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psa trzeba czesać
Rozmowa z groomerką Agatą Kostką

Usługi fryzjerskie, kosmetyczne są potrzebne psom, czy jest to
takie widzimisię właścicieli?
Chyba nikt nie ma wątpliwości, że psy trzeba myć, czesać, przycinać
im pazurki i czyścić uszy. Właściciele zawsze robili to sami, jednak
w miarę jak rozwijał się sektor usług, powszechne stało się psie fryzjerstwo. Oczywiście na Zachodzie ten zawód istnieje już od dawna.
W Polsce najpierw pojawił się w dużych aglomeracjach, a teraz
właściwie w każdym mieście jest co najmniej jeden groomer.
Psy pełnią też inną rolę.
Tak, stały się naszymi towarzyszami, pupilami, ale coraz bardziej
dbamy też o psy, które pełnią rolę strażników, trzymane są przy
budzie. Przede wszystkim jednak usługi groomerskie rozwinęły
się wraz z pojawieniem się wielu nowych ras długowłosych, albo
o średniej długości włosa. Właściciele nie zawsze radzą sobie z pielęgnacją. Jeśli ktoś ma dużo czasu i umie to robić, może rozczesywać
pieska w domu, jednak już podcinanie włosów w okolicach oczu czy
(cd. na str. 2)
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ŚWIĘTo NIEPODLEGŁOŚCI
69 ROCZNICa ROZSTRZELANIA
34 MIESZKAŃCÓW USTRONIA
9 listopada godz. 12 – złożenie kwiatów pod pomnikiem
poświęconym mieszkańcom ustronia rozstrzelanym 9 XI 1944 r.
– Gimnazjum nr 1. Program patriotyczny w wykonaniu uczniów
Gimnazjum nr 1
11 listopada godz. 10.30 – nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-augsburskim z kazaniem ks. kan. Antoniego
Sapoty proboszcza parafii rzymskokatolickiej w Ustroniu
11 listopada godz. 11.30 – przemarsz orkiestry, pocztów
sztandarowych, uczestników uroczystości pod pomnik Pamięci
Narodowej – rynek
11 listopada godz. 12 – uroczystość patriotyczna i złożenie
kwiatów pod pomnikiem Pamięci Narodowej – rynek
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psa trzeba czesać

(cd. ze str. 1)
za uszami jest ryzykowne. Przychodzą do mnie czworonogi, które
spinają się, gdy widzą nożyczki, a właściciel przyznaje, że zdarzyło
mu się już zranić pupilowi ucho. Niektóre pieski denerwują się
nawet na widok szczotki, bo rozczesywanie skołtunionych włosów
przez osobę niedoświadczoną jest bolesne. W profesjonalnym zakładzie, pies najpierw jest kąpany, myty odpowiednim szamponem,
później stosuje się odżywki ułatwiające rozczesywanie i powolutku
doprowadza się włos do porządku.
Powiedziała pani w profesjonalnym zakładzie. Są szkoły,
w których można się nauczyć tego zawodu?
Są szkolenia, ale jeden kurs nie wystarczy, by dobrze wykonywać
ten zawód. Niestety, możemy się natknąć na ludzi, którzy nie mają
pojęcia o potrzebach psów, wymaganiach dotyczących poszczególnych ras, nie znają zachowań zwierząt. Trafiają do mnie czasem
psy, które wyraźnie mają uraz, bo ktoś źle je potraktował. Wiem, że
niestety zdarzają się przypadki, gdy psy są przez fryzjerów wiązane,
odurzane środkami uspokajającymi, a nawet bite.
Jak uniknąć takich „fachowców”?
Pytać, rozmawiać, sprawdzać kwalifikacje. Zazwyczaj, w czasie
czynności pielęgnacyjnych psy są spokojne, choć skoncentrowane,
a po zejściu ze stołu, rozluźniają się, cieszą na widok właściciela.
Gdy musimy psa zostawić na kilka godzin, a potem zastajemy go
dziwnie osowiałego, lub dodatkowo z rozszerzonymi źrenicami,
to prawdopodobnie coś mu podano. Groomer nie może stosować
takich metod - ma ułatwić życie właścicielom równocześnie nie
zagrażając zdrowiu psa. I nie wyobrażam sobie, żeby nie lubił
czworonogów.
Jakie rasy wymagają staranniejszej pielęgnacji i trafiają do
pani najczęściej?
Najwięcej jest yorków, następnie shih tzu i coraz więcej maltańczyków. Obcinam pieski od ponad 6 lat i na początku mojej pracy
maltańczyki zjawiały się raz w miesiącu. Obecnie przychodzi
ich kilka każdego tygodnia. Zajmuję się też coraz większą liczbą

A. Kostka.

Podczas uroczystości w sali
konferencyjnej na Zamku
w Cieszynie, wręczono 18 stypendiów ufundowanych z Funduszu Stypendialnego Śląska
Cieszyńskiego. Pomoc finansowa trafiła do uzdolnionych
maturzystów i absolwentów
(studentów pierwszego roku)
szkół ponadgimnazjalnych regionu cieszyńskiego.

 Gazeta Ustrońska

Fot. M. Niemiec

Od blisko 20 lat w dniu Wszystkich Świętych zbierane są datki
podczas kwesty na Cmentarzu
Komunalnym w Cieszynie. Nie
inaczej było i w tym roku. Społecznicy z puszkami w rękach
kwestowali od rana do wieczora. W akcji brało udział blisko
60 osób. Zebrane pieniądze
służą renowacji zabytkowych
grobów.

*

*

*

W cieszyńskim kościele św.
Marii Magdaleny znajduje się
nagrobek księcia Przemysława
I Noszaka – jednego z najwybitniejszych władców Księstwa
Cieszyńskiego. Nagrobek wykonano jeszcze za życia księcia.

przedstawicieli ras krótkowłosych, a także mieszańców. Właściciele
kundelków kiedyś trochę się krępowali, ale zupełnie nie ma ku temu
powodów. Gdy się umawiamy, pytam o wielkość psa, jego wagę
oraz długość włosa, żeby zaplanować czas zabiegów. Do fryzjera
można przyjść z każdym psem, choćby po to, żeby go wykąpać i
obciąć pazurki. Zajmuję się również pieskami, które mają problemy
ze skórą. Właściciele kupują odpowiedni szampon u weterynarza
i przyprowadzają podopiecznych na kąpiel leczniczą. Kłopotliwa
dla niektórych jest pielęgnacja psów dużych, bo nie mieszczą się
do normalnej wanny, albo właściciel nie daje sobie rady z podnoszeniem psa.
Przyjmuje pani zupełnie obce psy i wykonuje przy nich bardzo
intymne czynności. Pewnie nie wszystkie to lubią. Jak reagują
i jak pani sobie radzi w trudniejszych przypadkach?
W czasie całej pracy zawodowej tylko raz zdarzyło mi się, że się
poddałam, zadzwoniłam do właściciela i powiedziałam, że nie dam
rady. Pies miał pięć lat i nigdy nie był u fryzjera, co więcej, rzadko
był czesany w domu. Był tak dominujący, że czesanie czy kąpanie
go było wręcz niewykonalne. Na co dzień jednak nie mam takich
problemów, bo mam odpowiednie podejście i wiedzę. Moi rodzice
są weterynarzami, ja od dziecka miałam psy, znam je i kocham.
Oprócz tego skończyłam odpowiednie kursy, na których uczono
nas, jak postępować z psem agresywnym czy psem lękliwym. Dodatkowo jestem w trakcie prestiżowego kursu na psiego psychologa.
Jeśli zdarza się trudniejszy klient, to zabiegi pielęgnacyjne trwają
po prostu dłużej - nie półtorej godziny, a na przykład trzy. Trzeba
psa uspokoić, pokazać mu, że nic złego go nie spotka, oswoić
z maszynką, szczotką i powoli robić swoje.
Czy psy mogą się przyzwyczaić do wizyt u fryzjera?
Oczywiście, to jest klucz do sukcesu. Jeśli mamy wymagającą rasę,
to przyprowadźmy pieska, gdy jest malutki, choćby na przystrzyżenie włosów na łapkach. Nie czekajmy aż skończy rok. Podczas
drugiej wizyty zrobimy kąpiel, a przy kolejnych pozwoli nam na
coraz więcej. Jeśli pies jest już dorosły, to przyjdźmy najpierw na
samą kąpiel albo obcinanie pazurków i powoli go przyzwyczajajmy. Nasi pupile są inteligentni, szybko zrozumieją, że wizyta
u fryzjera nie jest taka straszna, a po zabiegach pielęgnacyjnych
czują się dobrze.
Czy przed zimą stosujemy jakieś specjalne zabiegi?
Warto o tej porze przypomnieć, że psa trzeba czesać, bo wtedy
skóra lepiej oddycha, nie ma odparzeń, łatwiej też wysuszyć sierść
po spacerze w deszczu czy śniegu. Pokutuje taki pogląd, że na
zimę trzeba zostawić jak najwięcej włosów, żeby pies nie marzł.
Ale warstwą izolacyjną nie może być martwy włos, który tworzy
sztywny kożuch, łatwo pochłaniający wodę i wszelki bród. Wyczesywałam kiedyś pieska na wiosnę i okazało się, że jest mokry, choć
przez ostatni tydzień nie padało. Bywa też, że odkrywam rany na
skórze albo fakt, że pies bardzo schudł, a właściciele nawet tego nie
zauważyli. Ani zimą, ani o żadnej innej porze roku nie używamy
do pielęgnacji psów szamponów dla ludzi ani też szarego mydła.
Skóra psa ma inne pH niż nasza, więc ludzkie kosmetyki powodują
podrażnienia, zaczerwienienia, łupież, zatykają gruczoły. A gdy pies
zaczyna się drapać, może sobie poranić skórę.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec
Od początku października kilkunastu młodych mieszkańców powiatu cieszyńskiego
szkoli się w ramach projektu
„Młodzi na start!”, który realizuje Chrześcijańska Służba
Charytatywna. W trakcie zajęć
poznają oni, jak się pisze CV
i przygotowują się do rozmowy
kwalifikacyjnej.

*

*

*

Na początku listopada została zamknięta dla ruchu ulica
Bielska w Zabłociu mająca
status drogi powiatowej. Powodem jest remont 200-metrowego odcinka od skrzyżowania
z ulicą Okrężną do skrzyżowania z ulicą Stokrotek. Roboty

mają potrwać miesiąc. Wyznaczono objazdy.

*

*

*

*

*

*

W Chybiu odnowiono park
w centrum wsi. Wymieniona
została nawierzchnia alejek
i placu w sąsiedztwie amfiteatru. Przy okazji wyremontowano parkowe schody.
Trwa remont drewnianego
mostku nad Bobrówką w ciągu
ulicy Brodzińskiego w Cieszynie. Zmotoryzowani zostali
odcięci od skrótu pomiędzy
ulicami Stawową i Bielską.
Trzeba jeździć dookoła. Prace
remontowe potrwają do 20
grudnia.		
(nik)
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Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Anna Chujeba z d. Borkała 		 lat 93 ul. Lipowska
Leopold Cudzik 				 lat 80 ul. 3 Maja
Emilia Czyż z d. Puczek 			 lat 80 ul. Cholewy
Józef Fiedor 					 lat 80 ul. Nadrzeczna
Marta Glajc z d. Glajc 			 lat 91 ul. Katowicka
Anna Heczko z d. Korcz 			 lat 91 ul. Chabrów
Rudolf Herzyk 					 lat 80 ul. Wodna
Janina Kędzierska z d. Michalczyk lat 94 ul. Skoczowska
Stefania Kubalok z d. Krężel 		 lat 85 ul. Radosna
Helena Kubień 					 lat 80 ul. Spokojna
Piotr Kumor 					 lat 80 ul. Gałczyńskiego
Olga Kuryło z d. Wallner 		 lat 85 ul. Urocza
Helena Macura z d. Wilczek 		 lat 80 ul. Bładnicka
Anna Michalak z d. Szubert 		 lat 91 ul. Spółdzielcza
Jadwiga Młoczek z d. Jarco 		 lat 80 ul. Jesionowa
Aniela Muras z d. Jaworska 		 lat 80 ul. Katowicka
Jadwiga Odehnal z d. Skiba 		 lat 97 ul. 3 Maja
Karol Raszka 					 lat 80 ul. Bładnicka
Ewa Śliż z d. Cieślar 			 lat 85 ul. Stellera
Stanisław Tomaszko 			 lat 85 ul. Lipowska
Wiktoria Tomiczek z d. Jaworska lat 85 ul. Wesoła
Wiktoria Topka 					 lat 85 os. Manhatan
Natalia Tułecka z d. Brzósko 		 lat 85 os. Manhatan
Halina Urbaś-Miłosz z d. Hadaszczak lat 85 os. Cieszyńskie
Bolesław Żurek 					 lat 80 ul. Skowronków

*

*

*

Ci, którzy od nas odeszli:
Adam Heczko			
Jan Gańczarczyk		
Bronisława Chowaniok
Franciszek Jaworski		
Stanisław Jancz		
Alina Bojda			

lat 95
lat 57
lat 89
lat 62
lat 63
lat 57

ul. M. Konopnickiej
ul. J. Cholewy
ul. Chabrów
ul. Szeroka
ul. J. Błaszczyka
ul. Olchowa

Serdeczne podziękowania za udział w pogrzebie

naszego ojca, dziadka i pradziadka

śp. Adama Heczko
dla duchowieństwa,
rodziny oraz przedstawicieli:
Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych,
Stowarzyszeń Kombatanckich w Polsce
i Republice Czeskiej, Władz Miasta i Rady Miasta,
Koła Emerytów i Rencistów, MDK Prażakówka,
Muzeum Ustrońskiego,
młodzieży
oraz wszystkim przyjaciołom i sąsiadom
składają
synowie z rodzinami

Zakład Pogrzebowy

1 XI 2013 r.
Mieszkańcy zgłosili, że w jednym z opuszczonych budynków
w okolicach rynku nocuje bezdomna kobieta. Obawiali się, że
grozi jej wychłodzenie. Strażnicy
dowiedzieli się, że kobieta jest
mieszkanką Chorzowa, nie ma
się gdzie zatrzymać w Ustroniu.
Zaproponowali pomoc, ale odmówiła.
3 XI 2013 r.
Mandatem ukarano mieszkańca
Ustronia, który na ul. Sanatoryjnej
prowadził handel bez zezwolenia
i w miejscu do tego niewyznaczonym.
(mn)

tel. 33 854 34 83
tel. 604 55 83 21
28 X 2013 r.
Kontrola stanu technicznego znaków drogowych na terenie całego
miasta.
28 X 2013 r.
W dalszym ciągu prowadzone są
patrole wokół ustrońskich szkół
podstawowych, najczęściej przy
SP-1 i SP-2.
29 X 2013 r.
W związku ze zbliżającym się
Dniem Wszystkich Świętych
i Świętem Zmarłych prowadzono
wzmożone patrole wokół cmentarzy. Na ogół było spokojnie,
kierowcy stosowali się do zasad
ruchu drogowego. Odebrano jednak kilka zgłoszeń od mieszkańców osiedla Centrum, ponieważ
odwiedzający groby zastawiali
swoimi samochodami wyjazd
z garaży, mimo iż prowadzi do
nich droga, po której jeździć nie
wolno.
31 X – 3 XI 2013 r.
Udział w ogólnopolskiej akcji
„Znicz”. Patrolowano okolice
cmentarzy, sprawdzano prawidłowość parkowania pojazdów
i zachowanie porządku publicznego. Podsumowując tegoroczny
przebieg świąt, strażnicy miejscy
stwierdzili, że było spokojnie, a na
pewno przyczynił się do tego fakt,
że odwiedziny na grobach bliskich
rozłożyły się na trzy dni.

1 listopada znaleziono błąkającą się pod Równicą suczkę.
Właściciela prosimy o pilny kontakt ze Stowarzyszeniem „AS”
tel. 604149668.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej
Ojcowie dominikanie zapraszają na pielgrzymkę do Ziemi
Świętej w dniach 10-17 maja 2014 roku. Zapisy do 18 listopada.
Informacje i zapisy: oo. Dominikanie, ul. Dominikańska 14,
Ustroń Hermanice, tel. (33) 854-36-45, kom. 664-050-176, mail:
jentaop@dominikanie.pl

*

*

*

*

*

*

ZAŚPIEWAJMY TO JESZCZE RAZ
9 listopada w sobotę o godz. 16 w Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” odbędzie się program słowno-muzyczny z okazji Święta
Niepodległości, w którym udział wezmą: solista Opery Berlińskiej
Klemens Słowioczek - baryton, aktorka Sceny Polskiej Halina
Paseka oraz zespół TA GRUPA z Czeskiego Cieszyna.
X Jubileuszowy Konkurs Gwary
„Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy”
X Jubileuszowy Konkurs Gwary „Po cieszyńsku, po obu
stronach Olzy” będzie miał miejsce w MDK „Prażakówka”
w Ustroniu 19 i 20 listopada. Pewnie jak w poprzednich latach
zgromadzi kilkuset uczestników, z których najlepsi wystąpią
w koncercie finałowym 9 grudnia o godz. 16.00.
Chętni do udziału w konkursie więcej informacji znajdą na
stronie www.mdk.ustron.pl, z której można pobrać regulamin
i kartę zgłoszenia.

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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27. sesja Rady Miasta

priorytety współpracy

31 października odbyła się sesja Rady
Miasta. Obrady prowadzili wiceprzewodnicząca RM Marzena Szczotka i przewodniczący RM Stanisław Malina.
BUDŻET
Radni podjęli uchwałę o zmianach
w tegorocznym budżecie miasta.
Postanowiono zwiększyć dochody
o 76.863 zł z tytułu:
– wynajmu pomieszczeń w placówkach
oświatowych – 27.863 zł,
– przewidywanych wpływów ze sprzedaży obiadów w SP-1 i SP-3 – 49.000 zł.
Równocześnie zmniejszono dochody
o 127.719 zł, co wynika ze zmiany przepisów dotyczących odpłatności za przedszkola.
Wydatki zwiększą się o 76.863 zł
z przeznaczeniem na:
– wydatki statutowe placówek oświatowych – 18.093 zł,
– koszty zużycia energii w placówkach
oświatowych – 9.770 zł,
– zakup żywności do stołówek w SP-1
i SP-3 – 49.000 zł.
Równocześnie zmniejszono plan wydatków o 127.719 zł z tytułu otrzymania
części dotacji na przedszkola.
OPŁATA UZDROWISKOWA
Podczas sesji radni podjęli uchwałę
o wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej.
Podstawowa stawka w 2014 r. wynosić będzie 3 zł, dla emerytów i rencistów 2,80 zł,
dla dzieci i młodzieży uczącej się do 25.
roku życia 1,40 zł, dla niepełnosprawnych
1,40 zł. W 2013 r. w Ustroniu stawka podstawowa wynosiła również 3 zł.

Na beskidzkim szlaku.

 Gazeta Ustrońska

Radnym przedstawiono wysokości stawek podstawowych w innych uzdrowiskach. Najwyższą w 2013 r. miały Dąbki, Gołdap i Sopot, gdzie wynosiła 4,20
zł, najniższą Konstancin Jeziorna – 0 zł.
W znanych uzdrowiskach opłata ta w 2013
r. wynosi: Busko Zdrój 3,10 zł, Duszniki
Zdrój – 3,50 zł, Inowrocław – 4 zł, Krynica
– 3,50 zł, Kudowa – 3,50 zł, Muszyna – 3
zł, Polanica – 3,50 zł, Rabka – 3 zł, Świnoujście – 4 zł. Ustawowa stawka górna
w 2013 r. wynosiła 4,26 zł, w 2014 wynosić
będzie 4,30 zł.
W informacji przekazanej radnym czytamy:
Należy zauważyć, że każda gmina, która pobiera opłatę uzdrowiskową, może
liczyć na dotacje z budżetu państwa. Jest
ona równa wpływom z tytułu pobieranej opłaty uzdrowiskowej. Przykładowo
w 2012 r. na terenie Miasta Ustroń została
pobrana opłata uzdrowiskowa w wysokości 2.175.373 zł, zatem taka sama kwota
powinna wpłynąć z budżetu państwa na
rachunek Miasta w 2014 r.
W naszym mieście dochody z opłaty
uzdrowiskowej wynosiły:
w 2010 r. – 1.960.681 zł,
w 2011 r. – 2.248.073 zł,
do 30 września 2013 r. – 1.636.705 zł.
PROGRAM WSPÓŁPRACY
Podjęto uchwałę o współpracy z organizacjami pozarządowymi. Załącznikiem do
uchwały jest „Program współpracy Miasta
Ustroń z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ustawy o działalności pożytku publicz-

nego i o wolontariacie na rok 2014”.
W paragrafie 2 programu czytamy: Celem
głównym programu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Miasta, wzmacnianie
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
budowanie partnerstwa oraz wspieranie
organizacji pozarządowych w realizacji
ważnych celów społecznych.
Priorytetami będą: pomoc społeczna,
kultura, przeciwdziałanie patologiom,
działalność na rzecz niepełnosprawnych,
działalność na rzecz rodziny, wspieranie
kultury fizycznej, integracja europejska,
ochrona i promocja zdrowia, oświata,
turystyka, wspomaganie wspólnot lokalnych, ekologia, działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym.
Przyjęto również miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii
i przemocy w rodzinie na 2014 r.
pismo anonimowe
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
skierował do Burmistrza Ustronia pismo,
którego pierwszy akapit brzmi:
W dniu 11 września 2013 r. wpłynęło do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
anonimowe pismo, zawierające wniosek
o zbadanie sprawy Przewodniczącego Rady
Miasta Ustroń – Pana Stanisława Maliny
– w związku z podejrzeniem naruszenia
przez niego art. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.
U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.). Z przedmiotowego pisma wynika, że Przewodniczący
Rady Miasta sprawuje jednocześnie funkcje kierownika Miejskiej Kotłowni.
Następnie zaznacza się, że „osoba wybrana na radnego nie może wykonywać
pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie
gminy, w której uzyskała mandat, oraz wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej tej gminy”. Pod pismem do burmistrza podpisał
się Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego
ŚUW Krzysztof Nowak, który zapewne ma
w zakresie swych obowiązków zajmowanie się anonimowymi pismami.
Radni nie podzielili poglądu zawartego
w anonimowym piśmie, gdyż przewodniczący S. Malina został zatrudniony
w spółce miejskiej Przedsiębiorstwo Komunalne na stanowisku specjalisty. Większością głosów zadecydowali, że nie ma
naruszenia ustawy.
Podczas rozpatrywania tego punktu obrad S. Malina powierzył prowadzenie sesji
M. Szczotce, a sam opuścił salę.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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ustroń w finale

Dzięki wspaniałej postawie mieszkańców naszego miasta
i bardzo dużej liczbie wysłanych sms-ów wygraliśmy rywalizację z Żywcem w rozgrywkach Turnieju Europejskiego
„Śląskie do przodu”.
Podczas głosowania Ustroń ostatecznie
zwyciężył z Żywcem, zdobywając 78,87%
głosów, podczas gdy nasz rywal zebrał
jedynie 21,13% głosów.
Z uwagi na to, iż Ustroń jest znacznie
mniejszym miastem niż Żywiec, wynik
głosowania niewątpliwie świadczy o tym,
iż jest nie tylko lubiany przez mieszkańców, ale także ma wielu miłośników poza
swymi granicami.
Zgodnie z regulaminem, Miasto Ustroń
przechodzi do dalszego etapu, jakim jest
finał Turnieju Europejskiego „Śląskie

do przodu”, który odbędzie się w studiu
telewizyjnym i wyemitowany zostanie
na antenie TVP Katowice 18.11.2013 r.
o godz. 20.20.
Finał doprowadzi do wyłonienia
ostatecznego zwycięzcy w kategorii
gmin miejskich. Rywalizować w nim
będą: Cieszyn, Ustroń oraz Zabrze lub
Żory.
Nagrodą główną dla zwycięzcy będzie
profesjonalny film promujący miasto, który zostanie wyemitowany na antenie TVP
Katowice.
(AS)

Ten wypadek wydarzył się w sobotę 2 listopada po godz. 16 na ul. Katowickiej w Hermanicach. Kierowca samochodu huynday, mieszkaniec Górnego Śląska wyjeżdżał z lokalu. Miał
zamiar przeciąć dwupasmówkę i skręcić w stronę Skoczowa. Nie zauważył nadjeżdżającego
od strony Ustronia motocyklisty, który w wyniku uderzenia zginął na miejscu. Kierowcę
samochodu pogotowie odwiozło do szpitala.
Na drodze szybkiego ruchu ze Skoczowa do Ustronia na całej długości wprowadzono ograniczenie prędkości do 70 km/h. (mn)
Fot. W. Herda
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Zdaniem
Burmistrza

O odbieraniu popiołu i biomasy mówi
burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

*

*

Październikowa pogoda nie wskazywała
na zbliżającą się zimę, więc nie mieliśmy
w pełni do czynienia z okresem grzewczym,
a co za tym idzie koniecznością pozbywania
się popiołu z posesji ogrzewanych węglem.
Jednak w następnych miesiącach ilość
popiołu na pewno będzie wzrastać, więc
prosimy o gromadzenie go w osobnych
pojemnikach.
Od lat mieszkańcy używający węgla
przyzwyczajeni są do gromadzenia popiołów w pojemnikach oznakowanych na
czerwono odbieranych jako osobny odpad.
Obecnie przedsiębiorstwo prowadzące
wywóz odpadów z naszego miasta rozdało ulotki informujące, że popiół będzie
odbierany w drugim terminie odbioru
odpadów komunalnych. Nie oznacza to,
że w pierwszym terminie popiół nie będzie
wywożony. Zaznaczenie drugiego terminu
służy temu, by w tym drugim terminie
wysyłać dodatkową śmieciarkę wyłącznie odbierająca popiół, tak by mógł być
osobno zagospodarowany. Prosimy więc
o wystawianie popiołu w terminach zbiórek, a jeżeli firma odbierająca dojdzie do
wniosku, że ilość jest wystarczająca także
w pierwszym terminie, wówczas również
dokona zbiórki selektywnej, aczkolwiek nie
było to wymogiem przetargowym. Odbiór
popiołu to inicjatywa firmy odbierającej
odpady komunalne w naszym mieście.
Po pojawieniu się ulotek można było
przypuszczać, że w pierwszym terminie popiół nie będzie odbierany. Nie należy tego
rozumieć w ten sposób. I w pierwszym,
i w drugim terminie odbierane będą odpady,
w tym popiół.
Od drugiego półrocza mieszkańcy otrzymali worki na segregację, przy czym jeden
worek na tzw. biomasę, czyli np. liście.
Dodatkowo funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na
ul. Krzywej i tam można niezależnie od
terminów odbioru, dostarczać odpady
z gospodarstwa domowego, także biomasę.
Już obecnie korzystanie z PSZOK przerosło
nasze oczekiwania.
Ładna pogoda pozwoliła wszystkim na
przeprowadzenie gruntownych porządków.
Również w mieście starliśmy się przygotować do zimy, przeprowadzić niezbędne
działania. Z naszych terenów zielonych
posprzątano liście, które niejednokrotnie
w przeszłości, przy intensywnych opadach,
zalegały w studzienkach kanalizacyjnych,
przepustach, a to zagrożenie dla sprawnego
działania tych urządzeń.
Pogoda sprawiła, że odczujemy niższe
koszty ogrzewania, także w obiektach
miejskich. Co również ważne, w tym roku
mogliśmy spokojnie wykonać to wszystko,
co sprawia, że miasto będzie przygotowane
do zimy.
Notował: (ws)
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listy  do  redakcji
Przede wszystkim chciałabym podziękować Redakcji Gazety
Ustrońskiej za umożliwienie mi opublikowania poniższego artykułu,
który mam nadzieję dotrze do dużej grupy mieszkańców Ustronia.
Zależy mi bowiem na tym, żeby pokazać kolejny przykład spośród
wielu pojawiających się w mediach, jak można stracić zarówno
pieniądze jak i wakacje, wykupując je tym razem w biurze Mea
Travel działającym przy naszym Rynku.
Wakacje w Chorwacji wykupiła u nich moja mama. Przejazd oraz
pobyt miał być zorganizowany przez bielskie biuro OK Services Travel. Sądząc po ogromnej ilości różnego rodzaju wpisów w internecie
na temat tego ostatniego oraz jego właścicielki Pani Katarzyny
Maj, innym razem Katarzyny Ketikoglou, biuro Mea Travel nie ma
zielonego pojęcia, co dzieje się na rynku w branży i współpracuje
z przypadkowymi biurami. Właścicielka byłego bielskiego biura
zarabia na otwieraniu biur podróży i na ogłaszaniu ich upadłości,
okradając swoich klientów. OK. Services Travel było jednym z jej
tworów. Wcześniej było jeszcze Aquamaris, Tramp Travel, obecnie
zarządza biurem greckiewakacje.pl. W internecie od kilku lat pojawiają się na jej temat informacje, jak traktuje klientów, jak się
ma oferta biura do realiów, o jej nieuregulowanych rachunkach
z hotelami, w wyniku czego ludzie są przenoszeni w ostatniej
chwili do hoteli o niższym standardzie, o postawieniu jej zarzutu
o działalności wbrew prawu, przez kilka miesięcy nieopłacanych
pracownikach itp.
I z takim podmiotem współpracuje biuro Mea Travel, którego Właściciel nazywa takie postępowanie „drobnymi niedociągnięciami”.
Biuro bardzo chętnie podpisuje z klientem umowę, przyjmuje wpłatę
(tym razem dwa dni przed ogłoszeniem upadłości OK. Services
Travel), a później już im brakuje, jak się wyraża pani reprezentująca
Mea Travel, „czasu i środków” dla klienta. Dlatego, kiedy klient
dowiaduje się, że wyjazd nie dojdzie do skutku, ta pani taką osobę
stara się spławić. W pewnym momencie postanowiłam sama zająć
się tą sprawą i zadzwoniłam do biura. (Chętnie poszłabym do biura
osobiście. Niestety mieszkam poza Ustroniem. Dlatego może złożę
wizytę w Mea Travel w okresie Świąt grudniowych). Zadzwoniłam,
żeby przypomnieć Pani Danusi, jak ją nazywa właściciel biura,
że miała zadzwonić do mojej mamy z informacją, co można dalej
w takiej sytuacji zrobić. W odpowiedzi usłyszałam, że Pani Danusia
czeka na informacje, ale ciężko jej było określić źródło, skąd ta
informacja miałaby przyjść. W końcu dowiedziałam się, że źródłem
tejże informacji miałaby być grupa na Facebook’u założona przez
poszkodowanych bielskiego biura. Weszłam na Facebooka jak i na
stronę wspolnypozew.pl, do której też zostałam odesłana, gdzie od
miesiąca nic się nie dzieje. Jednak Pani Danusia wytrwale czeka na
informacje. W reakcji na zarzut o braku profesjonalizmu i kompetencji usłyszałam pytania typu: po co dzwonię, po co słucham i inne
podobne uwagi. W chwilę później Pani z Mea Travel zadzwoniła do
mojej mamy i zdenerwowanym tonem podała jej adres elektroniczny
do nie wiadomo kogo z informacją, że należy tam napisać podając
numer umowy, załączając potwierdzenie wpłaty i czekać na odpowiedz. Wieczorem zadzwoniłam ponownie do Mea Travel z pytaniem
do kogo jest ten adres i z czym ja mam się do adresata zwrócić.
Zdenerwowana Pani rzuciła słuchawką i kolejnego telefonu nie
odebrała. Następnie napisałam maila do biura, który miał na celu
pokazanie, że nie zamierzam tej sprawy tak zostawić. Ku mojemu
zaskoczeniu otrzymałam odpowiedź, a odpowiedział właściciel,
wyjaśniając, jak się wyraził „wczorajsze nieporozumienie”, że to
on zabronił przekazywania informacji na temat klientów innym
osobom. Moje nazwisko na szczęście na widnieje na liście klientów
biura Mea Travel. Nie wiem, co to wyjaśnienie miało wnieść, bo
ja sobie nie przypominam, żebym pytała o klientów biura. Jednak
właściciel biura zdobył się na uprzejmy ton i poza długim słowotokiem, wyraził chęć pomocy w przygotowaniu dokumentów do nie
wiadomo czego. Nie stać go nawet na zwrot chociażby prowizji,
której wysokość jest tajemnicą handlową. Jednak w swoim mailu
podkreśla, że w swojej działalności stawia na „rzetelna obsługę
klienta”, na którą nie ma „ani czasu ani środków”.
Mimo że w mediach co roku słyszy się o kolejnych upadłościach
biur turystycznych, nadal dajemy się oszukiwać. Dlatego mam
nadzieję, że ten artykuł będzie stanowił kolejną przestrogę i skłoni
w trakcie kolejnych planów wakacyjnych do wyboru dużego biura
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o ustabilizowanej pozycji na rynku, a przede wszystkim takiego,
które poza nastawieniem na zysk ma jeszcze „czas i środki” na
rzetelną i satysfakcjonującą obsługę klienta.
Imię i nazwisko do wiadomości redakcji
O ustosunkowanie się do zarzutów poprosiliśmy właściciela
firmy Mea-Travel, a on napisał list.
Szanowna Pani.
Bardzo ubolewam nad faktem, że Pani mama oraz kilkaset
innych osób na skutek bankructwa OK Services nie mogła skorzystać z wczasów. Niestety co jakiś czas mamy do czynienia
z przypadkami upadłości biur podróży. Odnoszę jednak wrażenie, że poza chwilowym zainteresowaniem mediów tym tematem
niewiele więcej dzieje się w kwestii poprawy sytuacji. Mam jednak nadzieję, że doczekamy się w końcu prawa, które porządnie
zabezpieczy interesy turystów. Odnosząc się do Pani listu muszę
niestety przyznać, że teks ogólnie rzecz ujmując jest mało rzetelny
i zawiera sporo nieścisłości. Chwaląc się swoją znajomością branży podała Pani sporo informacji, które w mojej ocenie wyglądają
jak zbiór postów zawartych na forach internetowych, jednak
mają niewiele wspólnego ze stanem faktycznym. Rzetelność oraz
elementarna przyzwoitość wymaga sprawdzenia podawanych
publicznie informacji. Postaram się krótko i rzeczowo ustosunkować do Pani listu, jednocześnie korygując niektóre informacje
w nim zawarte.
Panie Katarzyny, o których Pani wspomina są to dwie różne
osoby. Spotkały się razem w roku 2002 w firmie Tramp Travel
Holidays International Sp. z o.o., potem jednak, zgodnie z dostępnymi dokumentami Krajowego Rejestru Sądowego ich drogi
się rozeszły. Trzeba jednak przyznać, że jak dotąd ani jedna z Pań
nie wykazała się szczególnymi zdolnościami organizacyjnymi oraz
zarządczymi o czym najlepiej świadczy jakość oferowanych przez
nie usług oraz losy ich firm.
Pani Katarzyna Ketikoglou w roku 2010 założyła firmę Aquamaris SA, która po dwóch latach działalności upadła. Po drodze firma
miała kilka wpadek natury jakościowej, jednak klientów zdobywała
atrakcyjna ceną. W branży turystycznej bardzo często cena jest
ściśle powiązana z jakością. Upadek firmy Aquamaris był jednak
następstwem serii bankructw, które bezpośrednio dotknęły firmę,
a z którymi mieliśmy do czynienia w zeszłym roku. Były to:
- upadek linii lotniczych Air Polonia, która obsługiwała firmę
Aquamaris,
- upadek Biura Podróży Sky Club, z którym Aquamaris miało
wspólnie wyczarterowane samoloty,
- upadek linii lotniczych OLT Express, które również miały
obsługiwać klientów Aquamaris.
Nie byłem księgowym Aquamaris, ale jestem w stanie sobie
wyobrazić jak ogromne straty ponosi firma na skutek upadku tak
ważnych kontrahentów. Myślę, że mało którą firmę byłoby stać
na pokrycie strat związanych z utratą zaliczek za usługi. Zaznaczyć jednak należy, że w sprawie tego bankructwa postępowanie
prowadzi prokuratura okręgowa w Bielsku-Białej.
Obecnie Pani Katarzyna Ketikoglou jest udziałowcem firmy GTMT
sp. z o.o., która jest właścicielem marki „greckiewakacje.pl”.
Natomiast Pani Katarzyna Maj w roku 2006 założyła firmę
OK Services, a w roku 2011 OK Services Travel, która przejęła
obowiązki OK Services i to właśnie biuro upadło w bieżącym
roku. Paradoksem jest fakt, że do końca firma była członkiem
Polskiej Izby Turystyki oraz legitymowała się Certyfikatem Bezpieczna Firma.
Czy Panie działają w porozumieniu, czy nie, tego nie wiem.
Wiem jednak, że wyrabianie sobie opinii na podstawie mniej lub
bardziej rzetelnych, na ogół anonimowych wpisów na forach
internetowych jest nieodpowiedzialne, a ogłaszanie wyroków, do
czasu zakończenia śledztwa prowadzonego przez prokuraturę jest
jednak bardzo nieprzyzwoite i ryzykowne.
Bezsprzecznym faktem wg mnie jest to, że firma OK Services
miała problemy z jakością swoich usług, o czym informowaliśmy
naszych klientów. Podstawowymi niedociągnięciami organizacyjnymi były bałagan w listach uczestników, problemy z miejscami
w hotelach oraz mało kompetentna obsługa. Problemy z jakością
firma na ogół nadrabiała niską ceną. Naszym obowiązkiem jest
rzetelne przedstawienie oferty, informowanie klientów o hotelach,
regionie oraz organizatorze wyjazdu i to też czynimy. Jednak
końcowa decyzja dotycząca wyboru oferty, w tym również or7 listopada 2013 r.

ganizatora, należy zawsze do klienta. Pani mama zdecydowała
się dołączyć do osób, które wcześniej zawarły umowę o udział
w imprezie turystycznej organizowanej przez OK Services, przez
co nie miała wpływu na wybór oferty.
Na rynku funkcjonuje jeszcze kilka firm, które również jakością
usług nie grzeszą, jednak klienci decydują się na ich oferty. Nie
nam oceniać dlaczego.
Chciałbym również prosić, aby w ramach rzetelności nie
przekręcała Pani moich słów oraz nie wyciągała ich z kontekstu.
W naszej korespondencji nie użyłem stwierdzenia „drobne niedociągnięcia” natomiast napisałem Pani tak: „Z firmą OK Services
współpracowaliśmy od 2008 roku, w czasie naszej współpracy
zanotowaliśmy parokrotnie niedociągnięcia organizacyjne, jednak
nic nie wskazywało na to, aby OK Services miało upaść. Właśnie w
sprawie podstaw oraz przyczyn upadłości postępowanie prowadzi
Prokuratura.” To chyba istotna różnica.
Faktem jest, że bardzo chętnie podpisujemy z klientami umowy
(między innymi na tym polega nasza praca). Lubimy swoją pracę.
Sporo przyjemności sprawia nam oglądanie zdjęć z wakacji naszych klientów, wysłuchanie ich wspomnień oraz poznanie opinii.
Opinie naszych klientów są dla nas szczególnie cenne. Czasami,
na szczęście bardzo rzadko, musimy się zmierzyć z upadłością
któregoś z organizatorów. W takiej sytuacji robimy wszystko to
co jest możliwe w ramach obowiązującego prawa, aby pomóc
klientowi w odzyskaniu należności. Dokładnie tak samo jest
w sytuacji Pani mamy. Jednak na chwilę obecną nie pojawiły się
żadne nowe wiadomości, które mogą pomóc klientom OK Services
w odzyskaniu swoich należności. Dla przypomnienia dodam, że
Urząd Marszałkowski odmówił przyjmowania roszczeń klientów
wobec OK Services, zamiast tego proponuje klientom dochodzenie
swoich praw na drodze cywilnej lub w ramach Prawa upadłościowego, natomiast Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej
prowadzi śledztwo w sprawie oszustwa, którego miało dopuścić
się OK Services.
Grupa na Facebooku nie jest źródłem informacji – ponownie
przekręca Pani nasze wypowiedzi. Jest to natomiast jedyna nowa
informacja jaką udało nam się znaleźć w sprawie upadku OK
Services. Próbowaliśmy się dowiedzieć czegoś za pośrednictwem
tej grupy licząc na szerszy krąg osób zaangażowanych, jednak
nasze starania pozostały zupełnie bez odzewu. Taką też informację otrzymała Pani od nas. Rozumiem, że w tym zakresie Pani
doświadczenia są zbieżne z naszymi.

NOTICE
No.DUBAI/434/01/13 (185) Dated:30.10.2013
MR.BALVINDER SINGH SAHNI S/o MR.AMRIK SINGH SAHNI
RESIDENT
OF D1/11 PHASE 2,
MODEL TOWN DELHI.
PRESENT ADDRESS P.O BOX 23049, DUBAI
AND MISS MAGDALENA JOANNA KULAWIK
DAUGHTER OF ANDRZEJ JERZY KULAWIK.
RESIDENT OF ORNONTOWICE
UL. CYPRYSOWA 7 43-178 WOJ. SLASKIE, POLAND
PRESENT ADDRESS P.O. BOX 23049, DUBAI.
INDIAN NATIONAL AND POLAND NATIONAL PRESENTLY RESIDING
IN DUBAI AND HAVE GIVEN NOTICE OF INTENDED MARRIAGE
BETWEEN THEM UNDER THE FOREIGN MARRIAGE ACT, 1969.
IF ANY ONE HAS ANY OBJECTION TO THE PROPOSED MARRIAGE
HE/SHE SHOULD FILE THE SAME WITH THE UNDERSIGNED
ACCORDING TO THE PROCEDURE LAID DOWN UNDER THE
ACT/RULES WITHIN THIRTY DAYS FROM THE DATE OF
PUBLICATION OF THIS NOTICE.
(DINEN K.Bordoloi)
Consul Passport & Marriage Officer
Consulate General of India
P.O BOX 737, DUBAI (U.A.E)
FAX NO.00971 4 3970453
Email: cgidubai@emirates.net.ae

Homepage: www.cgidubai.com

Zupełnie osobną kwestią jest udostępnianie oraz przekazywanie
informacji. Tutaj niestety nie możemy Pani zbyt wiele pomóc.
Możemy się podzielić naszą wiedzą w sprawie OK Services, co też
ma miejsce od czasu, kiedy się Pani z nami skontaktowała, jednak
niestety nie możemy udzielić Pani żadnych informacji na temat
danych zawartych na umowie. Byłem akurat w biurze podczas
wieczornej rozmowy, o której Pani wspomina, jednak pamiętam
ją trochę inaczej. Faktem jednak jest, że w pewnym momencie
koleżanka rozłączyła się, co osobiście oceniam jako naganne
zachowanie i za co Panią przepraszam, z drugiej jednak strony
wiem, że kontynuowanie niektórych rozmów jest bezcelowe i do
niczego nie prowadzi. Nie wiem o której godzinie dzwoniła Pani
ponownie, ale pracujemy do 18.00, tego dnia byłem w biurze do
około 18.20 i telefonu od Pani nie było.
Jeżeli mogę służyć Pani jeszcze jakąś informacją, serdecznie
zapraszam do jednego z naszych biur. Pracujemy od poniedziałku do piątku od 9.00 do 18.00, a w soboty od 9.00 do 13.00.
W dniach 24 oraz 31 grudnia będziemy pracować tak jak
w soboty, czyli do 13.00. Jeżeli chciałaby Pani rozmawiać ze mną
osobiście, proszę o kontakt telefoniczny, chętnie poświęcę Pani
czas, jednak nie zawsze jestem w biurze.
Kończąc pozwolę sobie Panią zacytować: „mam nadzieję, że ten artykuł będzie stanowił kolejną przestrogę i skłoni
w trakcie kolejnych planów wakacyjnych do wyboru dużego biura
o ustabilizowanej pozycji na rynku, a przede wszystkim takiego, które poza nastawieniem na zysk ma jeszcze czas i środki
na rzetelną i satysfakcjonującą obsługę klienta”. Zapraszam
do Mea Travel.
Bogusław Zgondek
PIEŚNI LEGIONOWE I HISTORYCZNE 1791 - 1918
zaśpiewajmy to jeszcze raz
Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” zaprasza na spotkanie
z okazji Święta Niepodległości, w którym udział wezmą: Klemens Słowioczek baryton, solista Opery Berlińskiej, aktorka
Sceny Polskiej Halina Paseka w Koncercie Jankiela oraz zespół
TA GRUPA z Czeskiego Cieszyna. Spotkanie odbędzie się 9.
listopada w sobotę o godz. 16.00

*

*

*

*

*

*

RAZ NA LUDOWO
Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” zaprasza na malowniczą
wystawę prac z pracowni ceramiki prowadzonej przez Gabrielę
Zbrońską w Cieszyńskim Ośrodku Kultury. Mozaikowe obrazy,
ceramiczne jabłuszka i inne formy inspirowane koronką, wycinankami, kobietami w strojach ludowych, a także obrzędowością
związaną z porami roku można oglądać codziennie w godz.
11-16 w Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” Ustroń Brzegi, ul.
3 Maja 68.
GRZYBOBRANIE
Muzeum Zbiory Marii Skalickiej wraz Ustrońskim Klubem
Ekologicznym zaprasza serdecznie na ilustrowany wykład znanego i cenionego przyrodnika i ekologa Aleksandra Dordy. Tym
razem temat jesienny Grzybobranie a wykład odbędzie się 16.
listopada o godz. 16.00

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
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Ania zachwyca głosem i gra na skrzypcach.

tekla do finału

Już w następną sobotę, 16 listopada w półfinale programu „Mam talent” nadawanego
w telewizji TVN zaśpiewa zespół Tekla
Klebetnica. Ich wejście do finału zależy od
liczby sms-ów wysłanych przez widzów.
Ustroniacy nie raz już wspierali reprezentantów naszego miasta i pomagali im
osiągać dobre miejsca lub przechodzić
do następnych etapów. Na pewno i tym
razem nie zawiodą. Tekla Klebetnica w
finale to byłoby coś! Promocja miasta,
regionu, ale też wspaniałej muzyki, którą
tworzą członkowie grupy. Muzyki wielowymiarowej, wielonarodowej, grającej
na strunach duszy. Utwór, który zaprezentuje grupa założona przez Zygmunta
Czupryna z Ustronia, na pewno będzie
piękny i dopracowany w każdym szczególe. Zapewne też wyeksponuje wyjątkowy
wokal Anny Adamowskiej, który szczególnie zachwycił słuchaczy podczas występu
w eliminacjach.
– Takie dochodziły do nas głosy – mówi
Z. Czupryn. – Ania usłyszała wiele słów
uznania i bardzo się cieszymy z jej popu-

larności. Tak naprawdę nie wiemy jeszcze,
co zagramy i zaśpiewamy. Przesłuchaliśmy
setki propozycji i wciąż mamy wątpliwości.
Chcemy pokazać się z jak najlepszej strony,
zaprezentować pełnię naszych możliwości,
ale nie jest łatwe do zrobienia w ciągu 2 minut. Utwór musi też spełniać pewne wymogi
producentów telewizyjnych.
W tej edycji programu jury wyraźnie preferuje uczestników nie śpiewających. Do tej
pory do finału zakwalifikował się chłopak
z jo-jo, tancerka, iluzjonista i teatr cieni.
A były takie finały, w których na 10 uczestników, 8 było wokalistami. W finale III
edycji w najlepszej trójce był Piotr Lisiecki
z gitarą, śpiewający reggae Kamil Bednarek
i 11-letnia Magda Welc w repertuarze Edyty
Geppert. W tym roku śpiewających na razie
brak. Może to dodatkowa szansa dla Tekli
Klebetnicy, bo Agnieszka Chylińska chyba
nie pozwoli, żeby zabrakło przedstawicieli
jej profesji.
Na pytanie, co by dał zespołowi występ
w finale, Z. Czupryn odpowiada:
– Byłaby to duża promocja naszej muzyki

Podczas koncertu w kościele w Huston w USA.

 Gazeta Ustrońska

i też regionu. To dla nas bardzo ważne, bo
wciąż jeszcze pokutuje w showbiznesie
przekonanie, że jak coś jest góralskie, to
musi być z Podhala, a dokładnie z Zakopanego. Mimo iż Beskidy promują Adam
Małysz, bracia Golcowie, Halina Mlynkowa, wciąż jesteśmy wrzucani do jednego
worka. A przecież mamy własną kulturę,
własne stroje, muzykę i to piękną muzykę.
Z. Czupryn uważa też, że pomogłoby to
w wydaniu płyty, bo mimo iż Tekla Klebetnica gra już od siedmiu lat, do tej pory nie
wydała krążka.
– Chcemy też odejść od wizerunku kapeli biesiadnej – mówi założyciel zespołu.
– Wiele lat graliśmy w karczmach, na weselach, różnych imprezach regionalnych.
Jesteśmy jednak muzykami poszukującymi,
zajmują nas większe projekty, nawiązujemy
kontakty z twórcami w kraju i zagranicą.
Mamy za sobą kilka poważnych koncertów
i chcemy iść w tym kierunku, stawiać bardziej na muzykę niż na zabawę.
Grali już w wielu miejscach w Polsce,
niezapomniany był koncert z Roby Lakatosem, cygańskim skrzypkiem w BielskuBiałej. Często koncertują za granicą m.in.:
na Słowacji, na Węgrzech, w Czechach,
Chorwacji, Niemczech, Irlandii, Włoszech,
Turcji, a także w Gruzji i Uzbekistanie oraz
w Stanach Zjednoczonych.
Może to jest właśnie ten moment, gdy zespół dojrzał i jest gotowy czy wręcz skazany
na sukces. Może to właśnie w tym składzie
uda się go osiągnąć. Bo skład dość często
się zmieniał. Zygmunt Czupryn (akordeon)
jest założycielem i gra w Tekli od początku, dość szybko dołączyła do niego Anna
Adamowska (skrzypce i wokal), a obecnie zespół tworzą jeszcze: Marek Koncek
(skrzypce) i Marcin Bobak (kontrabas).
Tych unikalnych informacji, niedostępnych w sieci, udzielił nam osobiście Zygmunt Czupryn, a zapytany, dlaczego nie
można ich nigdzie znaleźć, odpowiedział,
że właśnie z powodu zmian oraz z braku
czasu. Strona internetowa nie jest zbyt
często aktualizowana, ale za to profil na
facebooku działa bez zarzutu pod adresem:
www.facebook.com/kapelagoralska. Do tej
pory zespół polubiło 878 osób. Można do
nich dołączyć. Można też wypromować
udział Tekli Klebetnicy w półfinale „Mam
Talent” wśród znajomych, a wydarzenie
i szczegółową instrukcję znajdziemy pod
adresem: on.fb.me/1eaeq9Q.
Zespół Tekla Klebetnica, na który wszyscy będziemy głosować w sobotę 16 listopada w czasie trwania programu „Mam
Talent” w TVN działa w składzie:
– Zygmunt Czupryn z Ustronia (30 lat)
– ukończył szkołę muzyczną w klasie saksofonu, prowadzi sklep ze sprzętem elektronicznym, jest dystrybutorem akordeonów
Scandalli na Polskę;
– Anna Adamowska z Żywca (24 lat) – studentka Akademii Muzycznej w Katowicach
w klasie skrzypiec;
– Marcin Bobak z Odrowąża koło Rabki
(20 lat) – student Akademii Muzycznej
w Katowicach w klasie kontrabasu;
– Marek Koncek z Vrutek koło Martina na
Słowacji (28 lat) – student klasy skrzypiec
na Akademii Sztuk w Bańskiej Bystrzycy.
Monika Niemiec
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Myśliwych wita prezes H. Chowaniok.

Fot. W. Suchta

nie  tylko  strzelanie

Trwa sezon polowań. Myśliwi z ustrońskiego Koła „Jelenica” Polskiego Związku
Łowieckiego odbyli już trzy polowania. Pierwsze w Wiśle Malince wspólnie
z dwoma innymi kołami, drugie w Brennej. To najważniejsze, hubertowskie, miało
miejsce 3 listopada w okolicach Dobki.
Niestety do udanych nie należało, po prostu nic nie odstrzelono.
– Mamy bardzo wysoki stan zwierzyny
– mówi prezes koła „Jelenica” Henryk
Chowaniok. – To niepokoi nas i Nadleśnictwo, ponieważ w lasach zwierzyna czyni
coraz większe szkody. Młodniki i uprawy
leśne są dewastowane przez jelenie, sarny,
zające. Mamy z tym coraz większy kłopot,

a plan musimy wykonać. Gdy to się nie
udaje, partycypujemy w kosztach szkód.
Plan odstrzału jest uzgadniany m.in.
z burmistrzem i akceptowany przez nadleśniczego. W tym sezonie zaplanowano na
terenie łowiska koła „Jelenica” odstrzał
(w nawiasach szacowany stan zwierzyny):
40 jeleniowatych, w tym 11 byków, 22
łanie, 7 cielaków (140), 80 saren w tym 40
kozłów i 40 kóz (390), 31 dzików (103), 40
lisów (75), 20 zajęcy (160), 10 bażantów,
20 dzikich kaczek.
– Nie wiem, czy będziemy musieli wykonać plan odstrzału saren kóz, bo coraz
więcej ginie ich na drogach. Zostanie to
jeszcze uzgodnione w Urzędem Miasta

szkoła zdrowia

Już w środę kolejny wykład Ustrońskiej
Szkoły Kultury Zdrowia pod dramatycznie
brzmiącym tytułem: „Reanimacja - uratuj
komuś życie”. Nie każdy chce schudnąć,
rzucić palenie czy ma problemy ze snem,
bo takie tematy poruszano na wcześniejszych spotkaniach. Każdy jednak może
znaleźć się w sytuacji zagrożenia życia,
bez względu na to, jak bardzo będzie chciał
tego uniknąć. Niebezpieczeństwo może
zagrażać również naszym bliskim i to nie
tylko na ulicy, w parku, w pracy, w szkole,
ale nawet w domu. Czy wiemy, jak się
wtedy zachować? Statystyki pokazują, że
Polacy krępują się pomagać przypadkowym osobom. Na pewno jednym z powodów jest brak wiedzy o tym, jak ratować
człowiekowi życie. Wielu potrzebnych
rzeczy dowiemy się 13 listopada o godz.
16.30 od Piotra Ślicznego, lekarza Oddziału
Rehabilitacji Kardiologicznej Śląskiego
Centrum Rehabilitacji i Prewencji i również
tam pracującego pielęgniarza, Grzegorza
Nowakowskiego.
Warto wybrać się do Miejskiego Domu
Kultury „Prażakówka”, bo wykłady prowadzone są przez prawdziwych specjalistów.
Tak jak ostatni traktujący o bezsenności.
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Interesująco temat przedstawiła Grażyna
Górnicka, psycholog w ŚCRiP, która ukończyła studia ze specjalnością neuropsychologia i psychologia rehabilitacji w Holandii
na Radboud Uniwersytecie w Nijmegen.
Również w tym kraju robiła doktorat na
Technische Universiteit Eindhoven.
Już na studiach miała pierwszy kontakt
z badaniami o śnie, a promotor jej pracy magisterskiej, teraz już emerytowany
profesor, Ton Coenen, jest jednym z guru
wiedzy i badań o śnie. Prof. Coenen był też
w komisji przewodu doktorskiego. Dr Górnicka prowadziła badania, które dotyczyły
wpływu światła na procesy poznawcze
i czujność. Były to badanie interdyscyplinarne, ponieważ współpracowała z rożnymi
grupami, związanymi z techniką, psychologią, snem, chronobiologią.
Wykładowczyni zwróciła uwagę ustroniaków na fakt, że bezsenność, która jest
spowodowana przez np. krótkotrwały stres
czy chorobę, trwająca do 3 tygodni, czasami
może przerodzić się w bezsenność przewlekłą. Część z nas ma zwiększoną wrażliwość
na bezsenność i dla tych osób jest ważne,
żeby szybko szukać pomocy.
Jeśli chodzi o leki nasenne, to w roż-

– mówi H. Chowaniok. – Lisy są chronione, ale ze względu na rozsypywane
z samolotów szczepionki przeciwko wściekliźnie, służby weterynaryjne
chcą znać aktualną sytuację, więc nawet
w lecie musimy strzelić parę lisów i oddać
do badania. Obecnie populacja lisów jest
w normie, bo gdy jest ich za dużo, ginie
drobna zwierzyna, a zagryzają nawet małe
sarny. Mogą się pojawić kłopoty z coraz
liczniejszym ptactwem drapieżnym. Są
kruki, sokoły, jastrzębie, ale nie wolno do
nich strzelać.
Do końca grudnia zaplanowano w sumie
11 polowań, a ponadto są polowania indywidualne, gdy myśliwy dostaje pozwolenie
na odstrzał.
– Wtedy można wybrać odpowiednią sztukę,
co nie zawsze jest możliwe na zbiorowym
polowaniu – mówi H. Chowaniok. – Jak się
jest samemu na ambonie, jest czas na wybranie słabszej sztuki, odstającej od stada,
starszej, chorowitej. Jest większa możliwość
odstrzału sanitarnego. Jednak na samych
indywidualnych polowaniach nie udałoby
się wykonać planu, bo większość kolegów
pracuje, a polowanie wymaga czasu.
Koło liczy 38 członków i dwóch kandydatów. Obecnie trwają przygotowania do
zimy.
– Paśniki są zaopatrzone w karmę, ale
zwierzyna na razie nie podchodzi, bo ma
soczysty naturalny pokarm. Gdy spadnie śnieg, ciągną do paśników – mówi
H. Chowaniok. – Wszystkiej karmy do wyłożenia mamy około 30 ton w 40 paśnikach,
które też trzeba naprawiać. Współpracujemy
ze szkołami podstawowymi nr 1 i nr 2
i odbieramy od nich kasztany. Tym wszystkim zajmują się myśliwi, czyli nie tylko
strzelaniem.
Wojsław Suchta
nych przypadkach jest konieczne ich użycie, żeby uregulować sen. Ale na pewno
długotrwale zażywanie, dłuższe niż 3-4
tygodnie, prowadzi często do uzależnienia
i odwrotnych skutków - czyli pogłębienia
problemów ze snem.
Wspominając już w poprzedniej relacji ze
spotkania o warunkach, jakie powinniśmy
sobie stworzyć do spania, przesadziłam
z twierdzeniem, że w sypialni nie powinny znajdować się książki. G. Górnicka zaleca, żeby nie czytać ich w łóżku,
a także zrezygnować z oglądania telewizji
i z pracy na laptopie w łóżku.
W ogóle zbyt duża ilość światła, a takie
dobywa się z komputera i telewizora,
w dodatku niebieskie, kojarzące się z początkiem dnia, nie pomaga naszemu ciału
w przejściu w stan spoczynku. W świetle nie
wydziela się melatonina, która koordynuje
pracę nadrzędnego zegara biologicznego
u ssaków, regulującego rytmy snu i czuwania. Dlatego pod wieczór przygaszamy
żyrandole i włączamy delikatne światło.
O tej porze roku szaro-bure popołudnia
szczególnie zachęcają nas do drzemki.
Można sobie ją zafundować, ale tylko na
około pół godziny. Przez ten czas wejdziemy w płytką fazę snu, która nas odpręży
i doda energii. Po dłuższym, a tym samym
głębszym śnie, możemy mieć problemy
z obudzeniem się. Monika Niemiec
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Nabożeństwo ekumeniczne na cmentarzu komunalnym.

Fot. W. Suchta

nadzieja zmartwychwstania
1 listopada na Cmentarzu Komunalnym
odbyło się nabożeństwo ekumeniczne
za zmarłych. Tak jak w latach ubiegłych
do licznie zgromadzonych wiernych ze
Słowem Bożym zwrócili się duszpasterze
z Kościołów rzymskokatolickiego i ewangelicko-augsburskiego. Ks. Dariusz Lerch
z parafii ewangelickiej apostoła Jakuba
Starszego w swym kazaniu mówił m.in.:
– Znów nadeszła jesień. Pożółkłe liście
spadają z drzew, a my w tych dniach chodzimy po cmentarzach, by uporządkować
oznaki jesieni z grobów naszych bliskich.
(...) Tą jesienną porą, patrząc jak przyroda
zamiera, wędrujemy cmentarnymi alejkami
i zadajemy sobie pytanie dotyczące ludzkiego życia i śmierci. Odpowiedź na nasze
pełne niepewności pytania, znajdziemy
w krzyżu Chrystusa, tym który znajduje
się na wielu nagrobkach, także na grobach
bliskich. Zwykle znak krzyża kojarzymy
z cierpieniem. Taka jest jego wymowa,
gdy spoglądamy na wydarzenia Wielkiego
Piątku, lecz na grobie znak krzyża nabiera
nowego znaczenia, a mianowicie wskazuje
na ukrzyżowanie i zmartwychwstanie,
wskazuje na pusty grób Jezusa. Krzyż na
grobie jest wyrazem wiary i nadziei, że
w dniu ostatecznym, także ten grób będzie
pusty. (...) Jezus Chrystus Syn Boży umarł
i zmartwychwstał abyśmy mogli być zbawieni. On oddał swojej życie za każdego
z nas i to jest podstawa naszej wiary, to jest
podstawa naszej nadziei na przyszłość, na
życie wieczne. O tej nadziei na pusty grób,
na zmartwychwstanie i życie wieczne tak
pisała Maria Konopnicka:
O spełnij, Panie ich ciche nadzieje!
O daj, niech jutrznia zabłyśnie im złota,
Nad polem śmierci niech jasność zadnieje
Żywota!
Wiem, że dzień przyjdzie, gdy każdą mogiłę
Odemknie dłoń Twa przed którą się korzę...
O zbliż go ku nam! Daj czekać nań siłę,
O Boże!
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Następnie kazanie wygłosił o. Jacek Skupień z klasztoru Dominikanów
w Hermanicach, mówiąc m.in.:
– Pan Jezus powiedział: „Ja jestem
zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy
we mnie, choćby umarł, żyć będzie”.
Zmartwychwstanie daje nam nadzieję,
że nasze życie na ziemi ma sens, ma
sens nawet wtedy, kiedy przepełnione
jest bólem, ma sens nawet wtedy, kiedy
wypełnione jest cierpieniem, ma sens
nawet wtedy, kiedy przepełnione jest
zmaganiem. Każdy dzień naszego życia
przepełniony jest tym, co ludzkie, tym
co słabe, tym co kruche. Przemijalność
naszego życia widzimy właśnie dzisiaj,

kiedy przychodzimy tutaj pomiędzy groby
naszych bliskich zmarłych, kiedy czytamy
tabliczki i patrzymy jak niedługo, jak
niewiele lat, niektórzy spędzili tutaj na
ziemi, pielgrzymując przez życie. Pismo
Święte powie, że miarą naszego życia
jest lat siedemdziesiąt, osiemdziesiąt,
gdy jesteśmy mocni, a większość z nich
to trud i marność, bo szybko mijają, my
zaś odlatujemy. Taka jest miara naszego
życia, jeżeli spojrzymy tylko po ziemsku,
jeżeli spojrzymy tylko i wyłącznie na to,
co jesteśmy w stanie zyskać, osiągnąć
na ziemi, żyjąc jako ludzie i poruszając
się jako ludzie. Natomiast w Chrystusie,
w Jego śmierci, Jego zmartwychwstaniu
odnajdujemy sens o wiele głębszy. Św.
Paweł powie: „Skoro Chrystus nie zmartwychwstał to próżna jest nasza wiara”.
Na cóż byłaby nasza wiara, na cóż byłyby
te kwiaty, które przynosimy na cmentarz,
po cóż byłyby znicze, po cóż byłyby
te modlitwy, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał i nie przyświecała nam dzisiaj
nadzieja, że nasi zmarli, też zmartwychwstaną. Ci, którzy wierzyli w Chrystusa,
zmartwychwstaną na życie wieczne. (...)
Chrystus zapewnił: „Gdzie Ja idę, wy teraz
pójść nie możecie, ale przyjdzie czas, że
pójdziecie za mną. W domu Ojca mojego
mieszkań jest wiele. Gdyby tak nie było,
to bym wam powiedział”. Dzisiaj, kiedy
stajemy na cmentarzu, kiedy modlimy
się za bliskich zmarłych, kiedy sięgamy
pamięcią do tych chwil, które zostały
nam nie tylko w pamięci, ale i w sercu
związane z bliskimi, kochanymi osobami,
to z nadzieją wpatrujemy się w Chrystusa,
który przynosi zmartwychwstanie i który
przynosi życie wieczne. Ufamy, że kiedyś
razem z nimi połączymy się w Niebie,
gdzie Chrystus oczekuje każdego z nas.
Na zakończenie zmówiono Modlitwę
Pańską, po czym pod przewodnictwem ojców dominikanów odbyła się procesja wokół cmentarza.
(ws)

XIII DNI KLEMENSOWE 
w parafii św. Klemensa
Niech dzieci nasze uczestniczą w wychowaniu w Chrystusie.
Niech się uczą, jak ogromną ma siłę wobec Boga pokora,
ile może w Bogu czysta miłość...
Te słowa, wyjęte z listu św. Klemensa, będą nam towarzyszyć w ciągu najbliższego
tygodnia.
We wtorek zapraszamy na godz. 18.45 do sali Czytelni Katolickiej. Andrzej Georg
wystąpi z prelekcją zatytułowaną: „Cyrylo-metodiańska chrystianizacja Śląska Cieszyńskiego”. Prelekcja będzie uzupełniona fotografiami autora, prezentowanymi na
ekranie. Ważnym punktem tego dnia będzie nadanie tytułu Członka Honorowego Stow.
Czytelnia Katolicka. W tym roku Zarząd przyznał tytuł p. Wandzie Mider. Z tej okazji
został przygotowany ciekawy program artystyczny. Poprowadzi go Maria Nowak.
W czwartek zapraszamy na godz. 18.45 do sali Czytelni Katolickiej. Prof. dr hab.
Kazimierz Wiech zaprezentuje nam wystawę - „Cmentarz Łyczakowski w fotografii”.
W piątek zapraszamy do kościoła, o godz. 18.45 wystąpi Chór „Sonata” z Kalet
z koncertem - „W hołdzie św. Klemensowi”.
W sobotę zapraszamy do kościoła na godz. 18.45 na koncert organowy w wykonaniu
Szczepana Cieślaka.
Przychodząc na te spotkania, warto mieć przy sobie trochę pieniążków, bowiem dzieci będą nam proponowały własnoręcznie wykonane ozdoby i ładne
maskotki, a zysk chcą przeznaczyć na pomoc choremu koledze i ew. na potrzeby
Dzieci Maryi.
Organizatorzy
7 listopada 2013 r.

Georg, Magdalena Huma-Sztwiertnia,
Przemysław Korcz, Beata Piwoda, Helena
Odehnal, Lidia Janczar, Elżbieta Sikora,
Marzena Szczotka, Maria Arushanyan,
Monika Rakowska-Kubik, Joanna ZahrajLegierska, Monika Wisełka, Krystyna
Firla, Stanisław Malina, Anna Bierawa,
Urszula Rakowska, Gertruda Molarny,
Mirosława Huma, Bernadetta Błanik, Małgorzata Waszek, Magdalena Lupinek,
Piotr Janczar, Anna Łęczyńska, Agnieszka
Próchniak.
Dochód z tegorocznej kwesty był najwyższy w historii zbiórek, wyniósł 7140
zł. Pieniądze przeznaczone zostają na
prowadzenie zajęć dla dorosłych osób
niepełnosprawnych intelektualnie, które
prowadzimy w pomieszczeniach OSP
w Nierodzimiu.
(DK)

*

Kwesta przed cmentarzem katolickim.

Fot. W. Suchta

na czterech cmentarzach

1 listopada pod ustrońskimi cmentarzami kwestowano na rzecz potrzebujących.
Od kilku lat kwestują dwa stowarzyszenia: pod cmentarzem katolickim i ewangelickim Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi, pod cmentarzem komunalnym,
a w tym roku także pod cmentarzem w Lipowcu Stowarzyszenie „Można Inaczej”.

TONN dziękuje parafii ewangelickiej
oraz katolickiej za możliwość organizacji kwesty na cmentarzach w ostatnich
dwudziestu latach, mając nadzieję, iż ta
tradycja będzie kontynuowana. Dziękujemy dyrektor SP-1 Iwonie Kulis za
zorganizowanie wolontariuszy. W kwescie
uczestniczyły dzieci z SP-1: Greta Busz,
Nikola Wałga, Dawid Hubczyk, Klaudia
Ambo, Zofia Korcz, Rozalia Warzecha,
Oskar Sztwiertnia, Piotr Czupryn, Oliwia
Borecka, Bartosz Buszka, Bartłomiej Dustor, Alan Jenkner, Filip Jurczok, Karolina
Kamińska, Monika Kopel, Tomasz Leszczyński, Łukasz Machnowski, Szymon
Seklecki, Maksym Skrzypiec, Paulina
Stec, Natalia Tomiczek, uczeń Gimnazjum
nr 1 Kacper Konsek, nauczyciele SP-1:
Dariusz Gierdal, siostra Karolina - Halina
Ciemięga, Aleksandra Przeźmińska, Daria
Cieślawska, Mariola Dyka, Jerzy Nowak,
Beata Trzaskacz.

Ponadto kwestowali przedstawiciele
władz, członkowie stowarzyszenia, pracownicy Ośrodka, sympatycy: Andrzej

Kwesta przed cmentarzem komunalnym.

P RZ Y GARNIJ

*

*

Kwesta Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” przyniosła 2.503 zł. Kwestowali dorośli: Izabela Darmowicz, Maciej Skórczewski,
Katarzyna Rychlik, Iwona Werpachowska,
Tytus Tschuk, Joanna Łuka, Jolanta Jurzykowska, Kinga Ludorowska, Karolina Łabiak oraz dzieci i wolontariusze: Szymon
Lebiedzik, Martyna Szafranek, Wiktoria
Siekierka, Jan Śliwka, Wiktoria Haratyk,
Angelika Wasilewska, Natalia Biernat,
Klaudia Nocoń, Marcin Banasiak, Przemysław Gawełek, Karolina Wantulok. (KR)

Fot. W. Suchta

zwierzaka!

PROT
Prot ma około 6 miesięcy. Jest wielkim pieszczochem, uwielbia
się łasić i wylegiwać na dywanie, jest towarzyski i ma raczej
spokojne, troszkę leniwe usposobienie. Został znaleziony
w Cieszynie, skąd trafił do przychodni weterynaryjnej, a później
pod opiekę fundacji. Jest zdrowym, zadbanym kotkiem, został
już wykastrowany. Potrafi korzystać z kuwety, dogaduje się
z innymi kociakami, może iść do domu, gdzie są dzieci. Obecnie
przebywa w domu tymczasowym fundacji. W sprawie adopcji
prosimy o kontakt pod numerem 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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Biblioteka bramą do
wiedzy i zabawy
Na całym świecie październik obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc
Bibliotek Szkolnych. Po raz kolejny do
tych obchodów przyłączyła się nasza
szkoła w Polanie, podejmując działania
promujące bibliotekę i czytelnictwo.
Już końcem września pojawił się na
gazetkach klasowych program obchodów.
Wszystkie zaplanowane akcje i zadania
do wykonania były przydzielone uczniom
poszczególnych klas.

Klasa czwarta przygotowała barwne
plakaty i hasła informujące o rozpoczynającym się święcie. Młodsi uczniowie
wzięli udział w konkursie plastycznym
„Moja ulubiona postać literacka”. Wszystkie prace zostały wywieszone w bibliotece,
tam też uczniowie i nauczyciele mogli
zagłosować na najlepszą pracę plastyczną.
Wyróżniono prace: 1. miejsce Maksymiliana Zawilińskiego i Natalii Gomoli , 2.
Pawła Mojeścika, 3. Emilii Domagały.

kajto  w  Waldviertel

Tereny północno-zachodniej części Austrii będą gościć 8 i 9 listopada zawodników startujących w Rajdzie Waldviertel.
W tej finałowej rundzie Mistrzostw Austrii
i Rajdowego Pucharu Europy reprezentować nasz kraj będą 4-krotni mistrzowie
Polski - Kajetan Kajetanowicz i Jarek
Baran. Świeżo upieczeni triumfatorzy
polskiego czempionatu otrzymali drugi z 76 - numer na liście zgłoszeń. Z jedynką
ustawiono wielokrotnego Mistrza Austrii
i 5-krotnego zwycięzcę tego rajdu - Raimunda Baumschlagera, a za nimi wielu
europejskich zawodników startujących
m.in. w tym pucharze.
Rajd Waldviertel to impreza z ponad
50-letnią tradycją, organizowana jako
następca uznanego Rajdu Semperit. Po
sukcesie w Rajdowych Samochodowych
Mistrzostwach Polski załoga LOTOS
Rally Team zmierzy się z 13 nowymi dla
niej odcinkami specjalnymi. Co ważne
i wyróżniające ten rajd - oesy mają mieszaną charakterystykę nawierzchni i dla całej
długości prób ponad 75% trasy prowadzi
po szutrze, a pozostała część po asfalcie.
Oznacza to, że zawodnicy na każdym
z odcinków będą rywalizować na dwóch
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rodzajach nawierzchni, co stanowi dodatkowe utrudnienie.
– Sezon na szczęście dla nas się jeszcze nie
skończył. Cieszę się, że nasi partnerzy zgodzili się na zmianę kalendarza, bo mógłbym przez te 1,5 miesiąca zwariować bez
startu – śmieje się mistrz Kajto. – Udział

Prowadzone były również akcje „Podaruj książkę bibliotece” oraz „Złóż życzenia
bibliotece”. Pierwsza z prowadzonych
akcji polegała na tym, że uczniowie „uwalniali” swoje książki z domowych biblioteczek, przekazując je naszej bibliotece.
Zebrano około 40 pozycji książkowych.
W akcji wyróżnili się uczniowie: Anna i
Agnieszka Bolik, Karolina Macura, Angelika Chrapek, Borys Hybel i Emilia
Pilch. Druga akcja to oryginalne życzenia
wpisywane do kroniki szkolnej dotyczące
święta biblioteki.
Ciekawym przedsięwzięciem stało się
głośne czytanie książek. W środy od godziny 7.30 pani dyrektor Jolanta Kocyan
czytała zainteresowanym uczniom bajki
i baśnie. Akcja ta będzie kontynuowana
w następnych miesiącach, ponieważ cieszy
się wielkim powodzeniem.
We wtorek, 29 października 2013 r.
wszyscy uczniowie zebrali się w bibliotece, aby uroczyście podsumować tegoroczne obchody Międzynarodowego Miesiąca
Bibliotek Szkolnych .
Klasa szósta przygotowała inscenizację
pt. „W bibliotece”, która nie tylko przypomniała o zasadach panujących w bibliotece
szkolnej, ale zachęciła do regularnego
czytania książek.
Został przeprowadzony konkurs czytelniczy dla klas 3-6 pt. „Czy znasz te
lektury?”, który miał na celu utrwalenie
wiedzy na temat przeczytanych lektur
i ich twórców.
Oczekiwaną chwilą była degustacja
tortu w kształcie książki. Wszystkie wydarzenia, które w tym dniu miały miejsce,
na długo zostaną w pamięci naszych czytelników. Zapraszamy do korzystania ze
zbiorów szkolnej biblioteki.
Barbara Maciejowska
w Rajdzie Waldviertel to fajny akcent na
zakończenie sezonu, który rozpoczęliśmy
w Austrii podczas Rajdu Janner, i zakończymy także w tym kraju. Każdy nowy
rajd, każdy nowy odcinek specjalny, to dla
mnie świetna okazja do rozwoju i stawienia czoła nowym wyzwaniom. Ci, którzy
mnie znają, wiedzą, że każdy kolejny
sukces powoduje u mnie jeszcze większy
apetyt i w głowie rodzą się kolejne marzenia. Fantastycznie, że mogę je spełniać!
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Bramkarza atakuje strzelec pierwszej bramki w sezonie Marcin Czyż. Niestety poważna kontuzja szybko wykluczyła go z gry.
Fot. W. Suchta

ruszyć z kopyta

W rundzie jesiennej ponownie w rozgrywkach piłki nożnej wystąpiła drużyna
seniorów KS Nierodzim. Grali w B–klasie
skoczowskiego podokręgu i na 11 drużyn
uplasowali się na 6 miejscu. Drużyna jest
bardzo młoda, a zgłoszona została, gdyż
sześciu zawodników kończyło wiek juniora. Doszli inni i stworzono bardzo młodą
obiecującą drużynę seniorów. Młodzi zawodnicy strzelali bramki, niestety mieli
sporo problemów z obroną, szczególnie
w pierwszych połowach spotkań. Najlepszym strzelcem Nierodzimia z dziesięcioma trafieniami został Krzysztof Folek.
Bramki strzelali również: Mateusz Czyż
- 5, Szymon Czyż - 2, Mariusz Wojdyło
- 2, Jarosław Kawulok - 2, Patryk Pindel
- 1, Marcin Czyż - 1.
– Brakuje nam jeszcze zgrania i stąd takie
wyniki – mówi K. Folek. – Przesypiamy
pierwsze połowy, choć potem następuje
mobilizacja i chęć dogonienia przeciwnika.
Kolejna runda musi być lepsza niż ta jesienna. Bywały wzloty i upadki. Z niektórymi
rywalami mogliśmy mecze wygrać, ale
czegoś nam brakowało. Atmosfera jest
dobra, w drużynie dużo młodych ludzi
i można się dogadać.
O wzlotach i upadkach w jesiennej rundzie mówi inny zawodnik Patryk Pindel:
– Najgorszy mecz w naszym wykonaniu
zagraliśmy u siebie z Ochabami, ponieważ
przespaliśmy, tak jak to mamy w zwyczaju, pierwszą połowę i ciężko było odrobić.
Najlepszy mecz zagraliśmy na wyjeździe
z Dębowcem. Wygrywaliśmy 0:3, wszystko wychodziło, a mnie udało się strzelić
bardzo ładną bramkę, która podbudowała
zespół. Moim zdaniem brakuje nam jeszcze doświadczenia. Młoda drużyna, bo
ja w wieku 24 lat jestem najstarszy, więc
praktycznie sami juniorzy. Zebraliśmy się
na dwa tygodnie przed ligą. Teraz dobrze
przepracujemy zimę, bardziej się ogramy
i wszystko powinno iść w dobrym kierunku. Co prawda nie mogę mówić za kole7 listopada 2013 r.			

gów, ale ja będę chciał się przygotować jak
najlepiej. Grałem w kilku klubach i dobrze
wiem, co to znaczy dobrze przetrenować
zimę. Jako najstarszy kolega będę starł się
dawać przykład.
Młoda drużyna ma też młodego trenera
Mateusza Tomalę, niegdyś zawodnika
Nierodzimia, a obecnie grającego w IV
lidze w Wiśle Ustroniance.
– Praca z młodymi zawodnikami to radość
dla mnie i dla nich – twierdzi trener M.
Tomala. – Zaowocowało to trzynastoma
punktami i moim zdaniem nie jest to zły
wynik. Postaramy się solidnie trenować
w zimie, chłopaki chcą, ale muszą trochę
poprawić frekwencję na treningach. Jeszcze brakuje zgrania linii obrony i spokoju.
Początkowo chciałem przejąć drużynę
juniorów, ale mam papiery na trenowanie
seniorów i prezes Roman Niemiec mnie
przekonał. Był krótki okres przygotowań

i to był nasz problem. Teraz możemy pracować i na wiosnę ruszyć z kopyta.
Na razie w rundzie jesiennej młoda
drużyna odniosła cztery zwycięstwa, raz
zremisowała i pięciokrotnie schodziła
z boiska pokonana. Co ciekawe lepiej
grano na wyjazdach. Na boiskach rywali
zgromadzono 9 punktów, na swoim tylko
4.
– Naszym zamiarem jest wytrenowanie
jak największej liczby wychowanków
– mówi wiceprezes ds. sportowych Roman
Niemiec. – Obecnie wszyscy juniorzy
to miejscowi chłopcy. W tym roku wiek
juniora kończy trzech zawodników i będą
awansować automatycznie do pierwszego
zespołu. Nie wiem, czy się zmieszczą do
składu, ale trenować będą już z seniorami.
Do jesiennych rozgrywek zgłosiliśmy 23
trampkarzy, 26 juniorów i 26 seniorów.
Średnia wieku seniorów to 20,7 lat. We
wszystkich meczach grał 90 minut Marek
Misiniec, a we wszystkich treningach
uczestniczył Mirosław Rogol.
Klub funkcjonuje mimo kłopotów finansowych. Dotyczy to w szczególności
drużyny seniorów grającej od połowy
roku. To stałe koszty obsługi zawodów,
strojów dla piłkarzy, utrzymania boiska.
Na wszystko brakuje.
– Jestem zadowolona z wyników seniorów. Jak na drużynę, która przed sezonem
mało się znała, wynik jest zadowalający.
Natomiast bardzo ciężko jest finansowo
– mówi prezes klubu Katarzyna Brandys. – Na dzień dzisiejszy jeszcze musimy dozbierać pieniędzy, pochodzić po
sponsorach. Zarząd wszystko robi we
własnym zakresie, czyli także na boisku,
w szatniach, księgowość prowadzona
jest jako wolontariat. Musimy sobie radzić we własnym zakresie, bo nie mamy
pieniędzy na pracowników. Jest ciężko,
ale drużyna chce grać i trzeba próbować.
Teraz będziemy trenować w hali, także
w grudniu, jeżeli trenerzy zgodzą się to robić społecznie. Mamy trzy drużyny i chcemy, by trampkarze przechodzili do drużyny
juniorów, z kolei juniorzy do seniorów. Tak
to musi funkcjonować. Wojsław Suchta

Przy piłce K. Folek wicekról strzelców B-klasy.

Fot. W. Suchta
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adam heczko
1918 - 2013

31 października w kościele ewangelicko-augsburskim odbyło
się nabożeństwo pogrzebowe zmarłego śp. Adama Heczki. Na
wstępie ks. Dariusz Lerch dziękował wszystkim przybyłym,
w tym burmistrzowi Ireneuszowi Szarcowi, przewodniczącemu
Rady Miasta Stanisławowi Malinie, przedstawicielowi Ministra
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych płk. Damianowi
Matysiakowi, proboszczowi parafii rzymskokatolickiej św. Klemensa ks. Antoniemu Sapocie, radnym, kombatantom, znajomym,
sąsiadom. W imieniu samorządu, zmarłego żegnał burmistrz
I. Szarzec mówiąc m.in.:
– Przyszło nam dzisiaj w ten jesienny dzień, pełen zadumy nad
przemijaniem, poprzedzający Święto Zmarłych, odprowadzić
na miejsce wiecznego spoczynku postać powszechnie znaną
w naszym środowisku, cieszącą się wielkim poważaniem i zasłużoną dla Ustronia. Śp. Adam Heczko, któremu dziś licznie
towarzyszymy w ostatniej drodze jest nierozerwalnie związany
z ustrońską ziemią, którą ukochał i poświęcił się jej z wielkim zaangażowaniem. Był autentycznym społecznikiem, który przez ponad
60 lat aktywnie udzielał się w różnych organizacjach, począwszy
od Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie działał przez kilkanaście lat od 1953 r. W latach 60. został członkiem
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”, wyróżniony m.in.
w 1966 r. nagrodą specjalną za czyny społeczne, a w latach 70.
przewodniczącym Rady Osiedla im. Marii Konopnickiej.
W 1973 r. wybrano go zastępcą przewodniczącego Komitetu Osiedlowego nr 3 w Ustroniu, a od 1974 r. do lat 90. przez cztery kadencje
pełnił funkcję przewodniczącego tego Komitetu. Nastąpił wówczas
okres intensywnej działalności, w którym ludność dokonywała gazyfikacji i budowy wodociągów w ramach czynów społecznych. W
latach 1984-1988 pełnił funkcję radnego Miejskiej Rady Narodowej
w Ustroniu. Od lat 80. był działaczem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ustroniu, a w latach 1997-2003 jego prezesem,
prowadzącym Klub Seniora w świetlicy przy ul. Cieszyńskiej, a od
1999 r. w „Prażakówce”. Od 1982 r. przez 25 lat był chórzystą w Kameralnym Zespole Wokalnym „Ustroń”. Na początku lat 90. został
wiceprezesem Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia Kombatantów
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a w 1995 r. prezesem tego
stowarzyszenia i funkcję tę pełnił aż do śmierci. Rozpoczął pracę w
Klubie Seniora wśród weteranów wojennych. Był też inicjatorem powstania pomnika lotnika, bohatera II wojny światowej, mieszkańca
Ustronia Jana Cholewy. Brał także udział w licznych uroczystościach
kombatanckich w kraju i za granicą. To tylko niektóre z dziedzin
aktywności śp. Adama Heczki, gdyż nie sposób wymienić wszystkich jego poczynań. Za wieloletnią wzorową działalność społeczną
i patriotyczną odznaczony został między innymi: Złotym Krzyżem
Zasługi, dyplomem Pro Memoria, Złotym Medalem Opiekuna
Miejsc Pamięci Narodowej, a na uroczystości z okazji 95. urodzin
z rąk ministra Jana Ciechanowskiego otrzymał szablę oficerską,
zaś władze Ustronia uhonorowały go dyplomem „Za Zasługi dla
Miasta Ustronia”. Na ostatniej, wrześniowej sesji Rady Miasta
Ustroń z rąk komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Bielsku-Białej otrzymał akt mianowania na stopień kapitana.
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Jeszcze tak niedawno cieszyliśmy się wspólnie jego pięknym jubileuszem, a dziś ze smutkiem musimy go pożegnać. W tym żałobnym
skupieniu odczuwamy, że odchodzi od nas człowiek niepospolity,
wyjątkowy, zaangażowany przez wiele lat dla naszej społeczności,
którego na zawsze zachowamy w pamięci.
Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił ks. Stanisław Dorda,
za podstawę biorąc Księgę Proroka Izajasza, gdzie czytamy: Gdy
będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie
zaleją cię, gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie
spali cię. Ks. S Dorda mówił m.in.:
– Ileż razy boimy się o naszą przyszłość? Co będzie za dzień,
za tydzień, za jakiś czas? Czyż nie przeżywali tego nasi ojcowie, którzy w dniach zawieruchy wojennej musieli opuszczać
domy, by iść w daleki świat? Czyż nie przeżywali tego ci, którzy w dniach zawieruchy, zmuszani byli udawać się do obozów
koncentracyjnych, tak jak świadczy o tym historia obu naszych
parafii, św. Klemensa i naszej, gdy jej duchowni tam musieli dni
i lata przeżywać. (...) Kiedy wspomnimy rozmowy prowadzone
ze śp. zmarłym, kiedy jeszcze był wśród nas, on tego doświadczał. Najbardziej w czasie zawieruchy wojennej, daleko od tych
stron, gdy widział naokoło śmierć, gdy nie był pewny, czy doczeka następnego dnia. Gdy niewiele mógł zrobić, to było sedno,
z tego korzystał: Myśli w górę, modlitwa w górę do Boga, aby
Bóg wiódł, ochraniał i prowadził. (...) Szedł, a jednocześnie było
w nim coś, ta chęć zamieniania słów w czyny. (...)Wspominam,
to co wielu z was ma w sercach zapisane, co zdarzył się w czasie
pierwszej pielgrzymki w kraju Jana Pawła II. Przemówienie w
Warszawie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej
ziemi! Po co? By poruszyć ludzkie serca, każdego człowieka,
który wie, czym jest życie. Dobre drzewo daje dobry owoc. (...)
Chcę przytoczyć pewien przykład. Kiedy we Włoszech powstawał
drugi korpus, kiedy zawiązywały się struktury, żołnierze naszego
wyznania odczuwali brak śpiewnika. Wtedy wpadli na kapitalny pomysł: „Zbierzmy się razem i spróbujmy stworzyć nowy
śpiewnik”. O dziwo, ci ludzie, z daleka od rodzin, sięgając do
pamięci swojej odtworzyli te pieśni, które dziś mamy w naszych
śpiewnikach. Ten śpiewnik tam został wydany i z niego czerpano moc i siłę. (...) Pokolenie wojny potrafiło wyjść zwycięsko
i wrócić, tak też my żyjący musimy dać odpór złu. Musimy znaleźć
drogi właściwego postępowania, musimy umieć żyć w świecie,
w którym jest Jezus Chrystus, musimy czerpać z nauk naszych
Kościołów, aby wzmocnieni i posileni kontynuować chrześcijańskie powołanie. Jest w naszym języku ciekawe słowo, rzadko
używane. Szukałem go w Wielkim Słowniku Języka Polskiego
i nie znalazłem. Słowo to brzmi: spolegliwy. Sadzę, że tu, nad tą
mogiłą, żegnając przyjaciela, ojca, dziadka, możemy też użyć twego
słowa. On należał do ludzi spolegliwych. A wszystko co miał, wziął
od Pana swojego Jezusa Chrystusa.
Ks. S. Dorda swe kazanie zakończył fragmentem wiersza Leopolda Staffa:
I wiem to jedno, że gdy mnie ułożą
Na sen wieczysty, żmudnego pielgrzyma,
Natenczas ujrzę wieczną światłość bożą
Zamkniętymi na wieki oczyma.
Na cmentarzu ewangelickim nad mogiłą zmarłego prezes Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie Franciszek Korcz dziękował licznie przybyłym, w
tym, poza wcześniej wymienionymi: delegacjom Stowarzyszenia
Maczkowców w Bielsku-Białej, Cieszyńskiego Koła SPSZnZ,
ustrońskiego koła Światowego Związku Żołnierzy AK, Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Więźniów Politycznych i Osób Represjonowanych.
– Modląca się wspólnota niechaj złagodzi ból rozstania – mówił
F. Korcz.
– Kiedy umieramy, wiatr wieczności wzburza kurzawę zasypując ziemskie ślady naszych stóp. Ale śladów zmagań o wolność,
nie sposób zatrzeć – mówił Bronisław Firla ze Stowarzyszenia
Polskich Kombatantów w Republice Czeskiej. – W imieniu Koła
Kombatantów w Republice Czeskiej oddajemy hołd koledze
i długoletniemu przyjacielowi. Wiatr nie zatrze śladów byłego
żołnierza I korpusu polskiego. Drogi Adasiu! Pełniłeś godnie,
po żołniersku, swe obowiązki. Za ofiarną służbę, za przyjaźń
składamy ci serdeczne Bóg zapłać. Wzywam cię, śp. kapitanie
Adamie Heczko do ostatniego apelu. Stań na wiecznej warcie,
na straży ideałów wolności!
Wojsław Suchta
7 listopada 2013 r.

Roztomili ludeczkowie!

Podziwejcie sie, dyć dzisio je siódmego listopada. Za kómuny to było
wielki świynto, chocioż wolnego nie było i trzeja było jiś do roboty,
a dziecka do szkoły. Jyny, że w szkole były akadymije, dziecka mówiły
na spamiynć wiersze o rewolucyji październikowej i o Lyninie, kiery te
rewolucyjo wymyślił i zorganizowoł. Akadymija dlo starszych, chocioż
dziecka też mógły prziś, była po połedniu na Prażakówce. Tam przeważnie sekretosz tej partyji, kiero myślała, że jyny łóna mo racyje, mioł
jakisi delsze abo krótsze przemówiyni- przeważnie delsze- a potym
były wystympy. Też w tych wystympach było cosikej o tej rewolucyji,
ale taki łobyczajne wieca też były, nikiedy cosi na wiesioło.
W Rosyji kiesi sie prawiło w Związku Radzieckim, mieli w tóm
rocznice wolne. Teroz dziepro wylazuje na wyrch, jako to było z tóm
rewolucyjóm i z tym Lyninym. Wiele pieknych i ważnych wiecy sie przi
tym poniszczyło, abo spoliło. Przeca ci co na tej rewolucyji wojowali,
to byli zwykli robotnicy, nie umieli pisać ani czytać. Tóż ksiónżki brali
na podpółke, szumne i drogi meble rómbali, coby łogiyń złożyć, jak
sie kcieli zagrzoć, bo przeca już było zima. To był przeca październik,
a podle naszygo kalyndorza listopad. W Rosyji mieli jakisi inakszy
kalyndorz i ta rewolucyjo była podle niego w październiku, tóż tymu
sie nazywo rewolucyjo październikowa. Ale podle naszygo kalyndorza
to tryfio siódmego listopada.
Tyn Lynin to też był chachar. Kiela ludzi łón kozoł wymordować! Jak
jyny ta jejich bezpieka wysznupała, że kierysi jakisi krziwe słowo na
rewolucyjo abo na Lynina powiedzioł, tóż go zaroz zawiyrali , a mało
kiery wychodził z tego harestu wolny, jyny był skozany na śmierć.
Był też w tej bezpiece jedyn Polok, mioł na miano Felek i ón sie też
fest przisłóżył ku tymu mynczyniu ludzi. Już nie prawiym o jakisikej
burżujach, co im ziymie i wszycko pozbiyrali, ale ło każdym, coby
cosikej mamroł abo kierysi go łobmeldowoł, że ón mamrze.
Lynin był żonaty, ale dziecek ni mieli. Ludzie opowiadali taki błozna,
że Lynin tymu ni mioł dziecek, bo nie znosił ucisku człowieka przez
człowieka. Ale to nie było tak. Snoci Lynin ni móg mieć dziecek, bo
był chory na takim łoszkliwóm chorobe.

Łoto, niedowno, prawie tydziyń tymu, było Wszyckich Świyntych.
Tóż ludzie rychtowali i strojili groby swoich nejbliższych. Pucowali,
glanczyli, kwiotki sadzili abo dowali w pukietach, coby jyny było
szumnie. Kaj było trowsko, to go wyrywali i robili porzóndek. Grabili,
kopali i co jyny było trzeja. Liści ze strómów też moc naspadowało,
tóż go też trzeja było pozłukludzać. Potym, po połedniu ksióndz
łodprawił nabożyństwo na kierchowie, a wieczór na kierchowie sie
szumnie świyciły światełka, bo ludzie świeczki zapolili na grobach.
Teraz to już sóm taki pieknie schowane w jakimsi plastiku, coby
jich wiater nie zgasił. Przi kwiotkach abo wińcach też trzeja dać na
spodek jakisi kamiynie, coby jich wiater nie porwoł. Bo jinaczyj to
kwiotki i wińce jyny furgajóm po kierchowie. Teraz już mogymy spać
delij rano, bo godziny już cofnyli do zadku. Ale za to wieczór jidymy
nieskorzij spać, gor jak długo łoglóndomy telewizor. Już coroz bliżyj
je ku zimie i ku świyntóm. Zaczynajóm sie też rymy i krzipoty. Tóż
dowejmy pozór, coby my sie nie przeziymbili. A tak, to miyjcie sie
dobrze.
Hanka

Biblioteka

poleca:

NOWE KSIĄŻKI:
Rafał Tomański – „Made in Japan”
Ta książka nie jest typową relacją z podróży. Autor – dziennikarz i
japonista, próbuje ukazująca mentalność Japończyków, ich spojrzenie na świat. Opisuje jak zmieniło się podejście do życia tego narodu
po tragicznym tsunami i trzęsieniu ziemi w marcu 2011 roku.
Przemysław Semczuk – „Czarna wołga. Kryminalna historia PRL”
„Czarna wołga” to trzymająca w napięciu opowieść o zbrodniach,
które paraliżowały opinię publiczną w czasach PRL. Także o tych,
o których społeczeństwo miało się nigdy nie dowiedzieć. Autor
dotarł do bohaterów tamtych wydarzeń i nowych, często dotąd
nieujawnionych, materiałów.

Szkoła Kręgosłupa
LATO 2014 - CZAS zacząć letnie szaleństwo!
nowe kierunki i programy zwiedzania
najwyższe rabaty! wszystkie gwarancje!

wczesna rezerwacja – pula miejsc ograniczona
Przygotujemy oferty specjalnie dla Ciebie!

POZIOMO: 1) roześmiana od ucha do ucha, 4) zwada,
6) kiedyś bronił cnoty, 8) król stawu, 9) strop gwarowo,
10) kuzynka, 11) nasz Bałtyk, 12) prawy dopływ Kołymy,
13) Przemysław – kiedyś kickbokser, 14) kwaśna przyprawa, 15) spec od sztucznej czupryny, 16) warowne miasto,
17) pastylka na ból gardła, 18) wąsata ryba, 19) gruby
sznur, 20) 100 cm.
PIONOWO: 1) karta dań, 2) obrazek zamiast słowa,
3) państwo w środkowej Afryce, 4) nieporozumienie,
5) kremem napełniana, 6) czyste w górach, 7) rodzaj
kurtki, 11) też Rosjanin, 13) rozdziela kondygnacje,
14) port w Algierii.

mgr Anny Krąkowskiej

zaprasza na zajęcia

,,Bezpieczny kręgosłup i stawy”

w programie
ćwiczenia, nordic walking, wykłady, warsztaty wyjazdowe
zapisy
tel. 602573428 po 20.00, mail: annakrakowska@op.pl

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 15 listopada.

Rozwiązanie krzyżówki z nr. 43

jesienne beskidy
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje Józef
Legierski z Ustronia, ul. Sztwiertni. Zapraszamy
do redakcji.
7 listopada 2013 r.			
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Śmiem przypuszczać, że prawie każdy, kto lubi włóczęgi
i wyprawy w najbardziej odludne leśne ostępy, miewał takie chwile, kiedy nabierał głębokiego przeświadczenia, iż jest uważnie
obserwowany przez cały las i każde drzewo z osobna. Niewiele
trzeba, aby poczuć się wówczas intruzem lub nieproszonym
gościem w lesie – trochę wyobraźni, odpowiednia pora roku
lub dnia (a jeszcze lepiej nocy), wiatr wyjący pośród konarów
i od razu powiedzenie „las ma oczy” nabiera w naszym umyśle
całkiem realnego znaczenia. Natomiast nie przypominam sobie,
żeby równie rozpowszechnione było powiedzenie, że las bądź
pojedyncze drzewo miało uszy i uważnie nasłuchiwało, co wokół
niego „piszczy”. Ale okazuje się, że o ile trudno wypatrzeć przysłowiowe oczy drzew,
to uważny obserwator
dość łatwo dostrzeże tu
i ówdzie uszy, którymi
przynajmniej niektóre
drzewa zdają się nasłuchiwać wszystkiego, co się dookoła nich
dzieje. Za to nieodparte
skojarzenie odpowiada grzyb zwany jakże
słusznie uchem bzowym
(aczkolwiek mikolodzy
zdecydowanie częściej
posługują się obecnie
nazwą uszak bzowy).
Grzyb ten doprawdy
w pełni zasłużył na swą
nazwę. Nawet jeśli w
różnych atlasach i kluczach do oznaczenia
grzybów kształt owocnika uszaka opisywany
bywa jako miseczkowaty, kubkowaty, muszelkowaty lub płatowaty i
nieregularnie pofałdowany, to i tak w każdym
znajdziemy także uwagę, że przypomina małżowinę uszną.
(Owszem, z jednym zastrzeżeniem, że najczęściej owocniki
uszaka wyglądają niczym uszy, a poza tym mogą mieć kształty
co najwyżej do ucha zbliżone, ale to już mało istotny dla naszej
opowieści szczegół) Owocniki uszaka osiągają od 2 do 10-15
cm szerokości i do podłoża, czyli do pnia lub gałęzi drzewa
bądź krzewu przyrastają bezpośrednio, na całej szerokości lub
wąsko, na krótkim trzonku. Grzyb ten może występować w całej
gamie kolorów – od szarobrązowej, poprzez żółtawobrązową,
oliwkowobrązową, czerwonobrązową, kasztanowatą do fioletowoszarej, ale spotyka się również uszaki blade, prawie że białe.
Kolor jest bardzo zmienny i zależny od stopnia przesuszenia
grzyba, który podczas suszy jest czarny lub szarobrązowy. Górna
powierzchnia owocnika jest pokryta krótkimi i gęstymi włoskami,
przypominając w dotyku delikatny zamsz. Natomiast strona dolna
jest gładka, z żyłkami lub listwami; to w tej warstwie powstają
zarodniki, toteż bywa czasem oprószona na biało. Owocnik jest
raczej cienki i podczas wilgotnej pogody, w pełni rozwinięty,
wydaje się być lekko prześwitujący. Konsystencja tych grzybów
także jest uzależniona od wilgotności powietrza: kiedy jest ciepło i sucho ich owocniki kurczą się, marszczą i w dotyku stają
się chrząstkowate, wręcz twarde, podczas gdy nieprzesuszony
owocnik uszka jest galaretowato miękki, elastyczny. Wystarczy
dotknąć własnego ucha, aby poznać opisane powyżej różnice
w konsystencji uszaka. Płatek każdego ucha jest delikatny i tak
jakby galaretowaty, podczas gdy cała reszta naszego ucha jest
wyraźnie twardsza, bowiem zbudowana z chrząstki.
Na jednej ze stron internetowych poświęconych grzybom (oraz
grzybiarzom, grzybobraniom i potrawom z grzybów) znalazłem
w pierwszej chwili zaskakującą, ale po zastanowieniu jakże słuszną i prawdziwą opinię, że uszak bzowy jest grzybem idealnym.
Cóż to znaczy grzyb idealny w rozumieniu amatora grzybów
i grzybobrania? Mogę w tym miejscu snuć tylko domysły, ale
przypuszczam, że powinien to być grzyb rosnący pospolicie,
czyli wszędzie lub prawie wszędzie, najlepiej przez cały rok.

Powinien występować licznie, ale jednocześnie nie być zbierany
przez innych grzybiarzy. No i w końcu powinien być jadalny,
a jeszcze lepiej – smaczny. Jak się ma bohater naszego artykułu
do tej ad hoc stworzonej definicji idealnego grzyba?
Uszak bzowy jest uważany za tak zwany gatunek kosmopolityczny, czyli występuje na znacznej części naszej planety. Owocniki tego grzyba wyrastają gromadnie na chorych lub obumierających drzewach oraz na drewnie, w zasadzie przez cały rok, ale
najłatwiej wypatrzyć go w okresach wilgotnych i bezmroźnych.
Zgodnie ze swą nazwą rośnie zwłaszcza na bzie czarnym, ale
równie chętnie występuje na innych drzewach liściastych, z rzadka natomiast na iglastych. W Polsce spotykany jest powszechnie
na terenie całego kraju za
wyjątkiem wyższych terenów górskich. Pod względem więc powszechności
występowania i liczebności uszak bzowy rzeczywiście spełnia wymyślone
przez mnie kryteria grzyba idealnego.
Od powszechności
występowania do popularności wśród grzybiarzy drogą jednak daleka. Odnoszę wrażenie,
że generalnie nie ma
u nas zwyczaju zbierania (i zjadania) grzybów
o tak niezwykłych, dziwacznych kształtach.
W Polsce – podobnie jak
w całej Europie – uszaka
bzowego zbierają więc
jedynie nieliczni znawcy
grzybów i amatorzy nowych smaków. Już tylko
rzut oka na zamieszczoną
obok fotografię przedstawiającą ucho bzowe
zapewne wystarczy, aby zdecydowana większość z nas uznała
tego grzyba za mało apetyczny. Również dla wielu osób galaretowato-chrząstkowata konsystencja uszaka niespecjalnie
kojarzy się z czymś, co mielibyśmy ochotę zjeść. Jeśli dodać do
tego informacje, jakie pojawiają się bodaj we wszystkich atlasach i przewodnikach poświęconych grzybom, że uszak bzowy
nie ma ani żadnego określonego smaku, ani zapachu, to teza
o idealności tego grzyba wydaje się być trudna do udowodnienia.
A jednak ucho bzowe jest grzybem ze wszech miar jadalnym
i w dodatku formalnie dopuszczonym do obrotu handlowego
w Polsce stosownym rozporządzeniem Ministra Zdrowia! Grzyb
ten jest przysmakiem przede wszystkim w kuchniach azjatyckich, zwłaszcza chińskiej i japońskiej, będąc wręcz jednym
z najchętniej uprawianych i spożywanych tam grzybów. Okazuje
się, że to, co dla naszych europejskich podniebień jest wadą (brak
smaku i zapachu, chrząstkowata konsystencja), dla Azjatów
jest kulinarną zaletą. Uszak bzowy pod względem kulinarnym
przypomina znanego również i u nas grzyba mun – niezbędnego
składnika wielu chińskich dań. Grzyb mun to zresztą nic innego,
jak owocniki spokrewnionego z naszym uchem bzowym uszaka
gęstowłosego – grzyba dziko rosnącego w Azji, na obszarach
z klimatem tropikalnym. Znawcy grzybowych smaków twierdzą, że uszak bzowy z powodzeniem może zastąpić w kuchni
azjatyckiego grzyba mun.
Martwych drzew i drewna w naszych lasach pod dostatkiem.
Jeżeli więc pośród Czytelników Ustrońskiej znajdą się amatorzy
kulinarnych eksperymentów i egzotycznych smaków, to na wyciągnięcie ręki mają łatwo dostępnego – i to praktycznie przez
cały rok – grzyba, który może być jakże oryginalnym zamiennikiem banalnych pieczarek.
Łacińska gatunkowa nazwa uszaka bzowego Hirneola auricula-judae (lub Auricularia auricula-judae) jest nawiązaniem do legendy jakoby Judasz powiesił się na bzie czarnym. To na wątpliwą pamiątkę tego czynu na bzach wyrastają „uszy Judasza”, czyli
auricula-judae właśnie.
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda

Ucho bzowe
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Udany atak Siły.

Fot. W. Suchta

siatkarska   akademia

Grający w rozgrywkach wojewódzkich w siatkówce kadeci TRS „Siła” mieli okazje w ramach tych rozgrywek gościć drużynę Jastrzębskiego Węgla, przez wielu
typowaną na mistrza Polski. Prezentowali się faktycznie okazale, bo wszyscy kadeci z Jastrzębia mieli co najmniej 190 cm wzrostu, a byli też dwumetrowcy. Nasi
siatkarze zgodnie z oczekiwaniami przegrali 0:3, co nie znaczy, że nie walczyli.
Goście trenują w ramach Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla. O rozmowę
poprosiłem trenera Akademii Jarosława Kubiaka.

Jesteście typowani na mistrzów Polski.
Jaka jest na to szansa?
Myślę, że zespołów, chcących zdobyć
mistrzostwo Polski, jest bardzo dużo.
A ile jest równorzędnych z wami?
Nie znam siły innych, ale jest kilka klubów
chcących zdobyć tytuł. To nie tylko my,
ale też np. AZS Olsztyn, Resovia. Gdyby
ktoś gdzieś wcześniej rozdawał medale, to
chętnie tam pójdę. Jednak jest tak, że nikt
medali na rynku nie rozdaje.
Jak prowadzicie młodych siatkarzy?
Powołano Akademię Talentów Jastrzębskiego Węgla. Chłopcy zgłaszają się
z całej Polski. Przyjeżdżają na testy, które
odbywają się przez cały rok. Gdy się dostają do Akademii patrzymy jak pracują,
jak się rozwijają. Dla chłopców jest to
wyróżnienie i wielka sprawa.
W jakim są wieku?
Zajęcia w Akademii Talentów prowadzo-

ne są dla chłopaków od rocznika 2001.
Precyzyjnym szkoleniem zostają objęci
w pierwszej klasie gimnazjum.
Jak to jest zorganizowane.
Przyjeżdżają z całej Polski, wiec mieszkają w internacie, chodzą do jednej klasy.
Prezes zorganizował to w sposób profesjonalny. Jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego, klasy sportowe, a w klasie sportowej
wyodrębniona Akademia Talentów.
I wszystko się zazębia?
Gdy kończą gimnazjum, by dostać się
do liceum trzeba już być zawodnikiem.
A tymczasem ostatnio nikt nie dostał się
do liceum, bo nie ma takiej możliwości, że
z gimnazjum automatycznie przechodzi się
do liceum. Jeżeli ktoś nie rozumie po co
przyszedł, to przepraszam, ale rezygnujemy z niego. Jest konkurencja, rywalizacja.
Tygodniowo 16 godzin zajęć typowo
treningowych, do tego mecze juniorów,

mogą powalczyć

Drużyna kadetek TRS „Siła” walczy
o punkty w lidzie śląskiej. Ostatni mecz
rozegrała w Łaziskach z tamtejszą drużyną MOSiR-u. Ustronianki przegrały 1:3,
pierwszy set 5. punktami, drugi do 23.
W trzecim zagrały z determinacją, poukładały grę i wygrały do 23, jednak
w czwartym zostały pokonane do 20.
Mimo iż przeciwnik był wymagający,
reprezentantki Siły spisały się dobrze,
niewiele im zabrakło do zwycięstwa.
– Zjadła je trema – wyjaśnia trener Zbi7 listopada 2013 r.			

gniew Gruszczyk. – Graliśmy w bardzo
dużej hali, w której zebrało się wielu
kibiców i mocno dopingowało drużynę
gospodarzy. Mam wrażenie, że dziewczyny były trochę onieśmielone i nie umiały
zorientować przestrzeni.
Dużo lepiej wypadły w poprzednim
meczu, który zagrały również na wyjeździe z zawodniczkami Siatkarza Beskid
Skoczów. Wygrały spotkanie 3:0 i zdobyły
bardzo cenne 3 punkty.
– Zaprezentowały poprawną grę, bez ner-

kadetów. To duże obciążenie, ale po to są
środki i ludzie prowadzący, by to wszystko
funkcjonowało.
Co się dzieje po skończeniu liceum?
Jak ktoś ma talent to zostaje w drużynie.
W tej chwili mamy trzech chłopców uczących się jeszcze w liceum, z I, II, i III klasy,
trenujących z pierwszym zespołem.
Czy ukończenie liceum i Akademii gwarantuje przejście na zawodowstwo?
Nie. Oczywiście każdy z chłopców marzy
o grze w profesjonalnej lidze, ale by to się
udało trzeba trochę szczęścia, talentu i dużo
pracy. To nie jest tak, że ktoś jest u nas i ma
miejsce w zawodowym klubie seniorskim.
Na dzień dzisiejszy w Polsce mamy nadprodukcję siatkarzy. W ubiegłym roku nikomu
z Akademii nie udało się trafić do pierwszego zespołu, natomiast grają w pierwszej
i drugiej lidze. Jest olbrzymia przepaść między zespołami młodzieżowymi i ligowymi.
Trzeba trenować, czekać i rozwijać się. Kto
się rozwinie, to ma szansę.
A nie jest błędem, że chłopcy z Akademii
nie grają z klubami równorzędnymi?
Aby grać w Mistrzostwach Polski, musimy
przejść eliminacje w województwie. Takie
mecze muszą się odbyć. A dziś zagraliśmy
tak, że nikt nie był na swojej pozycji.
Środkowi na przyjęciu, rozgrywający
w ataku. Mieliśmy swoje warianty, założenia przed meczem i chłopcy musieli je
realizować. Te mecze są potrzebne, jest
to także promocja siatkówki, a chłopcy
z Ustronia widzą, że muszą pracować,
by podwyższyć swój poziom. Na pewno
zapamiętają też, że grali z Jastrzębskim
Węglem.
A pana zespół nie rozluźnia się w takich
meczach?
Gdy ktoś się rozluźnia przy przeciwniku
trochę słabszym, to automatycznie przegrywamy mecz. Oni musza pokazywać,
że są profesjonalistami, nie odpuszczają,
a cały czas grają w pełnej koncentracji.
Takie też było zadanie na ten mecz.
Mieliśmy grać swoje bez względu na to,
co robi przeciwnik. Chłopcy to zadanie
wypełnili.
Ilu chłopców trenuje w Akademii?
85 chłopców w sześciu grupach szkoleniowych. A kto ma tylko ochotę i chce się
sprawdzić, może przyjechać na testy. Zapraszamy wszystkich chcących pracować
i się rozwijać. Oczywiście trzeba mieć do
tego odpowiednie warunki fizyczne.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
wów i przestojów – mówi Z. Gruszczyk.
– Sprawdziły się w każdym elemencie gry,
miały wysoką skuteczność.
Mimo przegranego meczu w Łaziskach
siatkarki z Ustronia mają jeszcze szansę
na awans do lepszej grupy, walczącej
o miejsca 1-30. Mogłyby wejść do niej
z II miejsca. Czy to się uda, nie wiadomo,
bo przed nimi jeszcze jeden mecz. Przygotowują się do niego w chwili zamykania
numeru, a termin wyznaczono na środę,
6 listopada. Przeciwnikiem jest Victoria
MOSiR Cieszyn, zespół mocny, który na
pewno nie odpuści spotkania. Jest jednak
do pokonania i trener wierzy w maksymalną mobilizację podopiecznych
(mn)
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Politycy coś tam przebąkują o przyśpieszonych wyborach parlamentarnych ...
Fot. W. Suchta
Pokój do wynajęcia. (33) 854-7137, 665-87-5678.
Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-5398.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny
pomiar. RATY 0%. 728-340-518,
33-854-22-57. www.komandorustron.pl
Drewno kominkowe: buk, brzoza,
świerk, podpałkowe, muł, węgiel
groszek, brykiet. TRANSPORT.
33/854 47 10.
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul.
Rynek 3, tel. (33) 444-60-40.
UWAGA! Wznowiliśmy pranie
dywanów. Punkt przyjęć - sklep
"Wszystko dla dzieci", ul. Cieszyńska (koło PKO). 660-546-764.
Przegrywamy kasety VHS na
DVD. 507-385-375.

Pokój do wynajęcia z łazienką.
503-814-876.
Sprzedam Lancie Ypsilon, rok
prod. 2005, diesel, przebieg 58
000 km. Stan bardzo dobry. Tel
660 727 621
Pomogę osobą starszym w pracach
domowych. 664-347-199.
Wynajmę lokal handlowo-użytkowy 40m2, Gościradowiec. 505168-217.
Malowanie dachów, tarasów itp,
pokrycia papą termozgrzewalną.
505-168-217.
Pokój do wynajęcia. (33) 85451-97.
Pokój do wynajęcia. 505-201564.
Usługi stolarskie: zabudowy, meble
itp. 33 854-43-86, 601-821-157.
Drewno kominkowe: buk, olcha,
wierzba, wysezonowane, suche,
pocięte, sprzedam tanio. (33) 85435-03, 509-940-503.

Nowa Wulkanizacja

- Stacja Paliw Orlen Ustroń zaprasza na wymianę opon.
Przy wymianie opon rabat na mycie samochodów.

7-8.11				 W Nierodzimiu				ul. Skoczowska 111 		 tel. 858-60-76
9.11				Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
10.11				 Venus				ul. Grażyńskiego 2 				tel. 858-71-31
11-12.11	Pod Najadą				ul. 3 Maja 13			 tel. 854-24-59
13-14.11 Na Szlaku				ul. 3 Maja 46 			 tel. 854-14-73
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9 XI 11.00								
9 XI		 12.00								
															
															
9 XI 16.00								
`														
															
10 XI 13.00								
															
10 XI 18.00								
															
															
11 XI 12.00								
															
															
13 XI 16.30						
															
															
13 XI		 18.00						
															
															

XXIV Bieg Legionów, stadion Kuźni
Uroczystość patriotyczna - rocznica rozstrzelania 34 mieszkańców Ustronia,
Pomnik przy Gimnazjum nr 1
Program słowno - muzyczny z okazji Święta
Niepodległości, Muzeum „Zbiory Marii
Skalickiej”
Mecz piłki nożnej KS Kuźnia - TS Koszarawa Żywiec, stadion Kuźni
Ustrońska Jesień Muzyczna: Charytatywny
koncert fortepianowy Adama Makowicza,
MDK „Prażakówka” Cena biletu: 40 zł
Uroczystość patriotyczna - Święto
Niepodległości, Pomnik Pamięci Narodowej
przy Urzędzie Miasta
Ustrońska Szkoła Kultury Zdrowia: „Reanimacja – uratuj komuś życie”, MDK
„Prażakówka”
Mecz ligi woj. juniorów mł. w piłce ręcznej
MKS Ustroń - SPR Pogoń 1945 Zabrze,
hala SP-1

dziesięć lat temu
Od 27 października do 1 listopada w Ustroniu okradzionych zostało
6 samochodów. Do włamań dochodziło w nocy. Na przykład z poniedziałku na wtorek był to samochód renault kangoo, zaparkowany przy
ul. Ogrodowej, z którego ukradziono elektronarzędzia oraz toyota,
stojąca przy ul. Wantuły, skąd zabrany został radioodtwarzacz. Wietrzna
noc z piątku na sobotę sprzyjała złodziejom. Rozbili szyby w trzech
samochodach na osiedlu generałów i zabrali sprzęt grający. Wszystkie
samochody zaparkowane były na posesji, jeden stał prawie pod oknem.
Potem podobne zdarzenie odnotowano po raz drugi w ciągu tygodnia na
ul. Wantuły. (…) Głównie jednak chodzi o radia - mówi J. Baszczyński,
komendant Komisariatu Policji. - Na podstawie doświadczeń mogę
powiedzieć z niemal stuprocentową pewnością, że jeśli w samochodzie
nie będzie nic, co skusiłoby złodzieja, szyby pozostaną całe, a my nie
będziemy mieć problemów.

*

*

*

*

*

*

Z rozmowy z Janem Kubieniem, prezesem Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej: Nowa oczyszczalnia już rok funkcjonuje. Czy z perspektywy
roku można stwierdzić, że oczyszczalnia sprawdza się? Działa bardzo
dobrze, uzyskuje we wszystkich wskaźnikach określonych w pozwoleniu
wodno-prawnym parametry w granicach o 50% lepsze. Z tego należy się
cieszyć. Wisła zaczyna być rzeką czystą, co potwierdza nawet Sanepid
stwierdzając, że można bezpiecznie w Wiśle się kąpać. Oczyszczalnie
w Wiśle i Ustroniu spowodowały, że w tym roku kąpiel w rzece była
całkowicie bezpieczna. (…) Ceny w innych miastach są jednak niższe.
Cena wody w Wiśle jest wyższa, gdyż do oczyszczalni dopływa mniej
ścieków niż w Ustroniu. Tam m3 ścieków kosztuje 4,92 zł, w Ustroniu
3,39 zł, natomiast w dużym Cieszynie planuje się cenę na poziomie 3 zł.
Im większe miasto, większa ilość ścieków, teren zurbanizowany, gęsto
zaludniony tym m3 jest tańszy.
W sobotę 1 listopada nad Ustroniem i okolicą przetoczyła się wichura.
W efekcie zanotowano wiele przypadków powaleń drzew, złamania dużych
konarów, gałęzi. Służby odpowiedzialne, wśród nich Jednostka Zawodowej
Straży Pożarnej z Polany, zmuszone były w tym dniu podjąć wiele interwencji. O godz. 3.24 usunięto konar drzewa, który zwalił się na jezdnię
przy ul. Cieszyńskiej. O 5.49 strażacy interweniowali na ul. Sanatoryjnej,
gdzie złamała się latarnia uliczna. (…) O 7.47 usunięto drzewo, które przewróciło się na jezdnię na ul. Daszyńskiego. Podobnie o 8.51 postąpiono z
drzewem, które na drodze prowadzącej z centrum na Równicę upadło na
jezdnię, tarasując przejazd. O 9.49 usunięto konar drzewa zwisający nad
jezdnią, a o 10.44 uprzątnięto pień leżący na drodze na ul. Nadbrzeżnej.
Ok. 11.10 strażacy zajęli się konarem niebezpiecznie zwisającym nad
budynkiem przy ul. Świerkowej. (…) O 11.57 zajęto się udrożnieniem przepływu na potoku Młynówce. (…) O 15.50 ugaszono palące się na terenie
kompostowni przy ul. Sportowej suche gałęzie i trawę. Wybrała: (mn)
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felieton

Tak sobie myślę

Zaprzyjaźnić się
z mijającym czasem
Nikomu nie udaje się zatrzymać mijającego czasu. I tak z dzieciństwa przechodzimy w czas młodości. A za tym przychodzi dorosłość i starość. Nie wszystkie
te okresy w równym stopniu nam się
podobają. Chcielibyśmy zachować młodość, a przynajmniej czuć się młodym.
To z tego powodu wiele osób próbuje
ukryć swój, coraz bardziej zawansowany

felieton
W kręgu filozoficznej
refleksji (160)

1. W dzisiejszym felietonie proponuję
zastanowić się nad funkcjami humoru,
żartu, śmiechu i ironii w naszym życiu,
nad kształtowaniem stosownego dystansu do siebie i umiejętności śmiania się
z samego siebie.
2. Humor, żart, śmiech i ironia w ludzkiej egzystencji jawią się jako przekraczanie – czyli transcendowanie – własnych
ograniczeń. W znaczącym filozoficznym
tekście z 1928 r. „Stanowisko człowieka
w kosmosie”, jeden z wybitnych filozofów
XX wieku i współtwórca współczesnej
filozofii człowieka, Max Scheler (18741928), stwierdza, iż osoba ludzka jako
istota duchowa posiada swoistą zdolność
humoru: „Jedynie człowiek – o ile jest
osobą – potrafi, jako istota żywa, wznieść
się ponad siebie i jakby z centrum znajdującego się poza światem czasoprzestrzennym uczynić przedmiotem swego poznania wszystko, włącznie z samym sobą.
Jako istota duchowa, człowiek jest istotą
przewyższającą siebie jako istotę żywą
oraz istotą przewyższającą świat. Jako
istota duchowa, zdolny jest też do ironii
i humoru, które zawsze zawierają jakieś
wzniesienie się ponad własne istnienie”.
Zdolność osoby ludzkiej, aby wznosić się
ponad własne istnienie, wyraża się zwłaszcza w ironii i humorze. Jeśli człowiek
nie potrafi przekraczać samego siebie, to
zasklepia się w sobie i niszczy swe życie
duchowe. Natomiast wykazując się humorem ujawnia, iż jest istotą duchową, istotą
przewyższającą świat. Również obcując
z nacechowaną subtelną i trafną satyrą
twórczością możemy rozwijać w sobie
ową szczególną zdolność osoby ludzkiej
do ironii i humoru, możemy kształtować
swe życie duchowe i przekraczać swe
ograniczenia.
3. Gdy w 2012 roku obchodzono „Rok
Korczaka”, to profesor pedagogiki i znaw7 listopada 2013 r.			

wiek. Farbują włosy, aby ukryć siwiznę,
poddają się operacjom plastycznym, ubierają się zgodnie ze zmieniajacą się modą.
Kurczowo trzymają się choćby pozorów
młodości. Przeżywają więc swoją drugą,
i trzecią, i kolejną młodość. Jest tak, bo
wmówiono im kiedyś, że naprawdę można
żyć pełnią życia tylko wtedy, gdy się jest
młodym.
Takim ludziom można współczuć albo
patrzeć na nich z politowaniem. Życiowa
mądrość nie polega bowiem na kurczowym trzymaniu się jakiegoś okresu czasu,
który już przeminął, ale na zaprzyjaźnieniu
się z mijającym czasem.Trzeba pogodzić
się z tym, że czas wciąż biegnie naprzód
i nieubłaganie biegnie w stronę starości.
Dzieciństwo i młodość stają się przeszłością. Nie wyglądamy już tak jak przed laty.
Nawet sami z trudnością poznajemy się
na starych zdjęciach. To, co było, już nie

wróci. Nie pójdziemy wstecz, aby wrócić
do dni i lat, które już minęły. Możemy iść
tylko w przód do dni i lat, które są przed
nami. O ile dane nam będzie ten przyszły
czas przeżyć.
I trzeba nam się znaleźć w tym czasie,
który przychodzi i odchodzi. I każdy
nowy dzień witać z radością i nadzieją,
a nie narzekaniem i żalem z powodu tego,
że dawne dni już minęły. Trzeba zaakceptować mijanie czasu i w tych chwilach,
które przeżywamy, znajdować to, co dobre i miłe. Wymaga to nieraz sporego
wysiłku, ale nie można się poddawać.
I zawsze trzeba mieć nadzieję, że ten czas,
który nadchodzi, przyniesie coś dobrego.
I trzeba zawsze pamiętać, że póki co, to
jest to nasz czas i z tym naszym czasem
trzeba się zaprzyjaźnić. Tym bardziej, że
innego czasu tu, w tym świecie już mieć
nie będziemy.
Jerzy Bór

ca korczakowskich idei wychowania, Wiesław Theiss, zwrócił uwagę na edukacyjną
doniosłość żartu i humoru: „Jak pokazuje
Stary Doktor w Pedagogice żartobliwej,
źródłem pedagogicznego żartu i humoru
jest stała obserwacja tego, co dziecko robi,
jak się zachowuje, co mówi. Przez pryzmat humoru można poznać dziecko, jego
zdolności i twórczość, to także naturalny i
ważny sposób komunikacji z najmłodszymi”. Dzięki wnikliwej obserwacji można
patrzeć na ludzkie poczynania także przez
pryzmat humoru i poznawać ich – częstokroć skrywane – właściwości. Pedagogika
powinna więc kształtować takie spojrzenie
na ludzki świat, aby umieć dostrzec, iż
istotną rolę odgrywa w nim żart i ironia.
Humor może bowiem afirmować szczególnie cenne wartości ludzkiego świata, a bez
humoru te wartości mogą zanikać; świat
pozbawiany odpowiedniej dozy satyry
i żartu może stać się światem wyzbytym
z najbardziej ludzkich wartości.
4. Wybitny filozof i metodolog nauki,
Leszek Nowak (1943-2009), zwrócił uwagę na rolę śmiechu w uprawianiu wartościowej poznawczo nauki. Stwierdzał on:
„Dobre koncepcje rozpoznać można po
jednym – po śmiechu. Kiedy masz coś
prawdziwego do powiedzenia, audytorium się śmieje. Nie rechoce, nie! Śmieje
się samo z siebie, z własnych uprzedzeń
i stereotypów, jakim ulegało do momentu,
kiedy usłyszało od ciebie coś, co powinno
być poważnie rozpatrzone jako kandydat
na prawdę. Dowcipność koncepcji myślo-

wej nie jest dostatecznym warunkiem jej
prawdziwości. Ale koniecznym – to jest.
Nie każdy dowcip jest prawdą, ale każda
prawda jest dowcipem”. Koncepcje, które
wzbudzają tak pojęty śmiech prowadzą
– pisze L. Nowak – do „ożywczego stanu, w którym odbiorca cechujących się
dowcipem koncepcji wychodzi z własnej
skóry, staje obok i w odruchu politowania
i zażenowania przygląda się tym cęgom,
które jeszcze przed chwilą ściskały mu
głowę”. Prof. Nowak nie boi się wprowadzić śmiechu do nauki i uznać, iż śmiech,
wyzwalając z uprzedzeń i z „cęgów ściskających głowę”, prowadzi też do poznawania prawdy.
5. Mam nadzieję, że rozpatrując argumenty eksponujące znaczenie humoru,
śmiechu i ironii w ludzkiej egzystencji, argumenty zaczerpnięte z filozofii i pedagogiki, wzmocniłem przekonanie, iż należy
podnosić naszą kulturę humoru i śmiechu.
Dzięki obcowaniu z twórczością skrzącą
się humorem i ironią możemy otrzymać
porcję zdrowego śmiechu i wyzwalać się
z „cęgów ściskających głowę”. A przecież
– niestety – nie brakuje tych, którzy chcą
nam „ściskać głowę” i zawężać nasze
widzenie świata do narzuconych schematów. Żart i humor mają moc wyzwalającą.
Dzięki dozie humoru i ironii możemy tak
kształtować życie duchowe, aby przekraczać nasze ograniczenia, przekraczać
samych siebie, konsekwentnie zmierzając
w stronę prawdy, dobra i piękna.
Marek Rembierz

Adam Makowicz – człowiek o wielkim sercu

10 listopada wszystkich melomanów czeka niewątpliwa uczta muzyczna. Od kilkunastu już lat, jesienią, ten Wielki Muzyk przylatuje ze Stanów bądź Kanady czy jeszcze
innego miejsca na ziemi, by w Ustroniu - mieście, gdzie żyli jego rodzice i gdzie sam
spędził trochę dzieciństwa - zagrać charytatywnie na rzecz dzieci sprawnych inaczej.
Emanuje ze sceny nie tylko talentem, wirtuozerią gry i ciekawymi jazzowymi improwizacjami, ale ciepłem, spokojem i zawsze dobrym humorem. Uczestnictwo w koncercie
fortepianowym Pana Adama uspokaja duszę, koi serce, pozostawia pozytywny ślad
w osobowości każdego słuchacza.
Bilety w cenie 40 zł można nabyć w MDK „Prazakówka”(tel 33 854 29 06), gdzie
koncert się odbędzie lub w Miejskiej Informacji Turystycznej w Ustroniu , ul Rynek 2
(tel. 33 854 26 53).
(BN-Ż)
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Przez cały mecz padał deszcz.

Fot. W. Suchta

angielska pogoda
LKS 99 Pruchna - KS Kuźnia Ustroń 2:1 (1:1)

W niedzielę 3 listopada piłkarze Kuźni
grali na wyjeździe w Pruchnej w meczu
ligi okręgowej. Po raz pierwszy w tej
rundzie rozgrywek panowała prawdziwie
angielska, czyli piłkarska pogoda. Kilka
stopni ciepła, porywisty wiatr i siąpiący
deszcz. Piłkarze wpisali się w te warunki
i kibice raczej się nie nudzili.
W pierwszej połowie to Kuźnia przeważa, ale pierwsi bramkę zdobywają gospodarze. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego
obrońcy Kuźni jedynie obserwowali jak
Kamil Michalczyk strzela głową do siatki.
Wyrównanie to popisowa akcja Łukasza
Tomali. Ośmiesza obrońców, wychodzi
na pozycję sam na sam z bramkarzem
i pewnie strzela.
Druga połowa to w 57 min. niepotrzebny
faul, druga żółta kartka, w konsekwencji
czerwona dla Konrada Pali. Kuźnia zaczyna bronić wyniku, co oczywiście kończy
się bramką dla Pruchnej, zresztą bardzo
ładnie strzeloną głową przez najlepszego
strzelca tej drużyny Michała Chrysteczko.
Mimo osłabienia teraz Kuźnia zaczyna atakować, a Pruchna rozpaczliwie się broni.
Jak zwykle do remisu niewiele zabrakło,
bo okazje były, ale jednak zabrakło.
Jak już wspomniałem panowała angielska pogoda i obie drużyny powinny
podziękować sędzinie Patrycji Marek za
to, że obyło się bez kontuzji. Każde brutalne zagranie karała żółtą kartką, w sumie
pokazała ich 9. Co więcej nie wahała się
pokazać kartki piłkarzowi Kuźni, gdy ten
zaczął wznosić wulgarne okrzyki. I bardzo
dobrze, bo okazało, że później żadnemu
z piłkarzy obu drużyn nawet do głowy
nie przyszło, by popisywać się wykrzyki-

wanymi przekleństwami, co w meczach
prowadzonych przez innych sędziów,
jest smutną codziennością bielskiej ligi
okręgowej.
Trener Pruchnej Marcin Bednarek: – Po
raz kolejny udowodniliśmy, że nie jesteśmy chłopcami do bicia i każda drużyna
tu przyjeżdżająca, musi się liczyć z tym,
że bardzo wysoko postawimy poprzeczkę.
I wygraliśmy kolejny mecz. Okręgówka
nie jest taka straszna jak się wydawało
przed sezonem. A urok tej ligi polega na
tym, że dużo się dzieje. Dziś trochę nam
pomogła czerwona kartka. Pierwsza połowa trochę nam nie wyszła ze względu na
przeciwny wiatr. Sytuacji w tym spotkaniu

Stanowcza sędzina.

zbyt wielu nie było, ale dużo się działo
i mecz się chyba podobał.
Trener Kuźni Mateusz Żebrowski: – Ponownie odczuwam duży niedosyt, bo
gramy dobrze drugie spotkanie z rzędu,
drugie też przegrywamy 2:1. Dziś pomogliśmy przeciwnikowi czerwoną kartką.
Być może gdyby nie to, ustrzeglibyśmy się
tej drugiej bramki. Zostawiamy po sobie
dobre wrażenie, ale cóż z tego, skoro nie
zdobywamy punktów, mimo dobrej gry
i ambicji, bo tego nam nie można odmówić.
Gramy z drużynami z górnej części tabeli i
jesteśmy z mini w stanie walczyć o pełną
pulę, ale czegoś brak, by te punkty zdobywać. Dziś pogoda dyktowała warunki
i wiatr dawał się we znaki w pierwszej połowie Pruchnej, w drugiej nam. Uczymy się
i chciałbym, by to doświadczenie procentowało w przyszłości. Kibicom mecz chyba się mógł podobać, bo wiele się działo,
a pałkarsko też stał na niezłym poziomie.
		
Wojsław Suchta
Mecz Kuźni z Koszarawą został przełożony z soboty na niedzielę. Odbędzie się 10
XI o godz. 13 na stadionie Kuźni.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Radziechowy
Koszarawa
Czechowice
Skoczów
Pruchna
Dankowice
Kuźnia Ustroń
Porąbka
Bestwina
Cisiec
Chybie
Żabnica
Wilamowice
Kaczyce
Kobiernice
Puńców

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

36
31
28
26
25
22
21
18
17
16
15
15
14
14
12
9

30:11
30:8
28:17
26:21
36:19
22:14
19:16
20:18
20:24
16:29
18:18
11:21
13:27
11:30
16:30
19:32
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