedzy, nawiązać ciekawe kontakty. Moje plany, to dalszy rozwój.
Najpierw trzeba się wykazać efektami w pracy, żeby zaistnieć
na wyższym poziomie. Na razie realizuję się w szkole, a praca
z młodzieżą sprawia mi dużą satysfakcję. W szkole podstawowej
szybko widać efekty, dzieci są bardziej chętne, a już na poziomie
gimnazjum gdzieś to się zatraca.
Mówi pan o klubach wyższych lig, ale jako nauczyciel
w szkole raczej trudno być zauważonym. Jest pan też trenerem
drużyny seniorów Kuźni Ustroń i raczej są małe szanse na to,
że przyjdą atrakcyjne propozycje?
Faktycznie jesteśmy trochę w futbolowym zaścianku. Kiedyś
w naszym regionie klubem, w którym można się było wypro                  
(cd. na str. 2)
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pierwszy wykład
w  szkole  zdrowia
Najczęściej jest tak, że jako dzieci nie chcemy chodzić spać,
a jako dorośli ciągle nie mamy czasu, by porządnie się wyspać.
Zdarzają się problemy z zasypianiem, a nawet, gdy łatwo wpadamy
w objęcia Morfeusza, to nie zawsze budzimy się wypoczęci. Ale
i dzieci, i dorośli potrzebują zdrowego snu. Potwierdzi to pewnie dr
Grażyna Górnicka ze Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji,
która 9 października o godz. 16.30 w Miejskim Domu Kultury wygłosi wykład o tym jak zdrowo spać i do czego sen jest nam potrzebny. Będzie to pierwsze po wakacjach spotkanie w Ustrońskiej Szkole
Kultury Zdrowia, której twórcami są ŚCRiP, Urząd Miasta, firma
Ustronianka i „Prażakówka”. Organizatorzy serdecznie zapraszają
i przypominają, że nauczanie w tej szkole jest bezpłatne, a korzyści
z wiedzy przekazanej przez specjalistów – bezcenne.
Jak uratować komuś życie dowiemy się podczas listopadowych zajęć z reanimacji prowadzonych przez Piotra Ślicznego
i Grzegorza Nowakowskiego.
(mn)
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biegamy w parkach
(cd. ze str. 1)

mować, był grający w IV i III lidze Beskid Skoczów. Z drugiej
strony wśród trenerów jest duża konkurencja. Wielu młodych
się dokształca, wyjeżdża za granicę, do tego liczą się kontakty
i łut szczęścia, by wskoczyć na trenerską karuzelę i zaistnieć na
wyższym poziomie. Oczywiście ważne są wyniki sportowe.
Na ile w lidze okręgowej trener ma wpływ na wynik?
Na tym poziomie nie odpowiada tylko za wynik, ale też za organizację drużyny, musi być kolegą, czasami opiekunem, przekazywać
swoje doświadczenie młodszym zawodnikom. Powinien wskazać
zawodnikom, jak powinni kierować swoją przygodą, czasem
karierą piłkarską. Niestety borykamy się z tym, że w pewnych
okresach nie mamy nawet gdzie trenować. O wynik sportowy
trudno, tak samo jak o stworzenie więzi między dwudziestoma
młodymi mężczyznami. Trzeba zachowywać rozsądek i składać
wszystko w jedną całość. Nie wszyscy muszą się lubić, ale gdy
się spotykamy, to na dwie godziny musimy tworzyć całość. Gdy
to się uda, możemy zacząć mówić o wynikach.
Mówi pan, że nie ma gdzie trenować. Jakich obiektów sportowych brakuje w Ustroniu?
Od lat się mówi, że nie ma żadnego obiektu sportowego z prawdziwego zdarzenia. Tu nie chodzi o stadion piłkarski, ale przecież
nie ma gdzie przeprowadzić zawodów lekkoatletycznych. Pracuję
trzeci rok w szkole podstawowej i ani razu nie uczyłem dzieci
skoku w dal. Powód jest prozaiczny - nigdzie nie ma skoczni. Nie
ma sprawdzianów na 60 czy 100 metrów. Biegamy w parkach
w dość absurdalnych warunkach. Ostatnio, biegi międzyszkolne
rozgrywaliśmy wokół ustrońskiego amfiteatru. Powinien powstać
ośrodek z bieżniami, skoczniami, boiskami, bo w powiecie jeste-

M. Żebrowski dopinguje swych zawodników.

Fot. W. Suchta

kilka koncertów. Dyrygowała
Jadwiga Sikora.

*

Karol Franek otrzyma Laur
Srebrnej Cieszynianki za 2013
rok. Wyróżnienie przyznała
Rada Powiatu Cieszyńskiego.

*

*

*

Chór Mieszany „Echo” z Zebrzydowic wystąpił niedawno
we Fromborku na uroczystościach związanych z 770-leciem powołania Archidiecezji
Warmińskiej. Chórzyści dali

 Gazeta Ustrońska

*

*

Skompletowano komisję
konkursową, która wybierze
dyrektora Szpitala Śląskiego.
Gremium to liczy 7 osób. Zasady konkursy nie zostały jeszcze
podane.

*

*

*

Biała i Czarna Wisełka, Czadeczka i Krężelka, Olza,
Brennica i Leśnica – to górskie potoki i rzeki płynące
w naszym regionie.

*

*

*

Przed dwudziestu laty otwarto Oddział Psychiatryczny
w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Dysponowano wtedy

śmy jedynym miastem, w którym uprawia się tak wiele różnych
dyscyplin sportu. Ale nie można trenować pływania, bo nie ma
pływalni. Stadion i pływalnia w takim mieście jak Ustroń obligatoryjnie powinny funkcjonować.
Powstała hala sportowa.
Mówiąc dokładnie, sala sportowa. Jest wiele grup sportowych
przyjeżdżających do Ustronia na obozy. Gdyby była to hala pełnowymiarowa, tych grup byłoby jeszcze więcej.
Dlaczego coraz mniej dzieci uprawia sport.
Bardzo popularne są zajęcia pozalekcyjne z języków obcych,
szkoły muzyczne i rodzice tam kierują dzieci. Mimo wszystko
sport też jest uprawiany. Jednak rodzice przede wszystkim patrzą,
co może dla dziecka być przydatne w życiu, zazwyczaj kosztem
sportu. Moim zdaniem nie można zaniedbywać sprawności,
a tym samym zdrowia dziecka. Oczywiście nie każde zostanie
zawodowym sportowcem, ale przynajmniej nabierze nawyków,
będzie wiedzieć w przyszłości, jak dbać o swoje zdrowie.
Z jednej strony niektórzy rodzice chcą, by dzieci w przyszłości
poprzez sport zarabiały miliony, z drugiej sporo dzieci nie
uczestniczy z lekcjach wychowania fizycznego w szkole.
Bywa, że dzieci są sportowo upośledzone, proste ćwiczenia
sprawiają im trudności i wtedy czują się gorsze od rówieśników.
Najgorsze w takiej sytuacji jest zabieganie rodziców o całkowite
zwolnienie dziecka z lekcji. Z drugiej strony, rodzice oczekują
bardzo szybko sukcesów, a na to w sporcie trzeba długo pracować. Wszystko trzeba wypracować i nie ma drogi na skróty.
Zauważyłem też, że często dzieci lekceważą swój talent sportowy.
Sukcesy przychodzą na początku łatwo, przewyższają rówieśników, a gdy konkurencja staje się silniejsza, nie wytrzymują
presji i rezygnują.
W zajęciach młodych piłkarzy Kuźni uczestniczą też rodzice.
To na pewno musi cieszyć.
Tak i cenimy to sobie. Rodzice dopingują dzieci, choć bywa
też, że podczas rywalizacji koniecznie chcą, by drużyna dziecka
wygrała, a wtedy nie zawsze udaje się opanować emocje. To nie
jest dobry przykład dla dziecka, a to właśnie dorośli powinni
przekazywać wzorce zachowań.
Czy te dzieci zagrają jako seniorzy, bo bywały okresy, że
w Kuźni grało dwóch wychowanków.
Bo były zaniedbania szkoleniowe. Pracę w klubie rozpoczynałem
od trenowania juniorów, gdy były cztery grupy, poczynając od
trampkarzy. Po roku były tylko trzy, skończyło się na dwóch,
a napływ dzieci był coraz mniejszy. Wtedy postanowiłem zająć
się najmłodszymi, od podstaw. Udało się przywrócić pięć grup
dobrze prosperujących, a w każdej po dwudziestu trenujących.
Trzeba otwarcie powiedzieć, że jeżeli do poziomu seniorskiego
udaje się doprowadzić co dziesiąte dziecko, to już jest sukces.
A granie w drużynie seniorów to spore poświęcenie. Trzy treningi w ciągu tygodnia i mecz w weekend. Dzieje się to kosztem
najbliższych i nie ma z tego specjalnych gratyfikacji. Ponadto
jest ryzyko odniesienia kontuzji, co może odbić się na pracy
zawodowej. Więc piłkarz stwierdza, że doszedł do momentu,
w którym trzeba odpuścić i rezygnuje.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
20 łóżkami, obecnie jest ich
50. Oddział stał się nowocześniejszy po niedawnej modernizacji.

*

*

*

*

*

*

Adam Tomiczek (UKS Wiraż
Cieszyn) został podwójnym
mistrzem Polski. Zdobył
złote medale w motocrossie
i super enduro w kategorii
juniorów.  
W sąsiedztwie Domu Narodowego w Cieszynie podczas
robót kanalizacyjnych natrafiono na półokrągły mur. Sprawą
zainteresowali się archeolodzy i stwierdzili, że kamienna budowla mogła stanowić
podstawę małej kapliczki lub

miejskiej studni. Skłaniają się
bardziej ku tej drugiej opcji.

*

*

*

*

*

*

Pierwszy opis cieszyńskiego
zamku pochodzi z XVII wieku
i znajduje się w kronice Jakuba
Schickfussa. Budowla była wtedy obwarowana. Zburzono ją
w XIX wieku i zbudowano nowy
zamek istniejący do dziś.
130 sportowców niepełnosprawnych wzięło udział
w XXI Międzynarodowej Spartakiadzie Lekkoatletycznej
o Puchar Ziemi Cieszyńskiej.
Rywalizowano na stadionie
miejskim w Cieszynie. Wygrała ekipa Polskiego Związku
Głuchych z Cieszyna. (nik)
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Na ślubnym kobiercu stanęli
Sabina Kupryciuk z Ustronia i Tomasz Marglewski z Ustronia

*

*

*

Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Michalina Andrzejczak z d. Zalejska lat 92 ul. Czereśniowa
Maria Czapka z d. Balcar 		 lat 80 ul. Katowicka
Marta Chrapek z d. Usin 		 lat 92 ul. Daszyńskiego
Urszula Czyż z d. Kiera 			 lat 90 ul. Konopnickiej
Adam Heczko 				 lat 95 ul. Konopnickiej
Józef Kuczera 				 lat 85 ul. Jelenica
Stanisława Mynarska z d. Woźniak lat 80 ul. Pana Tadeusza
Emilia Śliwka z d. Wisełka		 lat 80 ul. Chabrów
Zofia Śliwka z d. Samiec 			 lat 80 ul. Orłowa
Jan Podżorski 				 lat 90 ul. Cholewy
Wanda Szczepańska 			 lat 80 os. Cieszyńskie

*

*

*

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

*

*

*

Zebranie osiedla Ustroń POLANA
10 października o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 3
w Polanie odbędzie się zebranie mieszkańców osiedla Ustroń
Polana. Tematem spotkania będą propozycje do budżetu.

*

*

*

Zebranie osiedla Ustroń Górny
10 października o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 1
odbędzie się zebranie mieszkańców osiedla Ustroń Górny.

*

*

*

spotkanie Miłośników Kuźni Ustroń
Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń zaprasza na comiesięczne spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek, 7
października o godz. 10.00 w Muzeum Ustrońskim. Zainteresowanym zostanie przedstawiony film zrealizowany w Muzeum
pt. „Miejsca szczególne i znaczące – kamienne ołtarze na Śląsku
Cieszyńskim oraz krzyże, kapliczki i figury przydrożne w ustrońskim pejzażu”.

*

*

*

tel. 33 854 34 83
tel. 604 55 83 21
23 IX 2013 r.
Strażnicy kontrolowali handlujących na targowisku miejskim. Nie
stwierdzono uchybień.
23 IX 2013 r.
Mandatem 100 zł ukarano mieszkankę Cieszyna za nieprawidłowe
parkowanie fiata na ul. Sanatoryjnej.
24 IX 2013 r.
Padniętą sarnę z ul. Źródlanej
przekazano do utylizacji.

policja tel. 856 38 10
22 IX - 24 IX 2013 r.
Z parkingu przy ul. Sanatoryjnej skradziono samochód marki
bmw.
24 IX 2013 r.
Około godz. 10 na ul. 3 Maja
kierujący samochodem opel corsa
włączając się do ruchu wymuszał
pierwszeństwo przejazdu kieru-

24 IX 2013 r.
Wspólnie z pracownikiem UM
i powiatowym lekarzem weterynarii strażnicy uczestniczyli
w wizji lokalnej na posesji na
ul. Polańskiej. Według doniesień
znajdujący się tam pies był bity
i głodzony. Lekarz nie potwierdził
zarzutów.
24 IX 2013 r.
Mandatem 100 zł ukarano mieszkankę Cieszyna za nieprawidłowe
parkowanie na ul. Sanatoryjnej.
26 IX 2013 r.
Kontrole wokół szkół. Strażnicy
szczególną uwagę zwracają na
parkowanie samochodów dowożących dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2.
jącej samochodem citroen saxo
i doprowadził do kolizji.
25 IX 2013 r.
O godz. 21.00 ze stacji przy ul.
Katowickiej skradziono pług
śnieżny.
26 IX 2013 r.
W godz. 7–19 z ulicy Szpitalnej
skradziono samochód osobowy
marki vw golf V.
28/29 IX 2013 r.
Z posesji przy ul. Leśnej skradziono rower marki Kelles, w kolorze
czarnym.

Niedoceniona witamina D
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z dr nauk med.
Heleną Paszek znaną na ziemi cieszyńskiej lekarką o kilku specjalizacjach na temat „Niedoceniona witamina D niezbędna w
każdym wieku”, połączone z promocją książki, które odbędzie
się w czwartek, 10 października o godz. 17.00.
                  

Przychodnia MEDICA
oferuje nowe poradnie:

Poradnia chirurgii dziecięcej i ogólnej
USG - bioderek, układu kostnego - dr Piotr Starzak
USG - jamy brzusznej, tarczycy i piersi - dr Walczysko
Poradnia ginekologiczna - dr n med. Marek Walków
USG - endowaginalne i przez powłoki brzuszne
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom pacjentów oferujemy wizyty domowe przeprowadzane przez ratownika medycznego dla osób starszych,
mających problemy z poruszaniem się.

pn-wt
śr				
czw. 		
pt. 				

14-15 dowóz i odwóz do i z przychodni
11-12 dowóz i odwóz do i z przychodni
11-12 odwiedziny domowe
14-15 odwiedziny domowe

www.medica-ustron.pl, tel. (33) 854-56-16, Ustroń, ul. Drozdów 8a

Ci, którzy od nas odeszli:
Jerzy Ostrowski
lat 73
ul. Głogowa
Olimpia Krejza
lat 82
os. Manhatan
Stanisław Cieślar
lat 66
ul. Stellera

Zakład Pogrzebowy
Leszek Kubień

biuro czynne: pn.-pt. 8.00-15.00 sob. 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339
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Przedsiębiorstwo Komunalne dba o zieleń także przed swoją siedzibą.

Fot. W. Suchta

problemy spółki

26 września odbyła się sesja Rady Miasta. Obrady prowadził przewodniczący
RM Stanisław Malina.
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Radnym przedstawiono informacje
o miejskiej spółce Przedsiębiorstwo Komunalne. Zostało ono utworzone na podstawie uchwały RM z 28 stycznia 1999 r.,
a rozpoczęło działalność 1 maja 1999 r.
po uprzedniej likwidacji Zakładu Usług
Komunalnych i Mieszkaniowych. Początkowy kapitał zakładowy spółki wynosił 1.454.500 zł, natomiast 31 grudnia
2012 r. było to 3.847.300 zł. Zarząd PK
działa w składzie: prezes - Alojzy Sikora,
wiceprezes - Krystian Wałach, członek
- Anna Łukosz. Radę Nadzorczą tworzą:
przewodniczący - Cezary Derewniuk, zastępca - Jolanta Krajewska-Gojny, członek
- Andrzej Siemiński.
Spółka zajmuje się wywozem odpadów
od mieszkańców i z koszy ulicznych.
Odbiera odpady elektryczne, elektrotechniczne, płynne, wielkogabarytowe.
W stacji przeładunkowej przyjmuje odpady
z Ustronia, Istebnej, Goleszowa. Sprzedaje
surowce wtórne oraz kubły, kontenery,
worki i kosze na odpady. Sprząta miasto,
przystanki autobusowe, utrzymuje tereny
zielone, obsługuje kompostownię. Prowadzi akcje zimową, na zlecenie rozwiesza
plakaty. Handluje paliwami i akcesoriami
samochodowymi. Dzierżawi posiadane
pomieszczenia, obiekty i garaże. Prowa-
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dzi kotłownię miejską. Od 1 lipca 2013 r.
w związku z wejściem w życie nowej
ustawy o gospodarce odpadami prowadzi
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a po wygranym przetargu odbiera odpady od mieszkańców Brennej.
Przychody spółki w 2012 r. to 6.298.640
zł, w tym przychody uzyskane z miasta to
1.489.000 zł. W pierwszym półroczu 2013
r. przychody wyniosły 2.966.520 zł, w tym
z miasta 650.343 zł.
W 2012 r. stacja przeładunkowa przyjęła 8.475 ton odpadów, natomiast śmieci
39.270 m3, w tym posegregowanych 6.341
m3.
W 2012 r. sprzedano: 246,34 t szkła,
58,76 t plastiku, 57,32 t makulatury, 5,81t
złomu.
W 2012 r. przyjęto: 73,08 t azbestu, 0,56
t baterii, 6,6 t urządzeń elektrycznych,
144,66 t odpadów wielkogabarytowych,
216,54 t gruzu, 239,68 t popiołu. Przyjęto
i przewieziono na oczyszczalnię ścieków
w Ustroniu 8,497 m3 ścieków, na kompostownię 542 m3 trawy, 238 m3 liści,
190 m3 gałęzi. Wyprodukowano 12,696
GJ ciepła.
W 2012 r. wydano (w nawiasie I półrocze 2013 r.): na inwestycje 136.998
zł (127.830 zł), na remonty 51.753 zł
(42.476 zł).
Zatrudnienie w PK w 2012 r. to 48 etatów, w I półroczu 2013 r. 44,37 etatu.

Przedsiębiorstwo jest organizatorem
Miejskiego Konkursu Ekologicznego dla
ustrońskich szkół. W wyniku konkursu
młodzież zebrała 29 t makulatury, 0,9 t
plastiku, 0,3 t puszek, 0,9 t szkła, 0,5 t baterii. Wypłacono szkołom uczestniczącym
w konkursie za surowce 6.338 zł, wręczono nagrody finansowe w wysokości 3.000
zł oraz rzeczowe wartości 3.000 zł.
Na zlecenie Sądu Rejonowego spółka
zatrudnia osoby skazane.
Przedstawiono też problemy spółki,
a dotyczą one: ściągania należności, dużych potrzeb inwestycyjnych oraz borykania się z nieuczciwą konkurencją.
Obecnego na sesji prezesa A. Sikorę pytano, czy od nowego roku Przedsiębiorstwo Komunalne ponownie będzie wywozić odpady od mieszkańców.
A. Sikora odpowiadał, że oczywiście spółka wystartuje w przetargu, ale nie zamierza
zaniżać ceny wartości usługi.
ZMIANY W BUDŻECIE
Radni podjęli uchwałę o zmianach
w budżecie miasta. Dochody zwiększą się
o 105.486 zł z tytułu:
– dodatkowych dochodów po zmianach
dotyczących funkcjonowania przedszkoli
– 41.l186 zł,
– zwiększenia odpłatności za pobyt
w Miejskim Domu Spokojnej Starości
– 64.300 zł.
Wydatki zwiększą się o 335.486 zł co
przeznaczone zostanie na:
– remonty dróg m.in. ulic Sikorskiego
i Beskidek oraz odwodnienie ul. Cieszyńskiej – 150.000 zł,
– odpisy w zakładowym funduszu socjalnym w przedszkolach – 6.186 zł,
– wpłaty dla gmin, w których przedszkolach przebywają dzieci z Ustronia
– 35.000 zł,
– zwiększenie wynagrodzeń i zakup leków
w MDSS – 64.300 zł,
– kanalizację ul. Drozdów – 50.000 zł,
– oświetlenie ul. Wiklinowej i ul. Krótkiej
– 30.000 zł.
LAUR dla georga
Podjęto uchwałę o przyznaniu Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej Andrzejowi Georgowi. Laureat to znana postać
w naszym mieście. Pierwszy burmistrz
po upadku komunizmu, pierwszy starosta po przywróceniu powiatów, założyciel i prezes wielu stowarzyszeń, od
początku związany z Gazetą Ustrońską.
Był przy jej powstaniu jako organu Izby
Gospodarczej, przejęciu przez samorząd,
a obecnie gości na naszych łamach ze
swymi felietonami.
Wojsław Suchta
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Zdaniem
Burmistrza

O Ustrońskiej Szkole Kultury Zdrowia
mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Kolonijna kronika była bogato ilustrowana.

nie było się kiedy nudzić
Za nami pierwszy miesiąc roku szkolnego i powoli blakną wspomnienia z wakacji,
jednak przeżycia, doświadczenia zostają
w młodych głowach i sercach na zawsze,
a dzięki wypoczynkowi uczniowie mają
siłę zmagać się z codziennością. Po raz
kolejny szansę na oderwanie się od nie
zawsze wesołej rzeczywistości miały
ustrońskie dzieci ze szkół podstawowych,
które wyjechały na kolonie zorganizowane
przez Fundację św. Antoniego. Trzydzieści dynamicznych charakterów musiała
opanować Krystyna Foltyn – kierowniczka kolonii i nauczycielki – Anna Depta
oraz Aleksandra Szczurek. Razem z organizatorami zapewniły podopiecznym
mnóstwo atrakcji. Nie było się kiedy
nudzić, więc nie było okazji do brojenia,
a kiedy rozpierała energia, wyładowywano
ją na boisku.
Ośrodek w Domaniewicach na Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej jest położony wśród lasów. Stanowił świetną bazę
wypadową i miejsce wypoczynku. Stamtąd
ruszano na liczne wycieczki: do Ojcowskiego Parku Narodowego, Muzeum Przyrodniczego w Ojcowie, Pieskowej Skały,
Doliny Prądnika, Wolbromia, Olkusza,
w którym zwiedzano Muzeum Pożarnictwa i Muzeum Afrykańskie, a także
do zamków w Ogrodzieńcu, Bobolicach
i wielu innych ciekawych miejsc. Przez
12 dni dzieci poznały więcej zabytków
i placówek kultury niż niejedna grupa
dorosłych. Do kościoła było z ośrodka
6 kilometrów, więc kiedy wracano z takiego spaceru, myślano tylko o odpoczynku.
Pogoda dopisała kolonistom aż za dobrze,
a kiedy upał szczególnie dawał się we
znaki, właściciele ośrodka odpalali prysznice i odbywało się wielkie polewanie. Te
zabawy z wodą należały do najlepszych
rozrywek. Można to stwierdzić, gdy ogląda
się obozową kronikę. Każdego dnia inne
dziecko opisywało atrakcje, które stały
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się udziałem ustroniaków. Do relacji dołączano rysunki. Piękne kolorowe prace
powstały też w związku z konkursem
zorganizowanym przez panią plastyczkę.
Kolonię można było zorganizować
dzięki Fundacji św. Antoniego, która po
raz kolejny umożliwiła dzieciom wyjazd wakacyjny, oraz dofinansowaniu ze
środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wsparciu sponsorów i Starostwa Powiatowego
w Cieszynie. Z tej formy wypoczynku
korzystają uczniowie szkół podstawowych
od klasy pierwszej do szóstej, których wybierają pedagodzy szkolni. Każdego roku
wyjeżdżają inne dzieci. Monika Niemiec

*

*

Początek jesieni to okres, gdy mogą
pojawić się niedomagania zdrowotne
związane z przechodzeniem z jednej
w drugą porę roku, więc jest to odpowiedni
czas, by zastanowić się nad możliwością
poprawy kondycji własnego organizmu.
Niewątpliwie sprzyjają temu różnego rodzaju akcje profilaktyczne organizowane
przez stowarzyszenia, środowiska, przez
różne podmioty. Z mediów dowiadujemy
się o wielu kampaniach zdrowotnych,
akcjach profilaktycznych, czy działaniach
związanych z propagowaniem właściwego
stylu życia.
Ustroń ma tradycje i potencjał medyczny do prowadzenia akcji zdrowotnych
i profilaktycznych. Z ciekawą inicjatywą
wystąpiło Śląskie Centrum Rehabilitacji i
Prewencji, po czym wspólnie z Miejskim
Domem Kultury „Prażakówka” i Urzędem Miasta postanowiono poprowadzić
kampanię prozdrowotną dotyczącą szerokiego wachlarza zagadnień, powołując
Ustrońską Szkołę Kultury Zdrowia. Od
wiosny tego roku zajęcia odbywają się w
MDK Prażakówka i obejmują dwie grupy
osób. Pierwszą jest młodzież gimnazjalna,
która w ramach zajęć szkolnych ma okazję
uczestniczyć w zajęciach propagujących
zdrowie. Druga grupa to dorośli mający
możliwość raz w miesiącu przybyć na
spotkanie Ustrońskiej Szkoły Kultury
Zdrowia. Spotkania odbywają się w każdą
drugą środę miesiąca, a można na nich
zapoznać się z najnowszymi trendami
i osiągnięciami nauki dotyczącymi profilaktyki prozdrowotnej.
Ideą jest, by każdy mógł uczestniczyć
i poznać, ale także zapytać, jak należy
funkcjonować i czego się wystrzegać, by
zdrowie nie było narażone, szczególnie
na cywilizacyjne zagrożenia prowadzące
do różnego rodzaju schorzeń. Na pewno
warto posłuchać o tym jak zadbać o swoje serce, kondycję, jak zachowywać się
w przypadkach zagrożeń. Przykładowo
najbliższe spotkanie poświęcone zostanie
bezsenności.
Jestem przekonany, że do końca tego
roku będziemy mogli zapoznać się z wieloma ciekawymi propozycjami. Co warto pokreślić, cała akcja nie ma jakichś ukrytych
celów komercyjnych czy reklamowych.
Nie będą przedstawiane oferty firm farmaceutycznych lub producentów sprzętu
medycznego. Uczestnictwo w Ustrońskiej
Szkole Kultury Zdrowia jest bezpłatne, nie
pociąga za sobą żadnych zobowiązań, nie
wymaga też specjalnego przygotowania
ze strony słuchaczy, a może przynieść
sporo wiedzy na temat dobrych praktyk
i zachowań prozdrowotnych. Będzie to na
pewno miało wpływ na nasze lepsze funkcjonowanie i dlatego serdecznie zachęcam
do udziału.
Notował: (ws)

Gazeta Ustrońska 

R. Ciszewska ze „swoimi dziećmi” podczas wigilijki.

Fot. M.Niemiec

Dyscyplina i przyjaźnie

W wielu miejscach w Ustroniu odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi.
Z podróżnikami, profesorami, specjalistami, pasjonatami. Do tych ostatnich na
pewno można zaliczyć Renatę Ciszewską,
która założyła i od początku prowadzi Estradę Regionalną „Równica” jako kierownik
artystyczny, choreograf, autorka tekstów
i piosenek. Dzieło mówi samo za siebie
i ustroniacy wiele już razy, nierzadko na
stojąco oklaskiwali ten zespół reprezentacyjny miasta, ale nie mieli okazji posłuchać
pani Renaty. Okazuje się, że jest znakomitym mówcą i tego talentu jeszcze nie
miała okazji prezentować. W jej przypadku
„mówca” nie oznacza oratora, prelegenta, koreferenta, adwersarza, interpelanta,
a człowieka, który potrafi skupić uwagę słuchaczy na ponad godzinę, wywołać
u nich śmiech i łzy wzruszenia.
Tak właśnie było w Domu Narodowym
w Cieszynie, kiedy z Renatą Ciszewską
spotkali się mieszkańcy grodu nad Olzą
w ramach imprezy „Skarby z Cieszyńskiej
Trówły”. Prawdę mówiąc, myślałam, że pani
Renata przyjedzie ze swoimi podopiecznymi, a ci jak zaśpiewają, to jak zwykle
zachwycą publiczność i słów nie trzeba
będzie wiele. Jednak zespół właśnie dawał
koncert i jego kierowniczka była sama. I to
wystarczyło, żeby spotkanie uznać za udane
i bardzo interesujące.
„Równica” stale gości na naszych łamach
i mogłoby się wydawać, że wiemy na jej
temat wszystko. Ja spędziłam na rozmowach
z panią Renatą całe godziny, a i tak
w Cieszynie dowiedziałam się wiele nowych
rzeczy i pewne fakty były dla mnie zaskoczeniem. Na przykład to, że już na samym
początku miał miejsce bunt „załogi”.
– Ćwiczyliśmy od listopada do czerwca,
przygotowując pierwszy program na doroczną imprezę „Dzieci Dzieciom Dzieci
Rodzicom” – wspominała szefowa „Równicy”. – To koncert z tradycjami, z którego
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dochód przeznaczany jest na potrzeby niepełnosprawnych dzieci. Występuje wtedy
na scenie wiele dzieci, a widownia jest
wypełniona. I tu nagle dzieci mi mówią,
że nie będą śpiewać, nie będą należeć do
tego głupiego zespołu. Byłam załamana, bo
włożyliśmy w próby mnóstwo pracy, ale co
robić, artystów nie zmusi się do występów.
Postanowiłam z nimi porozmawiać, żeby
doszło chociaż do tego jednego występu.
Wytłumaczyłam, że przyjęliśmy na siebie
pewne zobowiązanie i nie możemy się teraz
wycofać. Zaprezentujemy się jak najlepiej
na „Dzieci Dzieciom”, a potem zespół rozwiążemy. Na koniec śpiewaliśmy „Kwiaty
Matki”. Wyszło to tak pięknie, że niektórzy
płakali ze wzruszenia, a i moim dzieciom
niewiele brakowało. To był nasz pierwszy
koncert i pierwszy sukces, i nikt już nie
mówił o rozwiązywaniu zespołu.
„Moje dzieci”, „moje kochane dzieci” to
wyrażenia odmieniane przez panią Renatę
przez wszystkie przypadki, mimo iż członkowie „Równicy” często dziećmi już nie są.
Jednak ten ciepły, pełen troski stosunek do
swoich podopiecznych przewijał się przez
wszystkie opowieści. Ale też surowość
i brak pobłażliwości, gdy trzeba pracować
przed kolejnym występem.
– Mówią mi, że krzyczę, ale czasem nie da
się inaczej porozumieć z kilkudziesięcioma
młodymi ludźmi, z których każdy ma swoje
sprawy, swoje odczucia, sympatie, antypatie – tłumaczyła pani Renata. – Sama im
powtarzam, że muszą czerpać z życia jak
najwięcej, bo tylko przez 12 miesięcy ma
się 13 czy 16 lat, ale uczę też, że na sukces
trzeba zapracować i bez tego, niczego się
nie osiągnie.
A osiągnięcia estrady są imponujące.
Udział w koncertach u boku gwiazd, owacje
na stojąco podczas tournee, nagrody na festiwalach i konkursach. Jak to często bywa,
najbardziej w pamięć zapadają te pierwsze
sukcesy, od których wszystko się zaczyna.

– W 2001 roku, Po 3, 4 latach działalności
postanowiłam zgłosić „Równicę” do konkursu Śląskie Śpiewanie – wspominała R.
Ciszewska. – Mieliśmy już pewne obycie na
scenie, jakieś sukcesy i chciałam sprawdzić
przed profesjonalnym jury, ile jesteśmy
warci. Tremę mam zawsze, ale wtedy była
chyba jeszcze większa, zwłaszcza, gdy
dowiedziałam się, że zgłosiło się 13 tysięcy
wykonawców.
A tak się złożyło, że przed samymi konkursowymi przesłuchaniami „Równica”
jechała do Budapesztu. To był dla nich
bardzo ważny występ, bo pierwszy poza
granicami Polski. Kiedy zespół zakładano,
dzieci od razu pytały, czy będą im potrzebne
paszporty, więc kiedy ten moment nadszedł,
nie można było zrezygnować. W całej środkowej Europie panowały wówczas upały
– w stolicy Węgier podczas wieczornego
koncertu, oczywiście zakończonego owacją, a także podczas nocnej podróży do
domu i również w Polsce od samego rana.
Do Ustronia zespół wrócił o godz. 7, a już
o 9 autobus ruszył do Zabrza. Tak to zapamiętała pani Renata:
– Podczas próby w Domu Muzyki i Tańca,
która odbyła się w samo południe, nic nie
popróbowaliśmy, bo jedni spali, a drudzy zainteresowani byli zapleczem, sceną
i wszystkim co działo się wokół nich.
A potem jeszcze dowiedzieliśmy się, że
występujemy dopiero o godz. 18. To było
ciężkie kilka godzin oczekiwania. Wszyscy
drzemali, byli półprzytomni, a ja miałam
wielkie obawy, co to będzie. Przed występem próbowałam ich zagrzać do boju:
„Obudźcie się! Dajcie z siebie wszystko!”
– mówiłam, a oni tylko niemrawo przytakiwali: „Dobrze, proszę pani”. Myślałam
sobie, no cóż, tak bywa, ale może zaszczytne 76. miejsce dostaniemy. Niewiele pamiętałam, ale miałam wrażenie, że dzieci
wystąpiły dobrze. Nadszedł czas ogłoszenia
wyników. Jeszcze tliła się nadzieja na jakieś
wyróżnienie, ale zgasła, gdy doszło do trzecich, drugich miejsc.
I wtedy padły słowa:
– A grand prix konkursu i Złotego Szczyglika otrzymuje… „Równica” z Ustronia!
W pierwszej chwili ani pani Renata, ani
zespół nie zareagowali. Byli zbyt zmęczeni, by uwierzyć w sukces. Zbyt zmęczeni
i niepewni jeszcze swej wartości, żeby się
cieszyć.
Podobnie stresujący był recital w Marino
w Hiszpanii podczas międzynarodowego
festiwalu zespołów regionalnych. Oprócz
występów na głównej scenie, organizatorzy
zaplanowali objazdy grup po okolicznych
miastach i koncerty dla tamtejszych mieszkańców.
– Towarzyszył nam zespół z Meksyku.
Gorzej nie mogliśmy trafić, bo ci młodzi
mężczyźni w kolorowych strojach, w sombrero na głowie, grający gorące latynoskie
melodie i śpiewający chwytające za serce
pieśni byli bezkonkurencyjni. „Nie mogli
nam przydzielić jakiś Chorwatów? Przy
nich mielibyśmy szanse chociaż trochę
zabłyszczeć” – myślałam sobie. Byliśmy
tam jednym z najmłodszych zespołów,
a konkurencję stanowili profesjonalni, dorośli artyści. I jeszcze okazało się, że mikrofony są tylko z tyłu sceny, przygotowane dla
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kapel. W innych zespołach jedni śpiewają,
drudzy tańczą, a u nas śpiewają też tancerze.
W żaden sposób nie mogłam się dogadać po
hiszpańsku i wyszło na to, że nie da się przestawić mikrofonów. Koncert zaczynał się
o godz. 23.30, bo tam w innym rytmie płynie
czas, i dzieci były już zmęczone. Powiedziałam im: „Ratujcie się, trzymajcie z przodu
sceny, bo nie macie ani jednego mikrofonu.”
A oni to swoje: „Dobrze, proszę pani”, więc
cała byłam w strachu. Meksykanie zrobili
furorę, ale „Równica” ich przebiła. Dwa
tysiące ludzi biło nam brawa na stojąco.
Dla takich chwil ciężko się pracuje, odbywa próby, jak trzeba to i codziennie, dba
o stroje. W Cieszynie pani Renata wspominała też występ na festiwalu studenckim
na Sycylii:
– Wygaszono wszystkie światła, a zespół
i kapela ustawiali się na scenie w ciemności.
Był gorący wieczór na tej dość egzotycznej
wyspie i nagle z tyłu rozświetlił się ekran,
a na nim widać było zaśnieżone Beskidy

i cudne widoki z Ustronia. Potem wszystkie
światła skierowano na dzieci i zaczął się jeden z najpiękniejszych występów. Wszyscy
byli bardzo wzruszeni.
W Domu Narodowym prawie tak często
jak: „moje kochane dzieci”, Renata Ciszewska mówiła: „mój kochany Ustroń”, bo
miasto, jego krajobrazy, tradycje są dla niej
niewyczerpanym źródłem inspiracji, ale
również swoistym punktem odniesienia.
– Dla mnie zawsze najważniejszy jest koncert na Ustrońskich Dożynkach – mówiła.
– Przed nim próby zaczynamy o 5 rano,
bo zazwyczaj jest bardzo gorąco i nasza
sala nagrzewa się tak, że nie sposób w niej
ćwiczyć. Na szczęście od siedmiu lat, na
przełomie czerwca i lipca wyjeżdżamy na
obóz do Łomnej. W tym czasie z kolei zawsze leje, więc jest mnóstwo czasu na próby
i przygotowanie do letnich występów.
Równie ciekawie co o koncertach, próbach, festiwalach Renata Ciszewska opowiadała o atmosferze panującej w zespo-

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.
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.
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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”

le. O dyscyplinie, dobrym wychowaniu,
przyjaźniach, związkach, ale też o rozczarowaniach, trudnym okresie dorastania
i odchodzeniu bez pożegnania.
Szefowa „Równicy” zawsze uprzedza
rodziców, że nie ma czegoś takiego jak
bezstresowe wychowanie i wszyscy wiedzą, że w zespole panuje dyscyplina. Mniej
mówi się o wieczornym kręgu przyjaźni,
obchodzeniu jubileuszy pracy w zespole,
byciu razem w chorobie i w chwilach największego szczęścia. Na przykład, na ślubie
pierwszego wywodzącego się z zespołu
małżeństwa, „Równica” pięknie zaśpiewała,
a po ceremonii wręczyła prezent – rzeźbioną
i malowaną góralską kołyskę z dedykacją
„Dla Marcina, Patrycji i ich maleństwa”.
Na opowieści o tym, jak „Równica”
nagrywa płyty i kręci filmy braknie już
miejsca, a szkoda, bo trzymały w napięciu
i wywoływały salwy śmiechu. Trzeba będzie
poczekać na następne spotkanie z Renatą
Ciszewską.
Monika Niemiec

Nauka języka angielskiego
dla młodzieży i dorosłych
- przygotowanie do egzaminów
- angielski ogólny i medyczny

Anna Michnik tel. 503 435 282
michnik.ania@gmail.com
www.facebook.com/Michnik.Anna

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
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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.

P RZYGARNIJ

zwierzaka!

KOCIE RODZEŃSTWO
  Szóstka maluchów przyszła na świat około 7 tygodni temu, na terenie ośrodka
campingowego w Lipowcu. Ich mama jest dziką kotką, która mieszka tam od
dłuższego czasu. Maluchy są jednak oswojone, były dokarmiane przez osoby
zamieszkujące ośrodek, i dzięki temu przyzwyczaiły się do towarzystwa człowieka. Kilka dni temu trafiły pod opiekę fundacji, zamieszkały w domu tymczasowym
i są w trakcie leczenia (miały koci katar). Czują się już jednak na tyle dobrze,
że są gotowe do rozpoczęcia samodzielnego życia. Kociaki jedzą samodzielnie
i korzystają z kuwety. Dwa biało rude to kocurki, reszta rodzeństwa (biała
z czarną łatką, biało czarne i szylkretka) to kotki. W sprawie adopcji można kontaktować się z domem tymczasowym pod numerem telefonu: 782 71 77 71.
Warunkiem adopcji jest zapewnienie zwierzęciu domu oraz podpisanie umowy adopcyjnej.
Kontakt: Fundacja „Lepszy Świat”, tel. 782 71 77 71, e-mail: dea2@op.pl.
Wszystkie zwierzęta z cieszyńskiego schroniska można zobaczyć
na stronie: www.schronisko.cieszyn.pl
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W poszukiwaniu
straconego czasu
Kultowa „Szara” otworzyła swe podwoje
dla Urszuli Kluz-Knopek. A raczej artystka
dała się zamknąć w jej wnętrzach. Ale też
odkryła pewne zakamarki, instalując się
we wnętrzach do tej pory niewykorzystywanych na wystawy.
Mówiła o tym właścicielka galerii, Joanna Rzepka-Dziedzic, witając gości wernisażu wystawy „Zawsze przechodzimy”  
artystki mieszkającej w Ustroniu
– Kilka miesięcy temu Ula broniła dyplom
na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu i dzisiaj przedstawiamy właśnie tę pracę
dyplomową. Udało nam się ją przenieść
do tych wnętrz i myślę, że bardzo dobrze
się odnalazła, nabierając wielu nowych
znaczeń.
Potwierdziła to autorka:
– Rzeczywiście, wystawa dobrze komponuje się z tą przestrzenią, bardziej mieszkaniową, nie tak sterylną. Zagospodarowała
te przejścia, korytarz, ściany.
Wystawa przy ul. Srebrnej pozwala znanej już w Polsce Urszuli Kluz-Knopek pokazać prace na swoim terenie. Zaczynamy
je oglądać w pierwszym pomieszczeniu.
Wiszą tam duże zdjęcia, przedstawiające zatrzymane w kadrze chwile z życia
fotografki i performenki. Zatrzymana teraźniejszość, której bez powodzenia próbuje dotknąć artystka. Jakby zirytowana
świadomością, że nie ma na to szans, bo
życie składa się z przyszłości płynnie
przechodzącej w przeszłość, chce uwięzić
tu i teraz na obrazach. Statycznych i dynamicznych, bo przy wejściu do ciasnego
ciemnego korytarza natkniemy się na film.
Od nas zależy, czy potraktujemy go jak
mijanego przypadkiem w drzwiach przechodnia, czy zatrzymamy się, by popatrzeć
na tamtą teraźniejszość, z jakichś powodów
pochwyconą kamerą. Na końcu korytarza
również czeka na nas światło. Na ekra-
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nie zrywane są więzy, spadają perły. Nie
idzie nam się komfortowo, bo depczemy
niewinne niemowlęce śpioszki. Usłana
dziecięcymi ubrankami podłoga prowadzi
nas na koniec do wnętrza magicznego,
w którym już nie tylko podłoga, ale również ściany, zrobione są z bawełnianych
koszulek. Mozolnie zszyte tworzą kilimy,
gdy ich pierwotna funkcja należy do przeszłości.
– Wystawa jest o wątpliwościach na temat
teraźniejszości, zadaje pytanie, jak dalece
jesteśmy w stanie odebrać wydarzające
się aktualnie chwile. Mówi o przeszło-

ści, przyszłości i o tym, że nie do końca
doświadczamy tego, co się w danym momencie dzieje.
Niekończącego się przemijania chwili
Urszula Kluz-Knopek doznaje obserwując
swojego syna, który, można powiedzieć,
współtworzy wystawę i był również obecny
na wernisażu. Artystka pisze:
Czuję, że nie mam dostępu do rzeczywistości jako takiej, mówię o teraźniejszości,
bezpośrednim udziale w byciu tu i teraz.
Wstaję rano, widzę swojego syna, jest
cudowny, a ja patrzę na niego jakby już
umierał, zatracał się. Po powrocie ze szkoły
będzie już zupełnie innym człowiekiem.
Wiem, że już nigdy nie będzie taki jak teraz
i ogarnia mnie żal na myśl o nieustannie
przemijającym czasie, i niemożności zatrzymania chwili.
Na otwarciu obecna była Ewa Gołębiowska, dyrektor Zamku Cieszyn, która podziękowała Urszuli Kluz-Knopek, że symbolicznie dała się zamknąć w cieszyńskiej trówle,
nawiązując do tego, że wernisaż wystawy
odbywa się w ramach imprezy „Skarby
z cieszyńskiej trówły”. Dodała, że trzyma
tę metaforyczną skrzynię otwartą, żeby
pokazać, że Cieszyn żyje sztuką, również
sztuką współczesną, a nie tylko zabytkami
i odsieczą pod Wiedniem, bo takie myślenie
jest krzywdzące dla miasta.
Wernisażem wystawy Urszuli KluzKnopek zainaugurowano nad Olzą projekt
„SALT”, polegający na prezentacji i promocji artystów związanych z Cieszynem
i cieszyńską galerią „Szara”. Słowo „salt”
oznacza w języku angielskim sól i znalazło
się w nazwie, bo ma wskazywać ludzi,
których można opisać cytatem z Ewangelii
św. Mateusza: „Wy jesteście solą dla ziemi”
(Mt 5:13-16).
Wernisaż należy do przeszłości, ale
w teraźniejszości czynna jest wystawa, którą
możemy oglądać do 16 października. Warto
wybrać się na nią w niedalekiej przyszłości.
Tekst i zdjęcia: Monika Niemiec
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Stulecie urodzin prof. Jana Szczepańskiego

sesja
i konferencja
11 października o godz. 14.00 w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” odbędzie się uroczysta, wspólna sesja
Rady Powiatu Cieszyńskiego i Rady Miasta Ustroń.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i gości, stwierdzenie
prawomocności obrad.
2. Jan Szczepański: geneza, wzrost i rozmiary
– wykład prof. dr. hab. Daniela Kadłubca.
3. Przyjęcie oświadczenia w sprawie powołania Letniej Szkoły
Nauk Filozoficznych i Społecznych
4. Korzeniami wrosłem w ziemię – promocja IV edycji miniatur
prof. Jana Szczepańskiego – dr Grażyna Kubica Heller.
5. Dzienniki Jana Szczepańskiego z lat 1945-68 – promocja II
tomu „Dzienników” – dr hab. Marek Rembierz.
6. Koncert Estrady Ludowej „Czantoria” z Ustronia, prezentacja
miniatur „Korzeniami wrosłem w ziemię” i „Dzienników” w wykonaniu uczniów cieszyńskich i ustrońskich szkół oraz zaproszonych gości.
7. Zakończenie sesji.
12 października o godz. 10.00 w Miejskim Domu
Kultury „Prażakówka” odbędzie się konferencja popularnonaukowa pt. „Profesor Jan Szczepański –
z Ustronia w świat”.
10.00-10.05
				
10.05-10.20
10.20-10.40
				
				
10.40-11.00
				
				
				
11.00-11.20
				
				
				
				
11.20-11.40
				
				
11.40-12.00
12.00-12.20
				
				
12.20-12.40
				
12.40-13.00
				
			
13.00-13.20
				
				
13.20-13.40
				
				
13.40-14.00
14.00 			
				

Otwarcie konferencji, powitanie gości – Ireneusz
Szarzec, burmistrz Miasta Ustroń.
Wystąpienia gości.
Profesor Jan Szczepański jako wizjoner i realista
– prof. dr hab. Jolanta Kulpińska, Uniwersytet
Łódzki.
Śląskie światy: tożsamość i stereotypy. Refleksje wokół „Dzienników” Jana Szczepańskiego
z lat 1939-1945 – prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz – Uniwersytet Śląski.
Znaczenie Profesora Jana Szczepańskiego dla
czeskiej socjologii i Jego związki z byłą Czechosłowacją – doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor,
PhD.-Socjologický ústav AV ČR – Praha (wystąpienie w języku czeskim).
Rozwój wsi i klasy chłopskiej. Wizja Jana
Szczepańskiego a teraźniejszość – dr hab. Paweł
Starosta, prof. Uniwersytetu Łódzkiego.
Przerwa.
Charyzma Profesora Jana – dr hab. Zbigniew
Sufin, prof. Szkoły Warszawskiej im. Marii
Skłodowskiej-Curie.
Profesor Jan Szczepański życzliwy innym
i pogodny – redaktor Jan Cofałka.
„O indywidualności” Jana Szczepańskiego
w socjologicznej memuarystyce polskiej – dr
Stanisław Nurek – Uniwersytet Śląski.
Profesor Jan Szczepański jako antropolog kultury – dr hab. Jan Kajfosz – prof. Uniwersytetu
Śląskiego.
Teoretyk „stelości”- Profesor Jan Szczepański
o swoich kulturowych korzeniach – dr Grażyna
Kubica-Heller – Uniwersytet Jagielloński
Dyskusja.
Podsumowanie i zakończenie konferencji
– prof. dr hab. Daniel Kadłubiec.
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Renata Przemyk wystąpiła 20 września.

Fot. J. Piechocki

RENATA PRZEMYK

Katarzyna Rychlik, kierownik Ośrodka „Można Inaczej” Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie poprosiła Renatę Przemyk
o koncert charytatywny. Artystka zgodziła się, a dla niektórych
zaskoczeniem mogło być jej kameralne wydanie. Na scenie towarzyszyli jej znakomici – Błażej Chochorowski i Maciej Mąka,
którzy dźwiękami zaledwie dwóch gitar podporządkowali sobie
niemałą przestrzeń sali widowiskowej i publiczność wypełniającą
ją prawie do ostatniego krzesła. Trzecim instrumentalistą Akustik
Trio, i to w wersji multi, była sama Renata Przemyk. Nie tylko
brała do rąk gitarę, ale też dźwięczała tybetańskimi dzwonkami,
cymbałami i improwizowała na bębenku djembe. Opowiadała,
że instrumenty te przywożą dla niej znajomi z czasem bardzo
egzotycznych krajów. W ogóle artystka sporo mówiła pomiędzy
znakomitymi piosenkami w zaskakujących nieraz aranżacjach.
A uchodzi za zamkniętą w sobie i taka zazwyczaj jest, przynajmniej w stosunku do dziennikarzy. Jednak przed publicznością się
otworzyła, może dlatego, że dobrze się czuła w Ustroniu, o czym
mówiła w czasie wywiadu udzielonego po koncercie. Zadowolona
była również z warunków technicznych i organizacji.
– Bardzo szybko, w przemiłej atmosferze odbyła się próba,
Wszystko się zgadzało, panowie zapewnili sprzęt i dobrze się nami
zajęli. Jeżdżąc po Polsce, widzę obiekty kultury w różnym stanie,
który zależy głównie od tego, czy gmina poważnie traktuje kulturę.
Tutejszy dom kultury jest bardzo dobrze przygotowany.
Cegiełki umożliwiające wejście na koncert można było nabyć za
30 zł. Cały dochód w wys. 5.915 zł został przeznaczony na działalność statutową ośrodka „Można Inaczej”. Piosenkarka przekazała
dzieciom również swoje grafiki, a po koncercie podpisywała płyty,
rozmawiała z fanami i pozowała do zdjęć.
Monika Niemiec

Obraz artystka otrzymała od dzieci.

Fot. J. Piechocki
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Na urodzinowe spotkanie przyszli oczywiście byli pracownicy Kuźni.

Fot. W. Suchta

jubileusz dyrektora
– Czuję się trochę zażenowany, bo byłem na takich imprezach kilkakrotnie
i na tym miejscu siedzieli ludzie, którzy
albo dla Ustronia zrobili bardzo wiele,
albo byli synami lub córkami zacnych
rodzin tworzących od kilkudziesięciu
lat wizerunek tego miasta, z roku na rok
piękniejszego. Siadywali tu ludzie, którzy w czasie okupacji dla Polski zrobili
wiele, walczyli w partyzantce, działali
w konspiracji, czy w siłach zbrojnych
na zachodzie. A ja nie byłem bohaterem.
Moi rodzice mieli volkslistę i musiałem
pójść do niemieckiego wojska. Zamiast
walczyć przeciwko niemu, walczyłem
w jego szeregach. Nie stać mnie było na to,
żeby uciec poprzez linię frontu, po prostu
nie byłem bohaterem. I taki tu jestem. Po
wojnie wszyscy byli albo gnębieni przez
partię, albo w inny sposób cierpieli. Ja nie
mogę tego o sobie powiedzieć. Do partii
PPS wstąpiłem w 1947 r. świadomy tego
co robię. Mój światopogląd był taki, że
byłem lewicowcem i jestem w pewnym
sensie do dzisiaj. Dlatego wydaje mi się,
że nie zrobiłem nic takiego, żeby siedzieć
tu dzisiaj na tym miejscu. Taki tu jestem,
nazywają mnie Haker, ale ten Haker co
przed wami siedzi jest już nieco ślepy,
bardziej głuchy, a co widać, to najbardziej
krzywy - mówił Jan Podżorski na wstępie
spotkania w Muzeum Ustrońskim, które
z okazji 90-lecia jego urodzin odbyło się
28 września. Spotkanie zorganizowali
członkowie Stowarzyszenia Miłośników
Kuźni Ustroń oraz Muzeum Ustrońskie,
a prowadził je Karol Brudny.
Jan Podżorski swe życie zawodowe
związał z ustrońską Kuźnią. Przepracował w niej 32 lata, od 1946 do 1978 roku.
Rozpoczynał od najniższych stanowisk,
w latach 1952-62 był kierownikiem
wydziału kuźni, uruchamiał zakład
w Skoczowie, a w latach 1973-78 był dyrektorem naczelnym zakładów w Ustroniu
i Skoczowie. Od 1978 r. na emeryturze.
Gratulacje jubilatowi złożyli w imieniu
władz samorządowych Ustronia wiceprzewodnicząca Rady Miasta Marzena
Szczotka i burmistrz Ireneusz Szarzec.
– Rzadko się spotyka, abyśmy usłyszeli
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w krótkich słowach tak wiele prawdy,
a tak naprawdę opisu rzeczywistości, która
była udziałem większości mieszkańców
naszego miasta i Śląska Cieszyńskiego
– mówił burmistrz odnosząc się do słów
J. Podżorskiego. - Bohaterstwo ma różny
wymiar. To nie tylko poświęcenie życia
lub zdrowia dla idei, ojczyzny, bo bohaterstwo jest także wtedy, gdy oddaje się
swojej rodzinie miastu, ojczyźnie pracę.
A ty pracując oddałeś całe swoje życie
temu miastu, ojczyźnie, myślę że oddałeś
również swej rodzinie. Za to chcieliśmy
ci podziękować. Twoje słowa bardzo mnie
wzruszyły, a jakby na twoim miejscu siedzieli moi rodzice czy dziadkowie, prawdopodobnie powiedzieli by to samo, że
nie byli bohaterami, ale mieszkali tu, żyli,
pracowali i chcieli oddać co najlepsze.
M. Szczotka i I. Szarzec wręczyli J. Podżorskiemu Honorowy Dyplom Uznania
„Za Zasługi dla Miasta Ustronia” nadany
przez Radę Miasta.
W imieniu Stowarzyszenia Miłośników
Kuźni Ustroń życzenia składała Lidia
Szkaradnik. Były to szczególne życzenia,
bo w formie wiersza podkreślającego

Życzenia od władz.

zasługi jubilata, nie tylko te minione, ale
też obecne, bo jest nestorem pozostałej
załogi fabrycznej, wszyscy go szanują
i chętnie słuchają, w Miłośnikach Kuźni
prym od dawna wiedzie, więc mu dziś
gromadnie życzenia składają.
L.Szkaradnik odczytała też okolicznościowy list nadesłany z Australii przez
kolegę J. Podżorskiego z ławy szkolnej
Ottona Winholza Wineckiego. W liście
czytamy:
Kiedy 1 września 1929 r. zasiedliśmy
w ławkach klasy pierwszej, siedmioklasowej publicznej szkoły w Ustroniu, bo taka
była jej oficjalna nazwa, myśli nasze koncentrowały się naturalnie na tej właśnie
chwili. Podnieceni uroczystą inauguracją
nowego etapu życia słuchaliśmy w pełnym
skupieniu słów kierownika szkoły pana
Pawła Lipowczana, który witając nas
w tym pierwszym szkolnym dniu i życząc
nam powodzenia w nauce, przekazał nas
pod opiekę nauczyciela pana Jana Raszki.
Wtedy, 84 lata temu, naturalnie nie myśleliśmy o tym, jak długo dane nam będzie
pobyć na tym pięknym świecie i jaki będzie nasz los. Całe życie było przed nami.
Dziś, po tych wielu, wielu dziesiątkach
lat jeszcze ciągle tu przebywamy, ale już
w gronie licznych rodzin, dzieci, wnucząt
i prawnucząt. Ty w naszym ukochanym
Ustroniu, a ja na odległym drugim końcu
świata. Dobry los sprawił, że jeszcze ciągle
pozostajemy w kontakcie. Trzymej się fest
i uściskej też Basię, twoigo anioła stróża.
Specjalnie na tą okazję wiersz napisała
ustrońska poetka Wanda Mider, a w Muzeum odczytała go Elżbieta Sikora.
Życzenia złożył właściciel formy GK
Forge Karol Grelowski. Wspominał on
czasy, gdy pracował w ustrońskiej Kuźni
pod okiem J. Podżorskiego. Był rok, gdy
w zakładzie wykonano 64.000 ton odkuwek. Jak stwierdził K. Grelowski, być może
losy zakładu byłyby dzisiaj inne, gdyby
J. Podżorski kierował nim w okresie
transformacji.
Podczas spotkania prezentowano zdjęcia z różnych okresów życia jubilata,
wspominano dawne kuźnicze czasy.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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KOCHANYMU HAKEROWI
NA DZIEWIYŃĆDZIESIÓNTKE
Dzisio 90. roczków s nami tu łobchodzisz
Taki świynto nie każdymu trefio się na codziyń
Tymu też na piyrszym miejscu zdrowio Ci życzymy
I niech Ci się dobrze darzi na ustróński ziymi
Byłeś w Kuźni Dyrechtorym, kaj Cie szanowali
Ale drugi miano Haker też Ci w ksywie dali
Wiym też, żeś był i myśliwym, flinte mosz na miejscu
A zajónczkaś nie łustrzelił, bo mosz litość w sercu
Jednak dóma mosz trofea, co wiszóm na ścianie
Tóż sie przeca wydarziło jaksi polowanie
Serce dycki mosz łotwarte, pełne życzliwości
Tóż Cie wszyscy majóm radzi w naszej społeczności
Życzymy Ci, aby dłógo tak rzeźko sie czułeś
I ze setki, co dej Boże, nigdy nie spuściłeś
Nó a potym niech Pónbóczek w zdrowiu Cie zachowa
I bydymy rachowali roczki Ci łod nowa
To, co miałach Ci powiedzieć, powiedziałach wszycko
Na łostatek dóm Ci pusy chocioż w jedno liczko.
Słowami ustroński poetki
Wandy Mider
nejpiekniejsze życzynia
skłodo
gróno przocieli

Biblioteka

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

POZIOMO: 1) autor powieści „Nana”, 4) drzewo liściaste,
6) składnik hemoglobiny, 8) czarna w kierdlu, 9) niemiecki
„koniec”, 10) imię męskie, 11) świadectwo techniczne, 12)
świeża wiadomość, 13) cechuje bohatera, 14) równina bez
drzew, 15) wódka ziołowa, 16) jubileusz małżeński, 17)
waga opakowania, 18) znak jakości, 19) duszki leśne, 20)
imię żeńskie.
PIONOWO: 1) kartofle, 2) prymitywne lotnisko, 3)
orszak królewski, 4) zajęcia w „Prażakówce”, 5) patrol,
6) hinduskie ćwiczenia, 7) kuzynka masła, 11) grecka
bogini przeznaczenia, 13) siostra operetki.

Trwa przebudowa skrzyżowania w Nierodzimiu.

Fot. W. Suchta

poleca:

George Ritzer – „Magiczny świat konsumpcji”
Autor jest profesorem socjologii na Uniwersytecie w Maryland.
Mnożenie się w najbliższym otoczeniu miejsc pozwalających na
konsumpcję („świątyni konsumpcji” jak nazywa je naukowiec)
napędza ogromną machinę biznesu kosztem naszych portfeli.
W swej publikacji stara się odpowiedzieć na podstawowe pytania, tzn. jaki wpływ wywierają na nas producenci towarów,
w jaki sposób to robią, czy ma to wpływ na nasz sposób myślenia
i nasze życie?
Marta Guzowska - „Głowa Niobe”
Klasyczny kryminał. Zbrodnia w zabytkowym pałacu w Nieborowie, trzy dni koszmaru, który zdaje się ciągnąć bez końca.
A z powodu wielkiej śnieżycy policja nie może dotrzeć na miejsce
zbrodni…

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 11 października.

Rozwiązanie krzyżówki z nr. 38

babiego lata pora
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz książkę ufundowaną przez ustrońskie wydawnictwo Koinonia otrzymuje Stanisława Cieślar z Ustronia, os. Manhatan.
Zapraszamy do redakcji.
Książka „Marzenia” autor Dutch Sheets porusza serca, przedstawiając przykłady biblijne i współczesnych Bożych marzycieli. Kiedy rozpoznasz Boże
marzenia dla twojego życia, nigdy już nie będziesz taki sam. Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl.
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się chcąc wybić piłkę, dobiegł do niej
Mateusz Wojdyło i pewnie strzelił do
pustej bramki.
Trener Nierodzimia Mateusz Tomala:
- Bardzo cieszy, że zagraliśmy w końcu na zero z tyłu. Takie były założenia
i drużyna się z tego wywiązała. Dlatego to
zwycięstwo bardziej cieszy niż to sprzed
tygodnia, gdy stracilismy dwie bramki.
Dziś przeciwnik też miał okazje, ale zabrakło im szczęścia, którego z kolei my
nie mieliśmy we wcześniejszych meczach.
Zagraliśmy bardzo konsekwentnie, może
zabrakło w drugiej połowie trochę sił.
Ale też drużyna dała z siebie bardzo dużo
w pierwszej połowie i na początku drugiej.
Teraz wierzę, że w kolejnych meczach
będziemy zdobywać po trzy punkty.
                                  Wojsław Suchta
Druga bramka dla Nierodzimia.

Fot. W. Suchta

do pustej bramki
KS Nierodzim - MKS Promyk Golasowice 2:0 (1:0)

W niedzielę 29 września piłkarze Nierodzimia podejmowali na własnym boisku
jedenastkę z Golasowic w meczu o mistrzostwo B-klasy. W pierwszej połowie
przeważa Nierodzim i efektem bramka
zdobyta przez Mateusza Czyża. Po zespołowej akcji otrzymał podanie w pole
karne, minął bramkarza i strzelił do pustej
bramki.
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Druga połowa to narastające ataki Golasowic, przy czym wyraźnie zawodnikom
gości brak precyzji w sytuacjach podbramkowych. Nierodzim kontruje, ma nawet
sytuację sam na sam z bramkarzem, ale
strzał mija słupek od zewnętrznej strony.
Rozstrzygnięcie pada w ostatnich minutach, gdy to fatalny błąd popełnia bramkarz gości. Poza polem karnym majtnął

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Zabłocie
Ochaby
Bąków
Iskrzyczyn
Puńców II
Dębowiec
Nierodzim
Pierściec
Rudnik
Golasowice
Goleszów II

7
7
6
6
7
6
7
6
6
6
6

18
15
15
14
13
8
7
3
3
3
1

22:12
26:9
27:15
15:7
24:23
12:9
15:21
14:19
10:21
9:17
6:27
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Na prowadzenie wychodzi sztafeta SP-1.

Uczniowie ustrońskich szkół podstawowych, podobnie jak w roku poprzednim, rywalizowali na trasie w parku wokół amfiteatru. Dziewczeta biegły rundy
po 800 m „Jedynka”biegła w składzie:

Zofia Korcz, Greta Busz, Julia Kohut,
Marta Gogółka, Rozalia Warzecha, Agata Karolonek. Dziewczęta podobnie jak
w roku poprzednim okazały się najlepsze,
wygrywając zdecydowanie z przewagą 2
min nad SP-2. Najlepszy czas uzyskała
Z. Korcz - 3 min 31 sek. Klasyfikacja
dziewcząt: 1. SP-1, 2. SP-2, 3. SP-3, 4.
SP-6, 5. SP-5.
Wśród chłopców walka o pierwsze
miejsce toczyła się na dystansie 1000
m między czterema szkołami, zabrakło reprezentacji ze szkoły z Nierodzimia. Wygrali biegacze z „Jedynki”,
w składzie: Piotr Czupryn, Oliwier Pietrzyk, Klaudiusz Nikiel, Dawid Haratyk,
Jakub Bujok i Łukasz Miklusiak. Najlepszy czas uzyskał Ł. Miklusiak - 3 min 53
sek. Klasyfikacja chłopców: 1. SP-1, 2.
SP-2, 3. SP-5, 4. SP-3.
Gimnazjaliści rywalizowali w piątek
28 września na stadionie Kuźni. Wśród
dziewcząt zwyciężyła drużyna G-2
w składzie: Wiktoria Pokorny, Wiktoria
Kadela, Julia Cieślar, Marcelina Herzyk,
Patrycja Lapczyk, Marcela Starzyk, Karolina Szlęk.
Natomiast w biegu chłopców lepsza
okazała się reprezentacja Gimnazjum nr 1
w składzie: Kacper Kostka, Jan Pawłowski, Damian Kurowski, Szymon Jaworski,
Krzysztof Bielesz, Przemysław Kuszel.
Najlepsze drużyny ze szkół podstawowych i gimnazjów reprezentować będą
Ustroń w zawodach powiatowych w Chybiu.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta

Trener Grunwaldu Tomasz Hertel: –
Przyjechaliśmy w osłabionym składzie.
Dwóch zawodników jest na wycieczkach
integracyjnych, panuje w drużynie grypa. Przyjechaliśmy z chłopakami, którzy
zostawili serce na boisku, ale wynik tego
nie pokazuje. Widzę jednak plusy takiej
sytuacji, można wyciągnąć wnioski i dobrze przygotujemy się na rewanż. Drużyna
z Ustronia jest bardzo dobrze zgrana, ma
wiele indywidualności, a wynik wskazuje,
że się rozstrzelali.
Trener MKS Piotr Bejnar: – Mecz jednostronny, w zasadzie do jednej bramki
i za wiele o tym spotkaniu nie można powiedzieć. Goście przyjechali w niepełnym
zestawieniu i mecz wyglądał jak wyglądał.
Spodziewałem się lepszego widowiska.
Była to jednak okazja, by wszyscy zawodnicy pograli, mogliśmy też wypróbować
różne warianty. Na pewno następne mecze
będą o wiele trudniejsze.Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta

młodzież do biegu

W ubiegłym tygodniu zostały rozegrane
miejskie zawody w sztafetowych biegach
przełajowych dziewcząt i chłopców. Reprezentacje liczyły sześciu zawodników
i zawodniczek.

MKS w ataku.

wypróbowali warianty
MKS Ustroń – SPR Grunwald Ruda Śląska 42:16 (21:6)
25 września piłkarze ręczni MKS Ustroń
rozegrali drugi mecz w śląskiej lidze juniorów młodszych. W sali SP-1 podejmowali
drużynę z Rudy Śląskiej. Zbyt wielkich
emocji nie było, bo od pierwszych minut
nasza drużyna miała miażdżącą przewagę.
Praktycznie była to gra do jednej bramki.
Zespół gości zdziesiątkowany i pierwotnie
zamierzano mecz przełożyć, ale ostatecz3 października 2013 r.

nie do tego nie doszło. Strzelali wszyscy
zawodnicy MKS i ze wszystkich pozycji.
O przebiegu spotkania można było wnioskować już po pierwszych minutach gdy
nasi prowadzili 7:1. Drużyna z Rudy
Śląskiej często była bezradna, choć w sumie zdobyła 16 bramek. Mimo wszystko
bardzo żywo na kolejne bramki strzelone
przez MKS reagowała publiczność.

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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www.ustron.pl
5 X 16.00									 Spotkanie z dyrektorem Książnicy Cieszyń															 skiej Krzysztofem Szelongiem,
Zbiory Marii Skalickiej
5 X 17.00									 Jubileusz 25-lecia Estrady Ludowej
															 „Czantoria”, MDK „Prażakówka”
7 X 10.00									 Spotkanie Miłośników Kuźni Ustroń, Mu															 zeum Ustrońskie
7 X 17.00									 Mecz piłki ręcznej woj. ligii juniorów
															 młodszych MKS Ustroń - KS Viret CMC
															 Zawiercie, hala SP-1
8-9 X 10-16								 Dni otwarte MR GASTRO, ul. Sportowa
															 15a
9 X 16.30									 Ustrońska Szkoła Kultury Zdrowia, 		
MDK „Prażakówka”
10 X 17.00									 Zebranie mieszkańców osiedla Ustroń
															 Górny, SP-1
10 X 17.00									 Zebranie mieszkańców osiedla Nierodzim,
SP-6
10 X 17.00									 Zebranie mieszkańców osiedla Ustroń
															 Polana, SP-3
10 X 17.00
				 Spotkanie z dr nauk med. Heleną Paszek na
															 temat „Niedoceniona witamina D niezbędna
															 w każdym wieku”, Muzeum Ustrońskie

Dobry trener ustawia także sędziego.

Fot. W. Suchta

Angielski- korepetycje. 504-232318.
Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.

Ustroń. Sprzedam mieszkanie.
608-013-584.

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

Wynajmę lokal. Rynek 3a po sklepie porcelana. 666-310-135.

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

Pokój do wynajęcia. (33) 854-7137, 665-87-5678.

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

Malowanie dachów, tarasów, okien,
pokrycia papą termozgrzewalną.
Tel. 505-168-217.
Sprzedam drewno opałowe buk.
530-977-216.
Pokój do wynajęcia z łazienką.
503-814-876.
Sprzedam: szafa metalowa, spawarka 220/380, imadło ślusarskie, kowalskie, ramię wyciągu
budowlanego. Wiadomość: (33)
854-31-96.
Pokój do wynajęcia. 660-322672.
Sprzedam skuter Yamaha 50cm3.
Cena 1300zł. 602-606-486.
Korepetycje z języka niemieckiego
i rosyjskiego. 505-289-899.

3.10				 Na Zawodziu				ul. Sanatoryjna 7 		 tel. 854-46-58
4-5.10			Elba					ul. Cieszyńska 2		 tel. 854-21-02
6-7.10			W Nierodzimiu				ul. Skoczowska 111 		 tel. 858-60-76
8-9.10			Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
10-11.10	Pod Najadą				ul. 3 Maja 13			 tel. 854-24-59
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dziesięć lat temu
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta dziękowano za kierowanie
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych dyrektorowi Romanowi
Tomicy, który 1 września przeszedł na emeryturę. (…) R. Tomica
zwrócił sie do radnych słowami: – Zawsze to podkreślałem, że
żałuję, iż organem prowadzącym tej szkoły nie jest miasto. 12 lat
temu znaleźliśmy się w tej szkole, ja jako wicedyrektor i mój przyjaciel, poseł Jan Szwarc jako dyrektor. (...) Nie kryję, że do porażek
zaliczam to, że internat szkoły, darowizna Zakładów Kuźniczych,
czyli darowizna społeczeństwa miasta Ustronia, został sprzedany,
a środki w całości poszły poza szkołę. Rozumiem potrzeby finansowe powiatu, ale tak jak powiedziałem kiedyś panu staroście, ja
za powiat nie odpowiadam, tylko za moją szkołę. Mam nadzieję,
że w przyszłości powstanie sala gimnastyczna jako wspólna dla
Gimnazjum nr 1 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. (…) Wiemy,
że zawsze będzie zapotrzebowanie na fachowców mechaników. To
nie jest tak, że należy kształcić tylko finansistów i ekonomistów.
W Ustroniu jest duża baza turystyczna i fachowcy mechanicy
będą stale potrzebni.

*

*

*

W Młynówce 27 września (…) jeszcze rano mieszkańcy okolicznych posesji widzieli pływające ryby. Nagle po południu
wszystkie zdechłe unoszą sie na wodzie. Nie tylko drobnica, ale
też okazałe pstrągi liczące ponad dwadzieścia centymetrów.
Prawdopodobnie ktoś wytruł wszystkie ryby wpuszczając do
Młynówki jakieś świństwo. Na krótkim odcinku kilkudziesięciu
metrów naliczyłem kilkadziesiąt martwych pstrągów. Nawet nie
zdawałem sobie sprawy z tego, że jest ich tak wiele w Młynówce.
Ściślej należy napisać – było. Mieszkańcy poinformowali policję. Patrol przyjechał na miejsce, stwierdził zagładę pstrągów
po czym poinformowano Śląski Inspektorat Ochrony Środowisk
a w Bielsku-Białej, instytucję mającą zbadać dokładnie co się
stało. Po kilku dniach zadzwoniłem do Bielska-Białej chcąc się
dowiedzieć, czym zatruto ryby i czy ustalono sprawce. Niestety
takich informacji nie mogłem uzyskać, gdyż jak mnie poinformowano, szefowa jest na szkoleniu, a to tylko ona może coś
powiedzieć na ten temat. Miejmy nadzieję, że szkolenie dotyczy
informowania o zagrożeniach. Przecież w Młynówce może nadal
płynąć jakieś trujące świństwo, o czym nikt nie wie, bo w Inspektoracie czekają na zakończenie szkolenia szefowej. My jednak
chcielibyśmy wiedzieć, co w Młynówce płynie.
Wybrała: (mn)
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felieton

Tak sobie myślę

Wrażenia z wycieczki
W ramach mojej samodzielności i niezależności ufundowałem sobie nagrodę za
wydanie w ubiegłym roku kolejnej dużej
książki. Nagrodą była dwutygodniowa
wycieczka zagraniczna… Trochę mi zeszło
w czasie nim tę nagrodę wykorzystałem.
Najpierw musiałem przezwyciężyć wewnętrzne opory wobec wyjazdu w pojedynkę. Przecież zawsze wyjeżdżaliśmy we
dwoje… A potem okazało się, że katalogi
licznych biur podróży pełne są objazdowych
wycieczek zagranicznych. Kiedy jednak
przychodzi do zamówienia konkretnych
wycieczek, to okazuje się, że większość
z nich nie dochodzi do skutku, bo nie udało
się zebrać dostatecznej liczby chętnych.
Dlatego nieraz trzeba podjąć decyzję wyjazdu na inną wycieczkę albo też w innym
terminie. W efekcie moją dwutygodniową
wycieczkę podzieliłem na dwie jednotygodniowe. Najpierw pojechałem do krajów
Beneluksu. Przy tym upłynęły pewnie ze
dwa miesiące nim wreszcie znalazłem
wycieczkę, która doszła do skutku. A we
wrześniu pojechałem do Chorwacji, i to na
inną trasę i w innym terminie niż to sobie
pierwotnie planowałem. No cóż; trzeba być
elastycznym, bo choć Polska jest krajem

felieton
Paradoksy

Czy paradoksem naszych czasów nie
jest to, że w obronie chrześcijańskiej tożsamości w Europie stanął ortodoksyjny
Żyd z Nowego Jorku - J.H.H. Weiler, z
zawodu prawnik? On to najpierw napisał wspaniałą książeczkę Chrześcijańska
Europa. Konstytucyjny imperializm czy
wielokulturowość, poświęconą odwołaniu się do Boga i umieszczeniu wartości
chrześcijańskich w proponowanej konstytucji Unii Europejskiej. On też był
tym, który zwycięsko przed Trybunałem
w Strasbourgu reprezentował państwo włoskie w sporze o prawo do wieszania krzyży
we włoskich szkołach publicznych.
My, pokolenie, które wzrastało w latach
60-tych ubiegłego wieku, z nostalgią wspominające czasy hipisowskie, popularności
Beatlesów i innych zespołów big-bitowych,
powinniśmy, też zdać sobie sprawę, że jest
inny obraz tamtych lat, jako rojowiska
ekscesów i moralnego zepsucia. Dopiero z upływem lat, gdy stajemy się starsi
i mamy dystans do wielu rzeczy i potrafimy
spojrzeć krytycznie na minione lata młodości, możemy szybko dojść do wniosku,
że zapoczątkowana wówczas rewolucja
kulturalna, polegająca na moralnie chaotycznych relacjach seksualnych w życiu
poszczególnych ludzi jak i całych rodzin,
mimo kilkakrotnych zwrotów w stronę
konserwatywnych zasad moralnych, jednak
trwa do dzisiejszego dnia. Jak dowodzi
3 października 2013 r.

ludzi podróżujących, to tych chętnych do
wyjazdu z biurami turystycznymi bywa
mniej niż to sobie biura turystyczne zaplanowały…
Okazało się , że podobną elastycznością
jak ja, wykazało się więcej osób i tak udało
się zebrać dużą, bo pięćdziesięcioosobową
grupę, z która wyjechałem do Chorwacji. Co
prawda byli tacy, co zamierzali pojechać do
Grecji, Francji czy Hiszpanii albo pojechać
do Chorwacji w innym terminie, ale po
odwołaniu innych wycieczek, zdecydowali
się wyjechać właśnie na tą wycieczkę…
Trochę mi to przypomniało dawne czasy,
kiedy to możliwość wyboru bywała bardzo
ograniczona bądź nie było jej wcale…
Ale to przypomnienie dawnych czasów
nie było pełne. Wszak żyjemy już naprawdę w innych. I wygląda na to, że polskie
grupy swoim zachowaniem przypominają
inne grupy narodowe. Nasza grupa jakby
wzorowała się na Japończykach. Są oni
znani z tego, że wędrują po świecie obciążeni aparatami fotograficznymi i kamerami filmowymi i robią zdjęcia wszędzie i
wszystkiemu, i temu, co się rusza, i temu
co się nie rusza. Zapewne z tych wycieczek
zagranicznych przywożą do domu setki,
tysiące zdjęć… Z pewnym zdumieniem
stwierdziłem, że już dogoniliśmy Japonię…
To by świadczyło o tym, że spełniła się
przepowiednia sprzed lat znanego polityka,
że staniemy się drugą Japonią… A więc
byliśmy drugą Japonią. Wszyscy uczestnicy
wycieczki, z jednym, zapewne niechlubnym

wyjątkiem, mieli aparaty fotograficzne,
kamery, komórki i jeszcze inne urządzenia,
którymi można robić zdjęcia. I robili zdjęcia
w czasie jazdy autobusem, na wszystkich
postojach i we wszystkich zwiedzanych
miejscach. Znalazły się też fotomodelki, które niemal stale pozowały, czasem
w przedziwnych pozach, do kolejnych
zdjęć. To była istna fotomania…
Czułem się przy tym jak człowiek
z innej epoki. Byłem jedynym człowiekiem
wolnym od tej manii. Czyżbym nie nadążał
za zmianami, które nastąpiły? A przecież
miałem szanse, aby stać się fotografemamatorem. Właśnie mija pięćdziesiąt lat
od czasu kiedy otrzymałem swój pierwszy i jedyny aparat fotograficzny. To był
prawdziwy dar kochającego serca mojej
przyszłej Żony. Mogę się tylko domyślać
jak musiała oszczędzać, żeby uzbierać na
ten aparat. A utrzymywała się (była wtedy
studentką) ze skromnego stypendium…
Nie spełniłem jednak jej oczekiwań. Aparat
leżał bezużytecznie. Na szczęście tylko
kilka miesięcy, bo po ślubie zajęła się
nim moja ukochana Żona i odtąd stała się
rodzinnym fotografem. Był nawet czas,
gdy w łazience urządziła fotograficzną
ciemnię i sama wywoływała filmy i robiła
odbitki… Nie musiałem więc zajmować
się robieniem zdjęć… I to mi uchodziło…
A teraz stałem się dziwolągiem, wyjątkiem, gapiem przyglądającym się innym pstrykającym setki, tysiące zdjęć…
I jak tu nie popaść w kompleks? Jerzy Bór

Roger Kimball w swojej książce: Długi
marsz, rewolucja z lat 60-tych i napaść
na tzw. „System”, wciąż wpływa na nasze
życie. Autorzy tamtejszej rewolucji kulturalnej założyli zmianę przede wszystkim
Ameryki, autorzy rewolucji 1968 roku w
Europie Zachodniej zmienili na trwałe oblicze wielu krajów. Paradoksem jest to, że
„długi marsz” zmian zapoczątkowanych na
Zachodzie trafił teraz ponownie do Polski.
Jego wyrazem we współczesnej Polsce są
imprezy młodzieżowe z cyklu: „róbta, co
chceta” i hasła głoszone przez polityków
pewnego Ruchu (trzeciego, co do wielkości
ugrupowania w naszym Sejmie!).
W polityce, zaś P.T. Czytelnicy, same paradoksy. Nieboszczka PZPR, partia robotnicza, była przez cały okres swojego istnienia
obalana przez... robotników. Wydarzenia
z lat 1956,1970,1976, 1980 i 1988 o tym
najlepiej zaświadczają. Już w 1974 roku,
jak tylko wprowadzono zmiany w prawie
lokalowym i nastała możliwość budowy
domków letniskowych (daczy), wykupu
mieszkań w Warszawie za przysłowiową
„złotówkę”, a potem jak wprowadzono
sklepy: za żółtymi firankami, komercyjne,
pewexy, baltony, talony, wreszcie agencje,
ajencje, to zrozumiałem, że wyprowadzenie
sztandaru PZPR jest bliskie. Trzeba było
bowiem mieć wolne ręce, aby łapać, co
tylko się da z tego majątku, który poszedł
do sprywatyzowania.
Gdy w Sejmie partia w nazwie obywatelska projekty obywatelskie ustaw „wywala do kosza” przy pierwszym czytaniu
i bez narodowego referendum, podnosi
milionom Polaków i Polek (w tym miejscu
ukłony dla pań głosujących na PO), wiek

emerytalny do 67 lat, zabiera im pieniądze
z OFE, a do tego nie bierze udziału w kolejnym referendum samorządowym i ustami
swych najważniejszych polityków mówi
nam obywatelom, że zamiast głosować
w referendum w Warszawie, mają jechać
na przejażdżkę rowerową, to co...?
Gdy partię robotniczą obalili sami robotnicy, to Platformę Obywatelską mogą
obalić..., no kto? Należy w tym miejscu
zadać sobie to pytanie.
Cieszę się tylko, że udało mi się zarówno
z PZPR, jak i z PO (na czas) wypisać!
Ostatnio otrzymałem, z własnoręczną dedykacją autora, wspaniale wydaną, okrzykniętą jako bestseller, książkę Grzegorza
L. Jury, Filozofia zamachu stanu w XXI
wieku”. Na str. 297 czytam: Są politolodzy,
którzy przypisują poważną rolę służbom
specjalnym w pokojowej transformacji Polski opierając się na konstatacji, że powstało
państwo o ustroju i nowym ładzie politycznym będącym skandalem poznawczym,
historycznym i moralnym. Powstał system,
który jest nie do zaakceptowania dla młodych ludzi, dla których stan wojenny i „Solidarność” to już historia. Ale zadają sobie
pytania, jak to się stało, że beneficjentami
tej pokojowej rewolucji zostali zupełnie inni
ludzie, posiadający władzę, wpływy, majątki, o jakich nawet nie marzyli uczestnicy
Okrągłego Stołu, zarówno po prawej, jak i
po lewej stronie. Rewolucja „Solidarności”
została okradziona. Przez kogo? - tego już
autor powyższego cytatu wprost nie napisał.
Ale, zaraz, zaraz, powróćmy do pierwszego
zdania powyższego cytatu.
Może, tam znajdziemy odpowiedź!                                                                             
             Andrzej Georg
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W polu karnym walczy P. Husar.

Fot. W. Suchta

dobrzy znajomi
KS Kuźnia Ustroń - LKS Tempo Puńców 1:0 (0:0)

W sobotę 28 września Kuźnia na własnym boisku podejmowała Tempo Puńców
w meczu o mistrzostwo ligi okręgowej.
Mecz dobrych znajomych. W ubiegłym
sezonie trenerem Kuźni był Marek Bakun,
obecny trener Tempa. W kolei z Puńcowa
do Kuźni w lecie przeszli zawodnicy:
Rafał Podżorski, Jacek Juroszek i Arkadiusz Szlajss. Drużyny znają się więc
znakomicie.
Gra toczyła się głównie w środku boiska i nie było szczególnych emocji.
W pierwszej połowie Kuźnia miała dogodne sytuacje i Arkadiusz Szlajss zdobył nawet bramkę, ale ze spalonego. Inne okazje
nie były tak klarowne, natomiast Tempo
próbowało strzałów z dystansu. W 55. min
Kuźnia wybijała rzut wolny. Do piłki podszedł Łukasz Tomala i strzelił, ale w poprzeczkę. Jeszcze odbitą piłkę główkował
Piotr Husar, niestety prosto w bramkarza.
Zwycięskiego gola Kuźnia strzela na 8 minut przed końcem spotkania przy pomocy
bramkarza Tempa. Gdy Marek Szymala
dośrodkowuje z końcowej linii, bramkarz
Tempa zamiast piąstkować piłkę, sugeruje
sędziemu, że był aut. Sędzia nie reaguje,
a do dośrodkowania dobiega Arkadiusz
Brachaczek i umieszcza piłkę w siatce.
Tempo w ostatnich minutach rzuciło się do
ataku, ale często brakowało dokładności
i zimnej krwi.
Kuźnia grała w składzie: Bartłomiej
Oleksy, Damian Madzia, Rafał Podżorski,
Piotr Zawada, Dawid Janoszek (od 54 min.
Łukasz Tomala), Jacek Juroszek, Mateusz
Nowak (od 49 min. Marek Szymala),
Konrad Pala, Arkadiusz Szlajss (od 79

             

16 Gazeta Ustrońska

min. Maciej Wasilewski), Piotr Husar (od
69 min. Arkadiusz Brachaczek), Dawid
Kocot.
Po meczu powiedzieli:
Trener Tempa Marek Bakun: – Po meczu, w którym nie zasłużyliśmy na porażkę, musimy przełknąć gorzką pigułkę
w postaci jednej bramki straconej w końcówce. Z przebiegu spotkania remis należał
się obu drużynom. Za walkę obu stronom
należało się po punkcie. Tymczasem Kuźnia
strzela bramkę i dowozi wynik do końca.

Po zdobyciu bramki.

Każdy grał o pełną pulę, ale jak widać nam
na razie nie jest dane wygrywać. Gratuluję
chłopakom z Ustronia. Gdybym przegrał
w taki sposób z inną drużyną, złość na
pewno byłaby większa. Pozostał sentyment, a z wynikiem trzeba się pogodzić.
Trener Kuźni Mateusz Żebrowski:
– Cieszymy się z wygranej, gdyż sam
mecz na pewno nie był porywającym widowiskiem. Myślę, że zespół z Puńcowa
za główny cel postawił sobie to, by nie
stracić bramki. Grali dość mocno cofnięci,
co nam stwarzało problemy, by tworzyć
akcje bramkowe. Mimo to w pierwszej
połowie mogliśmy się pokusić o dwie
bramki. Bardzo dobrze rozpoczęliśmy drugą połowę, ale zabrakło szczęścia. Koniec
końców udało się zdobyć bramkę dającą
nam zwycięstwo. W końcówce broniliśmy
wyniku, bo po przeprowadzeniu czterech
zmian jeden z zawodników na boisku doznał kontuzji i tak naprawdę kończyliśmy
mecz w dziesiątkę. Musieliśmy się cofnąć,
by nie wypuścić z rąk zwycięstwa.
Wojsław Suchta
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