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Ptaki nad Wisłą.

Opinia ciała

W związku z przekształceniem Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu w spółkę
kapitałową ze 100-procentowym udziałem województwa śląskiego, o czym zdecydował Zarząd
Województwa w październiku 2013, zwróciliśmy
się z prośbą o wyjaśnienia.

Nakład: 1350 egzemplarzy

ISSN 1231-9651

Fot. W. Suchta

soulowe frazowanie
Nie minęło 15 minut programu X Factor w sobotę 15 marca, gdy
na ekranie pojawiła się twarz Kasi Pilch. Jej rodzina, przyjaciele,
znajomi, koleżanki i koledzy ze szkoły, nauczyciele, ustroniacy,
którzy bywali na koncertach młodych talentów nie mogli uwierzyć.
(cd. na str. 4)

Jakie były powody wytypowania Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu do przekształcenia w spółkę
kapitałową?
Przy podejmowaniu decyzji o podjęciu działań zmierzających
do przekształcenia sp zoz, Zarząd działał o przyjętą kwalifikację
nadzorowanych jednostek – strategiczne, regionalne, lokalne.
Dodatkowo wzięte zostały pod uwagę względy organizacyjne
i ekonomiczne szans powodzenia w dalszej działalności na rynku
usług medycznych zakładów w innej formie organizacyjno-prawnej niż do tej pory.
(cd. na str. 2)
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Opinia ciała
(cd. ze str. 1)

Według jakiego klucza powstała lista 10 placówek działających na terenie województwa śląskiego wytypowanych do
przekształcenia w spółki kapitałowe?
Podejmując decyzje o przekształceniu sp zoz-ów w spółki kapitałowe, Zarząd skorzystał ze swoich uprawnień właścicielskich.
Nie opracowano „klucza” – czyli względów pozytywnych czy
negatywnych dla takich działań.
W jaki sposób nowa forma działalności ma przynieść korzyści
ŚCRiP, jego pacjentom, pracownikom, społeczeństwu?
Znaczenie ŚCRiP w Ustroniu na rynku usług medycznych w województwie jest istotne, zwłaszcza w procesie rehabilitacyjnym
osób ze schorzeniami kardiologicznymi. I właściwie kwestie
„korzyści” należy oceniać przede wszystkim w tym kontekście.
Dla pracowników zmiana formy organizacyjno-prawnej nie ma
żadnego znaczenia, gdyż ich stosunki pracy nie ulegają żadnym
zmianom.
Jaka jest sytuacja finansowa ŚCRiP?
Sytuacja finansowa na dzień 31.12.2013:
- kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2013 roku:
7 642 156,26 zł,
- aktywa trwałe: 8 124 637,22 zł,
- kapitał własny: 2 599 282,00 zł,
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 6 368 274,93 zł, brak
zobowiązań wymagalnych.
Czy Zarząd poprosił o opinię Radę Społeczną Szpitala?
Tak, została ona wyrażona w uchwale Rady Społecznej RS
12/2013 z dnia 12.11.2013.
Jaka była opinia jej członków?
Opinia była pozytywna.
Czy Zarząd poprosił o opinię związki zawodowe działające
w szpitalu? Jaka była ich opinia?
Podmiot tworzący nie występował o opinię do ZZ w tej sprawie
z uwagi m.in. na brak takiego wymogu podczas przeprowadzania
procedury przekształcenia sp zoz w spółkę prawa handlowego,
gdzie właścicielem nadal pozostaje ten sam podmiot, niemniej
zz, uczestnicząc w posiedzeniach RS, są poinformowane
o planowanych działaniach. Związki zawodowe brały udział
w posiedzeniu Rady Społecznej, podczas której procedowana była
przedmiotowa sprawa, niemniej wypowiedzi podczas posiedzenia
odnosiły się bardziej do systemu opieki zdrowotnej w Polsce itp.,
na co Zarząd Województwa nie ma wpływu, czy sytuacji, jaka
w ogóle nie była przedmiotem tych obrad, niż do proponowanej
kwestii przekształcenia zakładu.
Czy Zarząd przewiduje ponowne przeanalizowanie decyzji w
związku z pismem od związków zawodowych, członków Rady
Społecznej Szpitala i radnych sejmiku?
Zarząd zapoznał się ze stanowiskiem wyrażonym w tej sprawie,
niemniej należy wskazać, że Rada Społeczna wyraziła pozytyw-

Strażacy gasili ostatnio palące
się suche trawy w Istebnej,
Brennej, Mnichu, Cieszynie
i Ochabach Wielkich. W tej
ostatniej wiosce ogień objął
powierzchnię około 1,5 ha
nieużytków. To skutek braku
opadów, ale przede wszystkim
ludzkiej głupoty...
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Mieszkańcy gminy Dębowiec
otrzymali do wypełnienia
ankiety dotyczące wyrobów
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zawierających azbest. Gmina
chce zaktualizować informacje o ilościach azbestu, który
trzeba będzie zlikwidować.
Szczegóły zostaną zawarte
w gminnym programie. Zgodnie z unijnym prawem, wyroby
zawierające trujący i rakotwórczy azbest, powinny zniknąć
do 2032 roku.

*

*

*

W Muzeum Śląska Cieszyńskiego otwarto wystawę pt.
“Uciekinierzy z PRL-u”. Jej
autorami są historycy z katowickiego oddziału IPN –
Monika Bortlik-Dźwierzyńska
i Marcin Niedurny. Na ponad
40 planszach można obejrzeć
często unikalne zdjęcia oraz

na opinię dla przedmiotowego przedsięwzięcia, podobnie jak
Dyrektor Szpitala.
Czy Zarząd przewiduje ponowne przeanalizowanie decyzji
w związku ze zmianą na stanowisku wicemarszałka odpowiedzialnego za służbę zdrowia w województwie?
Decyzja wyrażona w uchwale 2222/287/IV/2013 z dnia
8 października 2013 r. jest opinią ciała kolegialnego – Zarządu,
a nie wyłącznie jednej osoby, nawet jeżeli jest to Wicemarszałek
Województwa, w którego kompetencjach jest nadzorowanie
wojewódzkimi jednostkami ochrony zdrowia. Monika Niemiec
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Fragmenty uchwały nr 2/2013 NSZZ „Solidarność” Komisji
Zakładowej ŚCRiP z dnia 30 października 2013 roku:

Obawiamy się negatywnych skutków przekształcenia. Do najważniejszych naszych obaw należą:
- Łatwość likwidacji szpitala (...),
- Kilka szpitali przekształconych w spółki zostało już zlikwidowanych,
- Szpitale spółki nie kierują się potrzebami społeczności lokalnej, lecz efektywnością finansową, likwidują oddziały nieopłacalne choć potrzebne społecznie.
- W szpitalach przekształconych następuje znaczna redukcja
zatrudnienia, przejście na tzw. samozatrudnienie lub zawarcie
umów cywilnych z firmami prywatnymi. (...)
- Dążenie do powstania spółki prawa handlowego a potem
możliwość zbycia większej akcji inwestorowi prywatnemu. Przeżyliśmy prywatyzację innych sektorów przemysłu w Polsce. Wspaniałe zakłady już dzisiaj nie istnieją. Czy mamy podzielić ich los?
- Szpitale spółki wprowadzają opłaty obciążające pacjentów.

*

*

*

11 lutego 2014 r. do Zarządu Województwa Śląskiego został
wysłany list podpisany przez przedstawicieli NSZZ „Solidarność”, Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,
Rady Pracowniczej, radnych sejmiku: Urszulę Grzonkę (PiS),
Jana Kawuloka (PiS), Piotra Czarnynogi (PiS), członka Rady
Społecznej Karola Węglarzego. Czytamy w nim:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ponowne przeanalizowanie
decyzji dotyczącej przekształcenia Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu ul. Zdrojowa 6 w spółkę kapitałową.
Związki Zawodowe działające w szpitalu, rada Pracowników,
przedstawiciele rady Społecznej, a także Radni Sejmiku Województwa Śląskiego z terenu działania szpitala nie widza potrzeby
takiego przekształcenia. Śląskie Centrum rehabilitacji i Prewencji
w Ustroniu działające w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej właściwie realizuje zadania statutowe,
posiada dobrą sytuację finansową. Jakiekolwiek próby zmiany
stanu prawnego tej dobrze funkcjonującej jednostki spowodują
tylko destabilizację nastrojów wśród załogi i związane z tym pogorszenie opieki medycznej oraz sytuacji finansowej. Napisano,
że oczekuje się uchylenia uchwały o przekształceniu.
plany, mapy i dokumenty. Wystawa czynna jest do 30 marca.

ni. Jeden spirometr kosztuje
prawie 19,5 tys. zł.

Ciekawostka z dawnych lat.
Onegdaj do Wydziału Gminnego w Skoczowie trafiło podanie
woźnego miejskiego Kaszy, który prosił o zgodę na naprawienie
czapki służbowej. Z pomocą
przyszli mu wtedy dwaj radni
(kapelusznicy), którzy uszyli
woźnemu... dwie nowe czapki.

Na terenie powiatu cieszyńskiego jest ponad 120 pomników przyrody. Tym mianem
określane są stare, okazałe
drzewa. Imponująca jest aleja
dębowa w Chybiu, przy której
rośnie ponad 200 drzew.
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Fundacja Zdrowia Śląska
Cieszyńskiego przekazała spirometr na Oddział Chorób Płuc
i Gruźlicy Szpitala Śląskiego
w Cieszynie. Kolejne tego
rodzaju urządzenie trafi niebawem do szpitalnej porad-
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Od lutego działa w Cieszynie
O r g a n i z a c j a Te r e n o w a
przy Oddziale Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ
„Solidarność”. Jest otwarta dla
wszystkich mieszkańców powiatu cieszyńskiego, a głównie
dla osób niepracujących oraz
emerytów i rencistów. (nik)
20 marca 2014 r.

Rekrutacja do placówek oświatowych
Burmistrz Miasta informuje, że nabór na rok szkolny 2014/2015
do wszystkich placówek oświatowych tj.: przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów odbywa się od 3 III do 31 III 2014
r. Wszelkie informacje związane z rekrutacją znajdują się na
stronie internetowej każdej placówki oraz na stronie internetowej
miasta. Informacje udzielane są także we wszystkich placówkach
oświatowych.

*

*

*

*

*

*
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*

ustrońskie hafty i koronki
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie pt. Dawne ustrońskie hafty i koronki - duma Muzeum Ustrońskiego”, które odbędzie się w sobotę, 29 marca o godz. 15.00.
W programie: projekcja filmu pt. „Ocalmy od zapomnienia
koronkę klockową na Śląsku Cieszyńskim”, prezentacja wystawy dorobku dawnych ustrońskich koronczarek i hafciarek przez
etnolog Alicję Michałek, pokaz tradycyjnej koronki klockowej
w wykonaniu mistrzyni tej techniki Aliny Giecek.

tel. 33 854 34 83
tel. 604 55 83 21
10 III 2014 r.
Cotygodniowa kontrola osób
handlujących na targowisku
i pojazdów parkujących wokół
targowiska.
12 III 2014 r.
Prowadzono kontrole porządkowe
w centrum. Nakazano zaprowadzenie porządku wokół jednego ze
sklepów przy ul. 3 Maja. Również
właścicielom jednej z posesji

nakazano założenie numeru porządkowego na budynku.
12 III 2014 r.
Interweniowano w sprawie bezpańskiego psa, który błąkał się po
ul. Polańskiej. Strażnicy ustalili
właściciela, który zabrał uciekiniera do domu.
14 III 2014 r.
Prowadzono kontrole porządkowe
w Polanie. Między innymi wydano
pisemny nakaz zaprowadzenia
porządku wokół jednego z pensjonatów przy ul. 3 Maja.
14 III 2014 r.
Interwencja na ul. Wczasowej,
gdzie na trawniku zaparkowała
mieszkanka Warszawy. Obok był
całkiem pusty parking.
(mn)

WAKACJE NAD MORZEM
Jak co roku w wakacje organizowany jest dla młodzieży
z ustrońskich szkół rekreacyjny obóz letni z elementami języka
angielskiego. Ma się odbyć od 30 czerwca do 14 lipca nad Morzem
Bałtyckim w Mrzeżynie. Obóz organizowany jest przez nauczycieli ustrońskich szkół oraz klub SRS „Czantoria” Ustroń. Więcej
informacji na stronie www.srsczantoria.pl w zakładce „obóz
letni” lub telefonicznie: Beata Luber - 609839813, Przemysław
Ciompa - 606308195.
Walne Zebranie Wędkarzy
Towarzystwo Wędkarskie „Ustroń” zaprasza wszystkich chętnych
do wędkowania w sezonie 2014 na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 30 marca (niedziela) o godz. 9 w siedzibie
TWU przy ul. Sportowej 21. Można korzystać ze strony internetowej
towarzystwa: www.lowisko-twu.ustron.pl i emaila: biuro@
lowisko-twu.ustron.pl.

*

*

*

Ci, którzy od nas odeszli:
Ewa Masłowska
lat 77
os. Cieszyńskie
Tadeusz Waleczek
lat 58
ul. Wczasowa
Krystyna Kubień
lat 63
ul. Daszyńskiego

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia,
złożone wieńce, kwiaty oraz udział
w uroczystości pogrzebowej

śp. Krystyny Brancek
ks. Piotrowi Wowremu, bliższej i dalszej rodzinie,
przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, koleżankom,
delegacjom ZSP

Światła dopiero w grudniu
Prace przy skrzyżowaniu ulicy Katowickiej ze Skoczowską
i Wiejską trwają już od dobrych kilku miesięcy. Teraz ekipy weszły
na dwupasmówkę i wycięły kawał drogi. Przejeżdżamy przez skrzyżowanie jednym pasem w tunelu z białoczerwonych pachołków.
O zwężeniu jezdni powiadamiają znaki ustawione kilkaset metrów
przez miejscem prac. Pojawił się znak zakazujący przekraczania
prędkości 50 km na godzinę. W większości przypadków kierowcy
zwalniają i zachowują bezpieczną odległość. Ci, którzy jadąc od Skoczowa, skręcać będą w ul. Skoczowską muszą w znacznej odległości
od skrzyżowania wjechać na pas zjazdu. Jest on od reszty pasów
oddzielony pachołkami, więc później nie ma już możliwości zmiany.
– Chcieliśmy światła, to teraz trzeba pocierpieć – komentuje zmianę
organizacji ruchu jeden z mieszkańców Nierodzimia.
Godne uznania godzenie się z utrudnieniami w jeździe. Jednym
z nich jest na pewno słaba widoczność, którą pogarszają znaki
zakazu.
A jeśli mowa o znakach, to warto zwrócić uwagę, że gdy dojeżdżamy do skrzyżowania wita nas informacja, że zakończenie
prac planuje się na wrzesień 2014 roku. Ta wiadomość jest już
nieaktualna. Do Porozumienia nr 203/KT/2013 z dnia 22.07.2013 r.
w sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr 941...” został zawarty Aneks nr 1 w którym czytamy: „Ustala się termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania
określonego w ust. 2 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanych robót na 20 grudnia 2014 r.”. (mn)

składa

mąż oraz córki z rodzinami

Zakład Pogrzebowy
Leszek Kubień

biuro czynne: pn.-pt. 8.00-15.00 sob. 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339
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KREDYT DLA ROLNIKÓW

do 100 tys. zł decyzja z Urzędu Gminy lub faktury
33 854 18 87, 605 526 025
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Kasia na scenie w „Prażakówce”.

Fot. M. Niemiec

soulowe frazowanie

(cd. ze str. 1)
To nasza Kasia? Tak to była nasza Kasia,
się śpiewu. – Jest bardzo wrażliwa i widziaz Ustronia – szesnastoletnia uczennica
łam, jak straszliwie była zdenerwowana. Na
Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa
pewno byłoby jej łatwiej, gdyby mogła grać
Ewangelickiego w Cieszynie, absolwentka
na pianinie, bo bardzo dobrze wychodzi jej
tamtejszego gimnazjum i Szkoły Podstawośpiewanie, gdy sama sobie akompaniuje.
Niestety nie pozwolili jej.
wej nr 2 w Ustroniu. Uczennica Ogniska
Gdy Kasia przedstawiła się jurorom,
Muzycznego, w którym od 9 lat gra na
Kuba Wojewódzki zastanawiał się, czego
fortepianie.
teraz słuchają szesnastolatki. Gdy dowie– Zestresowanie i potem nic już nie wyjdzie
– mówi Kasia do kamery, a raczej do swoich
dział się, co zaśpiewa mieszkanka Ustronia,
koleżanek, a operator robi duże zbliżenie.
zapytał się, czy jest pewna i świadoma
Po chwili słyszymy:
konsekwencji.
– Zawsze chciałam robić coś z muzyką, ale
A konsekwencje zaśpiewania utworu
oczywiście rodzice nigdy nie byli za tym, bo
„Clown” Emeli Sandé, oryginalnej zambijto niepewna przyszłość, bo to nie zawsze się
sko-szkockiej piosenkarki i autorki tekstów
udaje. Postanowiłam przyjść do X factora,
były takie:
bo stwierdziłam, że jak teraz nie spróbuję,
– Tak mnie porwałaś za serce, że byłam
to nigdy nie przyjdę. Teraz jest taki czas,
empatyczna jak nigdy w życiu. Tak bardzo
że mogę coś z tym zrobić, a potem będę za
czułam to co ty… To było tak bardzo emostara, tak myślę.
cjonalne, bardzo fajne i to jest niesamowite,
Pokazane były wysiłki Kasi, żeby się
że ty masz 16 lat. Możesz się mega bardzo
uspokoić, ale wyraźnie nie było to łatwe.
rozwinąć. Mam nadzieję, że ci się uda
Natomiast na scenie robiła wrażenie spow tym programie – Ewa Farna.
kojnej.
– Julian Tuwim powiedział, że gratulacje
– Oj spokojna to ja na pewno nie byłam
to jest najsympatyczniejsza forma zawiści.
– wspomina casting podczas rozmowy
Niniejszym gratuluje – Tatiana Okupnik.
w naszej redakcji. – Najpierw czekałam
– Kasia Pilch, witaj wśród najlepszych.
na wejście przez 8 godzin i to było bardzo
stresujące. Gdy powiedzieli, że już będę
wchodzić, to czekałam jeszcze godzinę.
Akurat ciągnęła się czarna seria, wszystkich
odrzucali. Na scenie byłam bardzo zestresowana. Jak przestały mi się trząść ręce, to
zaczęły nogi. Trudno mi zrozumieć, co się
wtedy ze mną działo, bo jeszcze nigdy się
tak nie czułam, mimo że ze sceną jestem
już trochę obyta.
– Byłyśmy niesamowicie przejęte – dopowiada Oliwia Kocyan, która razem z Anią
Chwastek towarzyszyła koleżance podczas
przesłuchań w Zabrzu. – Kiedy wydawało
się, że już gorzej być nie może, Kasia
wyszła na scenę i wtedy denerwowałyśmy
się jeszcze bardziej. Przez cały czas oczekiwania byłyśmy pod obstrzałem kamer.
Podjeżdżały bardzo blisko. Czułyśmy się
wręcz osaczone.
– Bałam się o nią – powiedziała nam wokalistka Karolina Kidoń, u której Kasia uczy Łzy po występie w X Factor.
Fot. TVN
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Cztery razy „tak" – Kuba Wojewódzki.
– Oczywiście, że bałam się opinii jurorów – wspomina występ Kasia. – Trójka
z nich, nawet jeśli krytykuje, to stara się
to robić delikatnie, ale Kuba Wojewódzki
potrafi być złośliwy. I akurat on dodawał
mi otuchy. Gdy wydawało się, że już nie
dośpiewam do końca, bo miałam potknięcia, spojrzałam na niego, a on miał bardzo
sympatyczną, życzliwą minę i dotrwałam
do końca. Te pozytywne opinie profesjonalnych sędziów, dużo mi dały. Chciałam
się sprawdzić w tym programie, przekonać,
czy moje śpiewanie jest coś warte. Bardzo
byłam szczęśliwa.
Jurorzy podkreślali, że Kasi pięknie udało
się przekazać emocje. Karolina Kidoń również uważa, że to jest atut podopiecznej.
– Na pewno wrażliwość i empatia – ocenia. – Jeśli chodzi o sam wokal, Kasia ma
naturalną zdolność do soulowego frazowania i to czyni jej śpiewanie wyjątkowym.
Samo jej to przychodzi, ale ważne jest też,
że próbuje, poszukuje różnych rozwiązań.
Słucha uwag, podpowiedzi, bierze je sobie
do serca. Jest mądrą, ogarniętą dziewczyną.
Jak przekonałam się podczas rozmowy,
Kasia jest bystra, sympatyczna, inteligentna, często się śmieje. W LOTE uczy się
bardzo dobrze, jest na profilu matematyczno-fizycznym, myśli o marketingu.
Oliwia Kocyan zaprzecza, jakoby przyjaźniła się z gwiazdą:
– Kasia pozostaje sobą, jest dobrą koleżanką. Wie, że jesteśmy przy niej, wspieramy
ją, a jak zacznie gwiazdorzyć, to sprowadzimy ją na ziemię.
Wydaje się jednak, że Kasia mocno stąpa
po ziemi:
– Musiałam się zgodzić z rodzicami, że
muzyka to ciężki kawałek chleba i stwierdziłam, że nie postawię wszystkiego na
jedną kartę, choć śpiewanie i granie jest
dla mnie bardzo ważne – stwierdza dojrzale
szesnastolatka. – Gdy grałam na pianinie,
mama cały czas namawiała mnie, żebym
zaczęła śpiewać. I tak uczę się śpiewu od 4
lat. Podczas takich lekcji można się bardzo
rozwinąć, zdobyć profesjonalną wiedzę.
Pewnych rzeczy nie da się nauczyć samemu.
Mimo sceptycyzmu wobec show biznesu,
to mama popchnęła córkę do śpiewania.
Dostrzegła talent, choć w rodzinie nie
ma tradycji muzycznych. Razem oglądali
w sobotę program i przeżywali występ.
Kasia odbierała gratulacje od rodzeństwa
– młodszego brata Jurka, starszych sióstr –
Iwony i Ani, a potem na dobre rozdzwoniły
się już telefony.
– To było bardzo miłe – stwierdza młoda
wokalistka. – Jestem bardzo zadowolona,
że zdecydowałam się wziąć udział w programie. Atmosfera jest tam naprawdę fajna,
ludzie przyjaźnie nastawieni. Wszyscy na
planie wspierają na czele z Patrycją Kazadi.
Swój udział w X-Faktorze traktuję jak
wspaniałą przygodę.
Monika Niemiec

*

*

*

Przy okazji rozmowy o Kasi Pilch, Karolina
Kidoń zdementowała pogłoski o konflikcie
z Marcinem Nawrockim, który tydzień wcześniej
wystąpił w programie „The Voice of Poland”.
Już po emisji programu odwiedzili studio nagrań, a efekt współpracy – utwór „Biegniemy”
z tekstem i muzyką Marcina, jest do odsłuchania
na YouTube.
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Zdaniem
Burmistrza

O mieszkaniach komunalnych mówi
burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

11 marca przed godz. 15 doszło do kolizji na ul. Katowickiej. Kierujący hondą motocyklista,
41-letni mieszkaniec Zgierza, stracił panowanie nad pojazdem przy zmianie pasa ruchu.
Przewrócił się razem z maszyną przed światłami na skrzyżowaniu z ul. Cieszyńską. Karetka zawiozła kierowcę do szpitala z niegroźnymi obrażeniami. (mn)
Fot. W. Herda

Chwilę po tym, jak jadący od Wisły terenowy mercedes darł lakier o barierki przy stacji benzynowej na Brzegach, nad pojazdem nie zapanował inny kierowca. W sobotę, 15 marca było
ślisko, bo po dłuższej przerwie spadł deszcz. Prowadzący widać zapomnieli o tym zjawisku
atmosferycznym i o tym, że mokra nawierzchnia bywa zdradliwa. Dotyczy to zwłaszcza
niewinnie wyglądających zakrętów. Na szczęście kierowca uniknął dachowanie. Nie udało
się to kierującej suzuki również z napędem na cztery koła. Kobieta jechała do Wisły i na
feralnym zakręcie wpadła w poślizg. Samochód obrócił się o 180 stopni, zahaczył o krawężnik i przewrócił się przez chodnik na boczną od ul. 3 Maja ścieżkę. Strażacy stawiali auto
na koła, było pogotowie, kierująca została odwieziona do szpitala. (mn)
Fot. W. Herda

14 marca jadalnia w Miejskim Domu Spokojnej Starości rozbrzmiewała śpiewem i recytacjami
najmłodszych obywateli naszego miasta. Na ul. Słoneczną przyszły z wizytą przedszkolaki
z „siódemki”, żeby zaprezentować regionalne piosenki, opowiastki i tańce. W przedszkolu
przy osiedlu Manhatan realizowany jest program wiedzy o naszym regionie, podczas którego
dzieci poznają gwarę i twórczość miejscowych poetów i pisarzy. Szczególna estymą cieszy się
Wanda Mider, zapraszana na folklorystyczne przedstawienia związane z Bożym Narodzeniem
czy zwyczajem chodzenia z gojiczkiem. W scenariuszach często wykorzystywane są utwory
pani Wandy i tak właśnie było z programem przygotowanym dla seniorów ustrońskiego MDSS.
Wystąpiły cztero- i pięciolatki, a towarzyszyły im wychowawczynie: Wioletta Glajcar i Iwona
Hutniczek oraz dyrektor przedszkola Jolanta Heller. Na koniec dzieciom udało się zaprosić
starszych do wspólnej zabawy. Była to najprzyjemniejsza część wizyty. Fot. M. Niemiec
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Jednym z zadań własnych gminy jest
zapewnienie mieszkań komunalnych
i socjalnych. Ustawodawca określił zasady
i uwarunkowania, które winni spełniać
potencjalni najemcy.
W pierwszej kolejności gmina jest obowiązana zapewniać mieszkania socjalne osobom w trudnej sytuacji życiowej
i materialnej. Druga grupa to osoby również w trudnej sytuacji, mogące jednak
ubiegać się o lokal komunalny, czyli
o wyższym standardzie, ale też o wyższych
kosztach utrzymania. Trzecia grupa, to
osoby eksmitowane. Od paru lat sądy
cywilne wydając wyroki o eksmisji, mogą
jednoczesnie orzekać o prawie do lokalu
socjalnego lub tymczasowego lub odmówić takiego prawa. Dotyczy to zasobów
komunalnych, spółdzielczych i prywatnych. Praktyka ostatnich lat pokazuje, że
większość wyroków eksmisyjnych zawiera
klauzulę o prawie do lokalu zastępczego,
socjalnego, a miasto jest zobowiązane lokal
zapewnić.
Pozostałe osoby nie posiadające własnego
lokum szukają innych rozwiązań od zakupu
mieszkania na rynku komercyjnym bądź
poprzez spółdzielnie mieszkaniowe czy
Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
Obserwując tendencje ostatnich lat można powiedzieć, że działania deweloperskie,
czyli budowa nowych mieszkań na rynek
komercyjny, w niewielkiej części zaspokoiła potrzeby naszych mieszkańców. Są to
z reguły mieszkania sprzedawane ludziom
spoza Ustronia, o czym przesądzają czynniki ekonomiczne.
Możliwości finansowania budowy przez
miasto różnego rodzaju lokali mieszkalnych są dość ograniczone. Nasze miasto
i tak, jako jedyne w powiecie cieszyńskim,
powołało do życia TBS, wyposażając na
początek w zasób mieszkaniowy. Obecnie
TBS zarządza w Ustroniu ponad setką
mieszkań.
Kolejki oczekujących na mieszkanie
wykazują w ostatnich latach tendencję
lekko malejącą, ale nie na tyle, by uznać
sprawę za załatwioną. Dlatego miasto stara
się pozyskiwać nowe lokale komunalne.
Ostatnio jest to przebudowa budynku
administracyjnego dawnej Kuźni Ustroń
i adaptacja pomieszczeń na mieszkania.
Zupełnie świeżym tematem jest zakup
budynku przy ul. Katowickiej w Nierodzimiu, gdzie docelowo też powstaną lokale
mieszkalne. Na pewno nie są to działania
wystarczające, ale każda decyzja rodzi
określone konsekwencje finansowe, a odgórnie regulowane czynsze nie pozwalają
liczyć na zwrot poniesionych nakładów.
Mimo wszystko staramy się dążyć do sytuacji, gdy w Ustroniu otrzymanie lokalu
komunalnego będzie na bieżąco realizowane.
Notował: (ws)
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Obrady prowadził A. Chwastek.

Fot. W. Suchta

Remonty w planie

8 marca w remizie w Polanie odbyło się
walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej Ustroń Polana.
Prezes jednostki Józef Gajdzica witał
gości, a wśród nich: radną Izabelę Tatar,
naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego UM Alicję
Żyłę, przedstawicielkę UM Joannę Teterę,
przewodniczącego Rady Miasta Stanisława
Malinę, prezesa Zarządu Miejskiego OSP,
burmistrza Ireneusza Szarca, komendanta
miejskiego OSP Damiana Legierskiego,
strażników miejskich Mirosława Noszkę
i Janusza Podżorskiego.
Następnie obrady prowadził Adam
Chwastek.
Sprawozdanie z działalności zarządu
w 2013 r. przedstawił J. Gajdzica.
– Rok 2013, nie był rokiem szczególnych
remontów, gdyż czeka nas to w roku 2014,
a będzie to wymiana blisko czterdziestoletniej instalacji centralnego ogrzewania oraz

pieca na nowy energooszczędny. Ma zostać
wymieniona instalacja gazowa, wykonana
rozbiórka sceny i położony parkiet – mówił
prezes, a następnie informował, że w 2013
r. pozyskiwano drewno na opał, rozebrano
spróchniałe ogrodzenie, wyremontowano
szatnię. Wszystkie prace wykonali druhowie. W ubiegłym roku organizowano
takie imprezy jak obchody Dnia Strażaka, świniobicie. Druhowie uczestniczyli
w zawodach pożarniczych oraz w pierwszym powiatowym turnieju w piłkę nożną.
Jednostka wydzierżawiła pomieszczenie
biurowe Lasom Państwowym. Prezes dziękował Michałowi Budniokowi za założenie
i prowadzenie Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej. Dziękował też mieszkańcom
dzielnicy Polana za wspieranie jednostki,
szczególnie podczas akcji roznoszenia
kalendarzy.
Naczelnik Michał Budniok przedstawił
swe sprawozdanie. Strażacy z Polany

Zebranie odbyło sie 8 marca, więc panie uhonorowano kwiatami.
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Fot. W. Suchta

w 2013 r. odnotowali 32 wyjazdy, wzbogacili się o nowy sprzęt, po kontroli uzyskali
ocenę bardzo dobrą.
Skarbnik Małgorzata Śliwka poinformowała, że dochody w 2013 r. wyniosły
34.077 zł, wydatki 34.136 zł. W imieniu
Komisji Rewizyjnej Roman Cieślar wnioskował o udzielenie zarządowi absolutorium, co uczyniono jednogłośnie.
Plan pracy na 2014 r. przedstawił prezes
J. Gajdzica. Jednostka powinna przyjąć
trzech nowych członków. Planowane są
prace wokół budynku strażnicy, zakup
sprzętu i umundurowania. Wyremontowana zostanie główna sala w remizie,
konieczna jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Prowadzone będą
szkolenia druhów, jednostka uczestniczyć
będzie w ćwiczeniach, zawodach sportowych, zabezpieczać imprezy miejskie.
Prezes zaproponował roczną składkę
w wysokości 15 zł.
M. Śliwka przedstawiła plan finansowy.
Wydatki wyniosą 95.900 zł.
W imieniu Komisji Mandatowej Zbigniew Gluza stwierdził, że zebranie jest
prawomocne, gdyż uczestniczy w nim 72%
druhów z prawem głosu.
– Ubiegły rok nie był zbyt trudny, ale
tylko życzyć sobie trzeba takich lat, gdy
wasze umiejętności nie są za często sprawdzane w akcjach ratowniczych – mówił
burmistrz I. Szarzec. - Jednostka, tak jak
wszystkie OSP w mieście, brała udział
w ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach
pożarniczych, a to poprawia sprawność
bojową, pozwala też ją przećwiczyć.
Jednostka zabezpiecza wiele imprez
w miesicie, za co chciałem serdecznie podziękować, bo wbrew pozorom to bardzo
odpowiedzialna praca pozwalająca gminie
bezpiecznie przeprowadzać wiele imprez,
ale też obniża koszty zapewnienia bezpieczeństwa. Dziękuję za dbałość o mienie,
utrzymywanie sprzętu na wysokim poziomie. Jak wspomniał prezes, ubiegły rok nie
obfitował w wyzwania inwestycyjne, ale
w obecnym szykuje się trochę prac i trzeba
będzie się zmobilizować.
– Nie ukrywam, że z wielką radością
uczestniczę w waszych zgromadzeniach
– mówił S. Malina. - Jako że kończy się
cykl zebrań w naszych jednostkach OSP
pozwolę sobie na małe podsumowanie.
Po wysłuchaniu sprawozdań chcę powiedzieć, że pieniądze co roku przeznaczane
z budżetu na OSP są należycie zagospodarowane we wszystkich jednostkach. Te
środki pozwalają wam prowadzić w miarę
spokojnie swą działalność, a to, że uczestniczycie nie tylko w życiu dzielnicy, ale
całego miasta, zasługuje na podziękowanie. Pozwólcie też, że podziękuję waszym
rodzinom za to, że tolerują nieobecności
strażaków w domu, gdy jesteście zajęci
w jednostce, czy uczestniczycie w akcjach
ratowniczych.
Radna I, Tatar życzyła strażakom z Polany tylu powrotów, ile będzie wyjazdów.
Na zakończenie Radosław Pinkas przedstawił projekt uchwały. Zaproponował, by
przyjąć sprawozdania, zatwierdzić plany,
zrealizować wnioski, m.in. wykonać ogrodzenia wokół remizy. Uchwałę przyjęto
jednogłośnie.
Wojsaw Suchta
20 marca 2014 r.

NIE BÓJMY SIĘ
HISTORII

Kiedy otrzymuję egzemplarz „Kalendarza Ustrońskiego” lub
(jak w tym roku) pięknie wydany „Pamiętnik Ustroński” tom 16,
czuję ogromny przypływ optymizmu. Mała ustrońska ojczyzna
ma się nadal dobrze! - tak bowiem brzmi konkluzja. A jest ona
rezultatem przewertowania kilkuset stron interesującego tekstu
i obejrzenia zdjęć mieszkańców (dziś nieco już zapomnianych),
którzy kiedyś, często w osamotnieniu, ale zawsze bezinteresownie, tworzyli podwaliny ustrońskiej pomyślności. Bez nich obraz
m.in. Ustronia byłby niepełny, gdyż pozbawiony ważnego filaru,
bo przecież nikt tu chyba nie zaprzeczy – w rozwoju każdego
miasta, czy gminy liczą się te trzy najważniejsze: przeszłość,
teraźniejszość oraz inspirowana czasem minionym przyszłość.
Gdy przed laty, w ramach reformy samorządowej, przywracaliśmy
gminom autonomię, czyli status prawny i gospodarczej samodzielności, światli mieszkańcy coraz częściej zaczęli sięgać do swoich
korzeni, znajdując w epokach minionych swoich zasłużonych
przodków, zapomnianych lokalnych bohaterów lub... edukujące
memento! Pochwałę takiej właśnie edukacji często słyszałem
z ust autora przełomowej reformy – prof. Michała Kuleszy,
z którym miałem zaszczyt przez lata współpracować. Jego wizja
harmonijnego i dynamicznego rozwoju gmin sprawdzała się na
ogół tam, gdzie mądrzy mieszkańcy i światli samorządowcy
potrafią tworzyć, rozwijać i inwestować, nie zaniedbując jed-

nocześnie pamięci o tych, którzy starali się działać podobnie,
tyle że w...przeszłości. W ten sposób bowiem tworzy się pełna
i edukująca lokalna historia, a w świadomości współczesnych
utrwala się obraz miejscowych patriotów i bohaterów. Dlatego
właśnie „Pamiętnik Ustroński” to dziś ogromne źródło inspiracji.
Dla samorządowców, których przykłady aktywnych społecznie
obywateli działających w minionych już wiekach powinny
mobilizować do czynów ważnych i odważnych. Dla mądrych
nauczycieli (wierzę, że tylko tacy uczą w Ustroniu), którzy
w zrelatywizowanym dziś moralnie i pozbawionym autorytetów
świecie, mogą je prezentować swoim uczniom, sięgając blisko,
bo do lokalnej historii. Wreszcie dla wielu ustrońskich rodzin, by
mogły z dumnie podniesionym czołem mówić o ważkich dokonaniach swoich przodków. Doceńmy więc tę „małą” ustrońską
historię, bo bez niej nigdy nie powstałaby ta wielka, wzniosła
i patriotyczna. Ogromną i pożyteczną pracę wykonali autorzy
„Pamiętnika Ustrońskiego”, z którego możemy dziś czerpać
dobre wzorce i przykłady całymi garściami! Marek Nejman
P.S. „Pamiętnik Ustroński” można jeszcze zakupić w Muzeum Ustrońskim im. J. Jarockiego oraz Informacji Turystycznej
w Rynku.

DREWNO KOMINKOWE
PR0MOCJA - tel 604270324
Na zdjęciu pracownicy Kuźni Ustroń będący w sierpniu 1971
r. na wczasach w Ustroniu Morskim. Pierwszy rząd od lewej: Andrzej Cieślar, Bogusława Tesarczyk, Alina Drobczyńska, Krzysztof
Krysta, Antoni Holeksa, Stanisław Kościałek, drugi rząd: Zuzanna
Podżorska, Tadeusz Podżorski, Janina Stekla, Ewa Holeksa, Władysław Richert, Helena Kościałek. Fotografię udostępnił i opisał
Tadeusz Podżorski.
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O Armenii opowiadała B. Siekierka.

Fot. M. Niemiec

Wyjątkowy kraj

8 marca kobiety miały wychodne i mogły na przykład udać się na rozdroża świata, czyli do Armenii. Na wirtualną na razie podróż zaprosiła prowadząca Muzeum
„Zbiory Marii Skalickiej”, Irena Maliborska. Gospodarzami spotkania byli: Barbara
i Benedykt Siekierkowie.

Opowieść pani Siekierkowej o biednym kraju gościnnych ludzi zaczęła się
i skończyła w Erywaniu. To nie błąd – tak
właśnie brzmi obowiązująca w Polsce nazwa stolicy tego kraju. Forma Erewań jest
pochodną nazwy rosyjskiej obowiązującej
do czasu upadku ZSRR. Po uzyskaniu
przez Armenię niepodległości przywrócono u nas zapis używany do końca lat 30.
Ormianie to ludzie honorowi i dumni.
Wiele przeszli jako naród, ciągle żywa jest
pamięć o tragedii z lat 1915-1917, kiedy
Turcy zabić 1,5 miliona ludzi. Tę pierwszą zbrodnię ludobójstwa w XX wieku
upamiętnia w stolicy Twierdza Jaskółki.
To pomnik ku czci zamordowanych, który
składa się z trzech elementów – obelisku
o wysokości 44 metrów, dwunastu pochylonych pylonów otaczających kręgiem
wieczny ogień oraz ściany pamięci o długości stu metrów z nazwami miejscowości,
z których pochodziły ofiary ludobójstwa.
W pobliżu muzeum przebiega parkowa

Oryginalnie spędzony Dzień Kobiet.
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aleja, przy której sadzone są drzewa upamiętniające ofiary zbrodni. Takie drzewo
zasadził m.in. papież Jan Paweł II.
Zasłuchani byli goście muzeum na
Brzegach, bo pani Barbara opowiadała
ciekawie i przystępnie. Przekazywała
dużo wiadomości, ale nie przesadzała
ze szczegółami. W opowieściach o podróżach, nakreślenie atmosfery miejsca
ważniejsze, jest od encyklopedycznych informacji. Pomagały w tym fotografie, pokazujące krajobrazy z polami uprawnymi,
wysokie góry z serpentynami dróg i przede
wszystkim klasztory. Nigdzie indziej nie
można chyba zobaczyć takich kamiennych kościołów i zabudowań. Przyklejone do skały lub wręcz wykute w skale
robią zapewniały mnichom bezpieczne
schronienie. W wielu z nich ukrywane są
cenne manuskrypty pisane oryginalnym
alfabetem ormiańskim. Nie tylko krajowe
mądrości spisywali i gromadzili klasztorni
mędrcy. Woluminy pochodzą zarówno

z zachodu, jak i ze wschodu, a także
z krajów arabskich.
Ormianie są bardzo dumni ze swojej
kultury, a jak nigdzie indziej wpływ na
nią miało chrześcijaństwo. Armenia była
pierwszym chrześcijańskim państwem
na świecie, jej władca przyjął chrzest
w 301 roku z rąk Grzegorza Oświeciciela.
Wcześniej święty przebywał przez 13 lat
w więzieniu. Gdy władca zapadł na chorobę psychiczną poproszono Grzegorza
o pomoc. Zgodził się wyleczyć króla, gdy
ten obieca, że wraz z poddanymi przyjmie
chrześcijaństwo. Ormianie są świadomi
znaczenia swoich kościołów – Ormiańskiego Kościoła Narodowego i Kościoła Katolickiego Obrządku Ormiańskiego, ale sami
nie są zbyt religijni. W niedzielę państwo
Siekierkowie nie widzieli w świątyniach
zbyt wielu Ormian. Bliższy jest im duchowy aspekt śpiewu, tańca, muzyki. Nawet
w małych miejscowościach można
w domu kultury obejrzeć spektakl w wykonaniu profesjonalnych artystów.
Wiele jest wyjątkowych rzeczy w Armenii. Składające się prawie w całości
z kamienia, zazwyczaj wulkanicznego
tufu i bazaltu klasztory i kościoły. Język
ormiański, który został utworzony około
roku 405 przez mnicha Mesropa Masztoca,
dokonującego przekładu Biblii. Chaczkary
– kamienne płyty wotywne, umieszczane
w murach świątyń, wejściach grobowców,
na rozstajach dróg. Bogato zdobione, jak
to się mówi – haftowane, ze złożoną ornamentyką i krzyżem ormiańskim.
Wyjątkowy i szczególny jest też Ararat.
To na nim zatrzymała się Arka Noego,
czekając aż minie gniew boży. Święta góra
położona jest obecnie na terytorium Turcji,
15 km od granicy. Można się na nią dostać
jedynie ze specjalna przepustką. Ormianie tęsknie na niego spoglądają i robiła
to również pani Barbara z okien hotelu
w Erywaniu.
Kawa, herbata, ciasteczka i ciekawa
historia opowiedziana przez kogoś znajomego to przepis nas sukces frekwencyjny
w „Zbiorach Marii Skalickiej”. Tym razem
było jeszcze prawdziwe armeńskie wino,
którym częstowali podróżnicy. Popołudnie
w Dzień Kobiet bardzo dużo osób spędziło w muzeum, to akurat jest wyjątkowe
w ustroniakach.
Monika Niemiec

Fot. M. Niemiec
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pamiętnik

Aktorzy z Lipowca na scenie.

Fot. W. Suchta

„Przywracanie pamięci” to niewątpliwie
najważniejszy motyw obecny we wszystkich
tekstach ukazującego się już od ponad 25
lat „Pamiętnika Ustrońskiego”. Taka myśl
przyświecała również Towarzystwu Miłośników Ustronia – wydawcy periodyku, które
tradycyjnie z początkiem roku zaprezentowało najnowszą edycję swojej publikacji
w gościnnych progach miejscowych parafii.
14 stycznia spotkanie popularyzujące 16 tom
„Pamiętnika Ustrońskiego” miało miejsce
w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej,
26 stycznia w Filiale tejże Parafii w Dobce,
natomiast 10 marca w Czytelni Katolickiej.
We wszystkich wydarzeniach uczestniczyli
księża proboszczowie, licznie zgromadzona publiczność – pasjonaci regionalnych
wydawnictw, a także autorzy, członkowie
i współpracownicy zespołu redakcyjnego.
Spotkania prowadzili Michał Pilch
(z pasją promujący książkę wśród szerokich
kręgów odbiorców) oraz Bożena Kubień
– redaktorzy „Pamiętnika Ustrońskiego”.

Wygrał entliczek

4 marca w Miejskim Domu Kultury
„Prażakówka” odbył się IX Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych.
Wzięły w nim udział 3 zespoły: Zespół
Teatralny „Entliczek - Pentliczek” ze
Szkoły Podstawowej nr 5 ze spektaklem
„Próba generalna”, który był adaptacją
fragmentu opowieści Tove Jansson „Lato
Muminków” (opiekunowie: Agnieszka
Szonowska i Janina Barnaś); Teatrzyk
Szkolny „Prima” z SP 2 ze spektaklem „Jaś
i Małgosia” – parodią bajki braci Grimm
(opiekunowie: Eryka Szurman i Kinga
Ludorowska); Zespół teatralny „Maski”
z Gimnazjum nr 2 ze spektaklem „Świetlicowe Dziady” (opiekun: Monika Rzeszótko).
Szanowne jury z przyjemnością obejrzało przedstawienia, a w jego skład

Maski z G-2.

20 marca 2014 r.			

wchodzili: Karol Suszka, dyrektor Sceny
Polskiej Teatru z Czeskiego Cieszyna
Tesinske Divadlo, Krystyna Krysta, polonistka i zawodowy aktor Piotr Charczuk.
Po dłuższych obradach werdykt brzmiał
następująco – I miejsce dla „Entliczka Pentliczka”, drugie dla „Masek”, trzecie
dla „Primy”.
Zwycięska trupa reprezentowała Ustroń
w zmaganiach rejonowych w Cieszynie,
które odbyły się 10 i 11. Również 11
marca zdobywcy drugiego i trzeciego
miejsca pokazali się szerszej publiczności, bo wystąpili w ramach XVI Ustrońskich Spotkań Teatralnych. Uczestnicy
otrzymali statuetki drewniane, dyplomy
i ptasie mleczko oraz lizaki, wafelki
i długopisy.
(mn)

Fot. W. Suchta

B. Kubień dodatkowo na spotkanie w Czytelni Katolickiej przygotowała prezentację multimedialną archiwalnych fotografii
i dokumentów, opowiadającą o ustrońskich
rodach Nowaków, Steców i Tomiczków,
opisanych w najnowszym wydawnictwie.
Warto dodać, iż Czytelnia Katolicka jest
rówieśniczką TMU i w ubiegłym roku obie
organizacje obchodziły zacny jubileusz
125-lecia założenia.
„Pamiętnik” jest do nabycia w Muzeum
Ustrońskim im. Jana Jarockiego, Miejskiej
Informacji Turystycznej oraz na Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej. Zapraszamy
również na stronę internetową: www.tmu.
ustron.pl, gdzie można znaleźć więcej
informacji na temat wydawnictw TMU.
Dokumentowanie lokalnej historii, śladów jej przeszłości, dziedzictwa i tradycji to zagadnienia wokół których od
lat skupia się działalność Towarzystwa
Miłośników Ustronia. Ocalamy od zapomnienia to wszystko, co składa się
na naszą tożsamość, aby tym samym
mieszkańcy miasta i regionu poczuli się
bardziej zadomowieni w przestrzeni swej
małej ojczyzny.
(bk)

Gazeta Ustrońska 9

Krzysztof Kolarczyk i Dawid Śliwka.

Fot. M. Niemiec

Recepta na sukces

Nie bez powodu matematyka nazywana jest królową nauk, zgodnie bowiem
ze słowami R. Bacona: „Kto lekceważy
osiągnięcia matematyki przynosi szkodę
całej nauce, ponieważ ten, kto nie zna
matematyki, nie może poznać innych
nauk ścisłych i nie może poznać świata”.
Dwaj uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
w Ustroniu – Krzysztof Kolarczyk i Dawid
Śliwka są z matematyką i przyrodą za pan
brat. Poniżej prezentuję rozmowę przeprowadzoną z laureatami Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Matematyki
z Elementami Przyrody oraz z nauczycielkami, które przygotowały swoich
podopiecznych w taki sposób, że osiągnęli
tak wielki sukces.
Ilu uczniów wzięło udział w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym
z Matematyki z Elementami Przyrody dla uczniów szkół podstawowych
w województwie śląskim, którego organizatorem jest Kuratorium Oświaty
w Katowicach?
E. Sztwiertnia: W pierwszym etapie startowało 10 386 uczniów z 1021 szkół,
natomiast do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 145 uczniów, a laureatami
zostało zaledwie 85 uczestników.
Ilu uczniów z naszego miasta startowało
w pierwszym etapie?
M. Gluza: W pierwszym etapie wzięło
udział 51 uczniów z 5 ustrońskich szkół,
a do etapu rejonowego zakwalifikowało
się tylko 4 uczniów.
Ci uczestnicy byli uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu?
E. Sztwiertnia: Tak, to wielka radość, że
wszyscy reprezentanci Ustronia w etapie
rejonowym pochodzili z naszej szkoły.
Zatem ilu laureatów zostało wyłonionych spośród uczniów powiatu cieszyńskiego?
M. Gluza: Z powiatu cieszyńskiego
wyłoniono 7 laureatów, w tym 2 dwóch
uczniów z naszej Dwójki – Krzysztofa
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Kolarczyka oraz Dawida Śliwkę. Jesteśmy
dumne, że nasi uczniowie podczas etapu
wojewódzkiego stracili zaledwie 3 punkty
i dołączyli do zacnego grona najlepszych
w województwie.
Co może pani powiedzieć o uczniach,
których tak znakomicie Pani wyedukowała?
E. Sztwiertnia: Ich sukces jest wynikiem ogromnej pracy, którą włożyli
w przygotowania. Są to uczniowie bardzo
inteligentni, sumienni oraz systematyczni. Od samego początku wykazywali
się ponadprzeciętnymi umiejętnościami
oraz nieustannie pogłębiali swoją wiedzę. Uczestniczyli aktywnie w lekcjach
oraz zajęciach pozalekcyjnych, których
tematyka oscylowała wokół matematyki
i przyrody.
Jak się Pani z nimi pracowało?
E. Sztwiertnia: Współpraca z nimi to
sama przyjemność. Krzysiek i Dawid są
nie tylko mądrymi, ale i wykazującymi
się wysoką kulturą osobistą chłopcami.
Nie są to dzieci, które uczą się materiału
bezmyślnie na pamięć. Z pasją zgłębiają
tajniki wiedzy przyrodniczej, pragną
wszystko zrozumieć, dzięki czemu osiągają wspaniałe wyniki.
Pani Moniko, a co Pani jako nie tylko
nauczyciel, ale i wychowawca obu
chłopców może o nich powiedzieć?
M. Gluza: Nie pozostaje mi nic innego,
jak tylko zgodzić się z moją przedmówczynią. Chłopcy są wyjątkowi, a ja jestem
bardzo dumna, że takie perełki są moimi
wychowankami i że mogłam z nimi
współpracować oraz w jakimś stopniu
przyczynić się do ich osiągnięć.
Zwrócę się teraz z kilkoma pytaniami
do samych nagrodzonych.
Jak się czujecie jako laureaci tak prestiżowego konkursu? Jak na tę wieść
zareagowali Wasi najbliżsi?
Wiadomość o takim wyniku sprawiła
nam wiele radości. Jeżeli chodzi o reakcje

najbliższych, to szczególnie rodzice bardzo
się ucieszyli, koledzy też nam gratulowali.
Co zyskaliście stając się laureatami?
Cieszyliśmy się z tego, że nam się udało,
że nasza praca zaprocentowała i że dzięki
takiemu wynikowi zostaniemy zwolnieni z pisania sprawdzianu szóstoklasisty
i otrzymamy tym samym wynik maksymalny – 40 punktów.
Teraz możecie odetchnąć z ulgą. Ale
jak wszyscy wiemy – bez pracy nie ma
kołaczy. Zatem jak wyglądały wasze
przygotowania do ostatecznych konkursowych zmagań?
W szkole uczestniczyliśmy w dodatkowych
zajęciach z przyrody oraz matematyki,
rozwiązywaliśmy ubiegłoroczne testy,
wykonywaliśmy przygotowywane przez
nauczycielki zadania, a w domu czytaliśmy
wiele książek przyrodniczych, oglądaliśmy
filmy oraz liczyliśmy wiele różnorodnych
zadań.
Jak oceniacie stopień trudności tegorocznych pytań konkursowych?
Stopień trudności był porównywalny do
pytań pojawiających się na ubiegłorocznych testach. Niektóre pytania były oczywiście bardzo trudne i wymagały dłuższego
zastanowienia się, skorzystania ze zdobytej
wiedzy, ale i logicznego myślenia.
Czy zakres materiału wykraczał poza
ten zdobyty na lekcjach?
Tak. Pytania dotyczyły dużego obszaru
materiału, a my musieliśmy go w całości
przyswoić i dodatkowo musieliśmy nauczyć się zagadnień, które nasi koledzy
dopiero będą poznawali pod koniec roku
szkolnego.
Co było najtrudniejsze z przyrody, a co
z matematyki?
Z przyrody zagadnienia związane z krajobrazami świata, a z matematyki wyrażenia
algebraiczne.
Który przedmiot jest Wam bliższy: przyroda czy matematyka?
Dawid: Zdecydowanie przyroda.
Krzysztof: Chociaż bardzo lubię przyrodę, to jednak bliższa mojemu sercu jest
matematyka.
Jak zrodziło się Wasze zainteresowanie
matematyką i przyrodą?
Dawid: Matematyczne umiejętności
rozwinęła u mnie Pani Monika Gluza,
natomiast od wczesnych lat dziecięcych
czytałem i przeglądałem książki przyrodnicze, a nauka w szkole była kontynuacją
rozwijania moich zainteresowań.
Krzysztof: Od najmłodszych lat interesowałem się matematyką, a pójście do szkoły
spowodowało rozwój mojej pasji, mieli na
to wpływ nauczyciele i rodzice. W klasach
I-III brałem udział w konkursach związanych z matematyką. Zainteresowania
typowo przyrodnicze związane z biologią,
chemią czy fizyką rozwinęły się u mnie
dopiero w klasie IV, wcześniej jedynie
interesowały mnie zagadnienia typowo
geograficzne.
Czy znajdujecie jeszcze czas na inne
zajęcia niezwiązane z matematyka czy
przyrodą?
Dawid: Jeżeli swojego wolnego czasu
nie poświęcamy na zgłębianie wiedzy
przyrodniczej, matematycznej, to obaj
lubimy spędzać swój wolny czas aktywnie
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– uprawiając sport. Braliśmy też udział
w Konkursie Biblijnym „Jonasz”, którego
kolejny etap jest jeszcze przed nami.
Krzysztof: Ja jestem także fanem gier
komputerowych, szczególnie strategicznych, przygodowych, RPG. Jeżeli chodzi
o inne przedmioty, to jeszcze lubię język
angielski. Moją największą sportową
fascynacją jest piłka nożna, w którą gram
m. in. podczas treningów i meczów Kuźni
Ustroń. Poza tym lubię też grać w siatkówkę, uczestniczyć w zajęciach wychowania
fizycznego i SKS.
Czy możecie mi powiedzieć, jak sobie
wyobrażacie siebie za 10 lat, czy myślicie
o swojej przyszłości?
Dawid: Nie mam jeszcze sprecyzowanych
planów związanych z moją przyszłością.
Czas pokaże, jak potoczy się moja droga
życiowa.
Krzysztof: Lubię czasami wybiegać
swoimi myślami w przód. Chciałbym
pójść w ślady mojego taty, który jest
informatykiem. Oczywiście wszystko się
jeszcze może zdarzyć, jednak przyznaję,
że marzą mi się studia na jakimś dobrym
uniwersytecie.
Korzystając z okazji, komu chcielibyście
podziękować?
Dziękujemy naszym rodzicom i nauczycielom.
Za co?
Pani Monice Gluzie i Ewie Sztwiertni
dziękujemy za dobre przygotowanie do
konkursu oraz poszerzenie naszej wiedzy,
a rodzicom za to, że nieustannie motywowali nas do nauki.
Na koniec chciałabym jeszcze skierować kilka pytań do pani Moniki Gluzy.
W jaki sposób można zachęcić uczniów
do nauki matematyki – uważanej za
najtrudniejszy przedmiot?
Faktycznie istnieje opinia, że matematyka jest najtrudniejszą dziedziną nauki.
Staramy się zachęcić uczniów do zgłębiania jej tajników już od najmłodszych
lat, np. uczniowie klas I-III biorą udział
w zajęciach uniwersytetu dla dzieci –
Unikids, które pokazują, że matematyka
może być ciekawa i magiczna. Ponadto
organizujemy różnego typu zajęcia oraz

konkursy. 13 marca nauczycielka naszej
szkoły – Małgorzata Mierwa zorganizowała konkurs pt. „Mistrz rachunku
pamięciowego” o puchar Dyrektora SP 2
w Ustroniu przeznaczony dla wszystkich
uczniów ustrońskich szkół. W konkursie
wzięło udział 45 uczniów szkół podstawowych, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych. Rywalizacja została
objęta honorowym patronatem RODN
„WOM” w Bielsku-Białej. Zadania zostały zredagowane przez konsultanta WOM
w Bielsku-Białej. Konkurs przeprowadziły i oceniły konsultantki RODN „WOM”
w Bielsku-Białej: Katarzyna Parcia
i Maria Kaczmarzyk.
Jakie były zasady tego konkursu?
W ciągu 45 minut uczestnicy konkursu
mieli do rozwiązania 45 pamięciowych
obliczeń rachunkowych. Obliczenia
pamięciowe uczniowie wykonywali rozwiązując zadania z treścią, krzyżówki,
zadania z luką. O kolejności zajętych
miejsc decydowała liczba otrzymanych
punktów. Uczniowie walczyli o zwycięstwo indywidualne w poszczególnych
klasach, natomiast o zwycięstwie drużynowym decydowała suma punktów
uzyskanych przez wszystkich zawodników (9 osobowej) drużyny wytypowanej
z każdej szkoły.
Co uczniowie robili podczas przerwy,
w czasie której oceniano ich prace?
Dla uczniów został przygotowany
poczęstunek, obejrzeli także film oraz
prezentacje multimedialne ukazujące
piękno matematyki, dotyczące m.in.:
liczby Pi oraz niekonwencjonalnych
szybkich metodach liczenia w pamięci.
Następnie dzieci układały matematyczne
puzzle.
Jaki był wynik rywalizacji młodych
ustrońskich matematyków?
Zwyciężyła drużyna z naszej szkoły, drugie miejsce zdobyli uczestnicy ze Szkoły
Podstawowej nr 1, natomiast trzecie
miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5.
Dziękuję za rozmowę. Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.
Rozmawiała: B. Kossakowska
		

Trzecie
W powiecie
Zespół siatkarek z Lipowca ze Szkoły
Podstawowej nr 5 po wygraniu etapu miejskiego, a następnie zawodów międzygminnych - znalazł się w finale powiatowym
w mini siatkówce. Rozgrywki odbyły
się 12 marca, w Ustroniu w Szkole Podstawowej nr 2. Dziewczynki zajęły 3
miejsce ulegając drużynom ze Skoczowa
i Cieszyna.
Skład drużyny: Agnieszka Frączek - kapitan, Angelika Greń, Martyna Chrapek,
Julia Musiał, Katarzyna i Kinga Górny,
Patrycja Habdas, Aleksandra Heller, Natalia Ferfecka, Kamila Chrapek.
Opiekun drużyny: Magdalena Kubala.

Klub zdrowia

Klub Zdrowia przy Chrześcijańskiej
Służbie Charytatywnej zaprasza na prelekcję pt „Co zrobić żeby kręgosłup nie bolał?”
Program poprowadzi specjalista masażu
Stanisław Kubica. W programie: prelekcja,
degustacja, mierzenie ciśnienia, obliczanie
BMI.
Prelekcja odbędzie się w środę 26 marca
o godz. 17.30, w Szkole Podstawowej nr 1,
ul. Partyzantów 2. Wstęp wolny.

Wędrujące
rośliny

Uczestnicy miejskiego konkursu „Mistrz rachunku pamięciowego”.
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Fot. M. Niemiec

Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”
oraz Ustroński Klub Ekologiczny
w cyklu spotkań przyrodniczo-ekologicznych serdecznie zapraszają na ilustrowany wykład Aleksandra Dordy
pt.: Wędrujące rośliny. To temat dla
wszystkich, którzy kochają przyrodę
i dbają o otaczające środowisko.
Jak zawsze czekają na Państwa niespodzianki, duża porcja wiedzy i fantastycznych zdjęć.
Spotkanie odbędzie się w Muzeum
„Zbiory Marii Skalickiej”, Ustroń Brzegi,
ul. 3 Maja 68, 22 marca o godz. 16.00.
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Kreatywny Recykling

W zeszłym tygodniu, 11 i 13 marca w
dwóch ustrońskich szkołach – Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej
nr 3, miały miejsce warsztaty kreatywnego
recyklingu. Warsztaty malowania kwiatów z opakowań po jajkach oraz szycia
muszek z resztek materiałów, połączone
z dyskusją na temat segregowania śmieci
i zrównoważonego rozwoju były prowadzone w ramach projektu Kreatywny Recykling – Program Edukacji Ekologicznej
(C.R.E.E.P. – Creative Recycling – Eco
Education Program), dofinansowanego
przez Fundusz Wyszehradzki. Koordynatorem tego międzynarodowego projektu
jest Fundacja Laja z Cieszyna.
Kreatywny Recykling to projekt zainicjowany przez organizację pozarządową
D’Avent z Bukaresztu w Rumunii. Pomysł
na stworzenie społeczności kreatywnego
recyklingu narodził się w 2012 r. z inicjatywy m.in. Aliny Blagi i Patricii Dragan.

W styczniu 2013 r. projekt został wybrany
jako jedna z 13 najważniejszych inicjatyw
ekologicznych na świecie przez Green
Economy Eco-Business Innovation Initiative (http://issuu.com/peacechildint/docs/
online_final__1_/1).
We wrześniu 2012 roku, Patricia Dragan przyjechała do Czech i zamieszkała w Czeskim Cieszynie, w ramach
projektu Wolontariat Europejski (EVS).
W przygranicznym mieście poznała Hannę Kaczerowską i Anitę Kramarczyk,
z którymi zdecydowała się wdrożyć projekt Kreatywny Recykling w Cieszynie,
w Polsce, w ramach Fundacji Laja. Rozpoczęły od zorganizowania w kwietniu 2013
roku festiwalu Tydzień Ziemi – zielonego
tygodnia warsztatów, spotkań i wykładów
dotyczących środowiska. Ich celem było
rozpoczęcie współpracy ze szkołami,
samorządami, organizacjami pozarządowymi i firmami, organizacja festiwali,

warsztatów i spotkań eko-edukacyjnych.
W dniach 14-18 kwietnia 2014 r. odbędzie
się druga edycja tego festiwalu, do którego uczestnictwa już dzisiaj zapraszają
organizatorki.
W lipcu 2013 r. zdecydowały się napisać
projekt, w ramach konkursu ogłoszonego
przez Fundusze Wyszehradzkie. Projekt otrzymał dofinansowanie i będzie
realizowany do lipca br. z partnerami
z Węgier (Sustainable Department from
Central European University), Słowacji
(Eko Centrum Lesopark, Preles) i Czech
(Petrklíč Help). Partnerem kluczowym jest
Fundacja Laja, a jego koordynatorką jest
Anita Kramarczyk, była uczennica SP-1,
która powiedziała: –To było niesamowite
uczucie, zjawić się po latach w szkole,
w której spędziło się 8 lat życia, by móc
stanąć po tej „drugiej” stronie. Obserwując twarze dzieci, widziałam moich
znajomych z czasów szkolnych. Czułam
jakbym się cofnęła w czasie. Tym bardziej,
że wychowawcą mojej klasy był Dariusz
Gierdal, któremu serdecznie dziękuję za
pomoc w przeprowadzeniu warsztatów
w obu szkołach. W tym miejscu chciałabym również podziękować Iwonie Kulis
– dyrektor SP-1 oraz pani Jolancie Kocyan
– dyrektor SP-3 za możliwość realizacji
warsztatów i ciepłe przyjęcie.
Warsztaty zostały przeprowadzone
z około 70 osobami z obu szkół. Dzieci wykazały ogromne zainteresowanie
zarówno częścią wykładową, jak i ćwiczeniową.
– Ich duża wiedza na temat segregacji
śmieci oraz sposobów oszczędzania energii czy też wody mile mnie zaskoczyła.
Nie wspominając już o kreatywności
wykazanej w pracach manualnych –mówi
A. Kramarczyk.
Jednak same warsztaty nie są jedynym
elementem projektu. W maju przewiduje
się wydruk przewodnika z przykładami
„zielonych lekcji” oraz tutoriali do warsztatów z kreatywnego recyklingu dla
nauczycieli i osób pracujących z dziećmi
i młodzieżą: – Mamy nadzieję, że przewodnik, który będzie również dostępny
w wersji on-line, stanie się użytecznym
narzędziem do edukacji ekologicznej
w instytucjach oświatowych, zarówno
publicznych, jak i prywatnych – podsumowuje koordynatorka.

Dzień otwarty
w sp-5
Zapraszamy wszystkie przedszkolaki
wraz z rodzicami, opiekunami na Dzień
Otwarty, który odbędzie się w sobotę
22 marca w Szkole Podstawowej nr 5
w Ustroniu Lipowcu przy ul. Szkolnej 1.
Nasi goście będą zwiedzać szkołę, wezmą
udział w spotkaniu z gościem specjalnym
oraz obejrzą występy naszych uczniów.
Rodzice i opiekunowie zaznajomieni zostaną z ofertą naszej Szkoły. Początek
o godz. 8.30. Serdecznie zapraszamy
wszystkich zainteresowanych. Dyrekcja,
nauczyciele i uczniowie SP-5

12 Gazet

20 marca 2014 r.

Przy piłce Adrian Sikora, po latach znowu w Kuźni.

Fot. W. Suchta

grali Bojaźliwie

W sobotę 15 marca rozegrano w Skoczowie finał Pucharu Polski w piłce nożnej podokręgu skoczowskiego. Beskid
Skoczów wygrał 3:0 z Kuźnią Ustroń.
Choć wynik wydaje się być za wysoki, to
zwycięstwo zasłużone.
Puchar Polski w niższych klasach często
jest rozgrywkami niechcianymi. Trenerzy
wystawiają drugie składy, traktują mecze
jak treningi. Coś się jednak zmienia.
– Od kilkunastu lat najlepsze drużyny
z naszego podokręgu grają i starają się
wygrywać - mówi prezes podokręgu
w Skoczowie Bogusław Walica. - Wygrywają najmocniejsze drużyny, przez
ostatnie trzy lata Wisła Ustronianka. Prestiż robi swoje, a my staramy się, by
finał był znaczącym wydarzeniem i kluby
szanowały te rozgrywki. Dzisiejszy finał
był niezłym widowiskiem, choć jeszcze
mamy czas przygotowań do rozgrywek.

Była walka, zaangażowanie, kilka ładnych
akcji. Może pogoda wystraszyła kibiców,
ale na to jedno nie mamy wpływu.
Faktycznie akurat w sobotę pogoda
nie dopisała. Było zimno, padał deszcz,
wiał wiatr.
Kuźnia wystąpiła w składzie: Damian
Krzywda, Tomasz Jaworski, Damian
Madzia, Rafał Podżorski, Piotr Zawada
(od 46 min. Artur Węglarz), Arkadiusz
Brachaczek, Jacek Juroszek (od 76 min.
Piotr Husar), Zbigniew Krysta (od 45 min.
Dawid Kocot), Marcin Marianek, Marek
Szymala (od 76 min. Michał Szlajss),
Adrian Sikora.
Trener Beskidu Skoczów Marcin Michalik: - Pierwsza połowa pod nasze dyktando, co udowodniliśmy trzema bramkami. W drugiej połowie chyba zbrakło
nam motywacji i graliśmy do 60. minuty,
a potem oddaliśmy pole ustroniakom, cze-

procent na nierodzim

Piłkarze z Nierodzimia przygotowują się
do wiosennej rundy rozgrywek. Drużyna
seniorów oraz drużyny juniorów i trampkarzy rozpoczynają rozgrywki w weekend
12-13 kwietnia na wyjeździe, więc seniorów w Nierodzimiu zobaczymy dopiero 21
kwietnia. O przygotowaniach i drużynach
mówi wiceprezes ds. sportowych Roman
Niemiec:
– Już 15 stycznia nasi zawodnicy rozpoczęli
przygotowania do rundy wiosennej.
Do końca lutego trenowaliśmy w sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej
w Nierodzimiu, a od marca na naszym
obiekcie. W grupach trampkarzy i juniorów, pod wodzą trenera Rafała Dudeli,
ćwiczy około 35 chłopców. Składy obu
drużyn pozostały bez większych zmian.
W grupie seniorów natomiast, w porównaniu do rundy jesiennej nastąpiło kilka
istotnych zmian. Na skutek kontuzji nie
podjęli treningów Marcin Czyż, Przemysław Pilch, Dawid Siemiennik, a z powodów osobistych zrezygnowali z treningów
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Filip Karolonek, Szymon Czyż, Jarosław
Kawulok oraz Kamil Gocyla. W ich miejsce z drużyną trenuje trzech juniorów oraz
czterech nowych zawodników. Trenerem
pozostaje Mateusz Tomala. Rozegraliśmy kilka spotkań sparringowych, m.in.
z LKS Pogórze, Beskidem Brenna, Kuźnią
Ustroń i Zebrzydowicami.
KS „Nierodzim” zrzesza obecnie około
50 zawodników z różnych grup wiekowych, w przeważającej większości dzieci
i młodzież. Mówi prezes KS Nierodzim,
Katarzyna Brandys:
– Borykamy się z różnymi problemami,
zarówno osobowymi, jak i finansowymi. Niestety to właśnie głównie czynnik finansowy kształtuje działania klubu
i w ogromnej mierze decyduje o naszych
wynikach. Wiadomo, im więcej pieniędzy uda nam się pozyskać, tym więcej
możemy zainwestować w zawodników,
zwłaszcza w sprzęt sportowy, wyposażenie obiektu, trenerów, wyjazdy na sparringi, szkolenia, obozy treningowe. To

go jednak nie wykorzystali. Jednak druga
połowa ze wskazaniem na Ustroń. Nad
tym co pokazaliśmy w pierwszej połowie
pracowaliśmy od początku okresu przygotowawczego. Sparing po sparingu, coraz
to lepiej wyglądało i dziś pokazaliśmy, że
potrafimy poprawnie grać w piłkę.
Trener Kuźni Mateusz Żebrowski: –
Założeniem było nie stracenie bramki ze
stałego fragmentu gry i to niestety nam
się nie udało. Uczulałem drużynę, a mimo
wszystko dwa razy daliśmy się zaskoczyć
z tego elementu gry. To ustawiło spotkanie
i nie wiem, czy po szybkiej stracie dwóch
bramek drużyna nie zwątpiła, bo graliśmy
trochę bojaźliwie, nie potrafiliśmy skonstruować akcji. Po drobnych zmianach
w ustawieniu druga połowa na pewno
wyglądała lepiej. Uważam, że zarówno
Beskid jak i my, nie stwarzaliśmy z gry
sytuacji bramkowych. Mecz był wyrównany, a zdecydowały stałe fragmenty gry.
Z gry nie możemy być dumni i trudno coś
pozytywnego powiedzieć. Było to pierwsze starcie w meczu o stawkę i ewidentnie
zawiedliśmy.
Wojsław Suchta

B. Walica gratuluje drugiego miejsca
M. Żebrowskiemu.
Fot. W. Suchta

daje wymierne efekty w postaci wyników
sportowych, a naszym kibicom daje radość i satysfakcję. Wszystkie pieniądze
otrzymane z miasta są przeznaczone na
bieżącą działalność. Na pozostałe sprawy
ciągle brakuje środków i szukamy innych źródeł na sfinansowanie np. zakupu
sprzętu. Staramy się pozyskiwać środki
i z innych źródeł, bo koszty są znaczne.
Prowadzimy w lecie parking nad Wisłą
w Nierodzimiu oraz szukamy chętnych do
wynajęcia obiektu. Odwiedzamy też sponsorów, zwłaszcza lokalnych przedsiębiorców, którym chciałabym w tym miejscu
bardzo podziękować za przekazane nam w
2013 r. wsparcie. W tym roku po raz drugi
możemy pozyskiwać pieniądze dzięki
akcji 1%. W roku poprzednim zebraliśmy
2.111 zł. W tym roku otrzymaliśmy wyższą dotację z miasta, dzięki czemu kwotę
zebraną z 1% będziemy mogli przeznaczyć na zakup sprzętu sportowego. Jeżeli
ktoś jeszcze się nie rozliczył, a chciałby
wesprzeć szkolenie dzieci i młodzieży
z naszego klubu zachęcam do przekazania
nam 1%. Wystarczy wpisać w zeznaniu
nasz numer KRS 0000177110 i nazwę
Klub Sportowy „Nierodzim”.
(ws)
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ekslibrisy
Ponoć ekslibris wraca do łask, a mówił o tym 28 lutego w Muzeum
Zbiory Marii Skalickiej Andrzej Znamirowski krakowianin; który
ekslibrisami interesuje się od 1990 r. Jest założycielem i kierownikiem „Galerii Ekslibrisu”, a także członkiem Rycerskiego Zakonu
Bibliofilskiego. Obecnie ma 21,5 tys. opisanych okazów, oraz 10-12
tys. nieopisanych.
Ubywa książek w naszych domach. Coraz więcej osób mieszka w
minimalistycznych wnętrzach, w których dopuszczalne są jedynie
gadżety, a nie różnej wielkości, różnych kolorów książki, na których
zbiera się kurz. Jednak wciąż jeszcze jest dużo domów, w których
półka na książki to podstawowy mebel. Ludzie książki kupują, czytają i pożyczają, i czasem w ten sposób je tracą. Rozwiązaniem jest
ekslibris – mała karteczka przyklejona do 2 strony książki. Przede
wszystkim ma spełniać ma wskazywać, do kogo należy książka, ale
może też cieszyć oko, zaskakiwać, intrygować. Wskazywać, kim
jest właściciel, jaki ma charakter, czym się interesuje.
Wyciskany
– Najstarszy znak własnościowy, bo trudno go jeszcze nazwać
ekslibrisem, pochodzi sprzed 3.500 lat. Został odnaleziony
w Egipcie przy zwoju papirusu, który powstał za panowania faraona
Amenhotepa III – opowiadał historię ekslibrisu A. Znamirowski. –
Podobne znaki były stosowane w różnych państwach i w różnych
cywilizacjach.
Dalej krakowianin opowiadał, że protoekslibrisy malowane były
na marginesach książek lub wplatane w inicjały, super ekslibrisy
były wyciskane na skórzanych okładkach. Najstarszy protoekslibris
pochodzi z 1373 roku, najstarszy super ekslibris z 1470 roku. Ten
rok 1470 uznaje się też za datę narodzin ekslibrisu we współczesnym
rozumieniu, czyli luźnej karteczki z danymi właściciela księgozbioru. Matką tego wynalazku była oczywiście potrzeba, a ojcem druk.
Odkrycie Gutenberga spowodowało, że coraz więcej książek trafiało
do ludzi i już niekoniecznie tych najbogatszych.
– Na fali upowszechniania czytelnictwa w 1470 w Bawarii powstał pierwszy ekslibris, drugi w 1498 roku w Szwajcarii, a trzeci
w 1516 roku w Polsce. Właścicielem pierwszego polskiego znaku
był biskup Maciej Drzewicki, kanclerz wielki koronny, prymas
Polski. Przechowany jest w Bibliotece Jagiellońskiej – mówił twórca
galerii ekslibrisu.
Bagatelizowany
– Ekslibris nie jest przedmiotem zainteresowania naukowców – wyjaśniał A. Znamirowski. – Do tej pory, w przeciwieństwie do takich
dziedzin jak filatelistyka, medalierstwo, numizmatyka, sfragistyka,
które są naukami pomocniczymi historii, ekslibris nie uzyskał statusu naukowego ani wobec polonistyki, ani bibliologii. A przecież
dzięki ekslibrisom możemy na przykład stwierdzić, jak wyglądała
sieć bibliotek w danym regionie, okresie, kto był ich właścicielem.
W muzeum na Brzegach dowiedzieliśmy, że gdy w połowie XIX
zaczęło się zainteresowanie grafiką i zaczęto ją kolekcjonować,
objęło to również ekslibrisy. Nie zbierano ich jednak osobno, tylko
razem z książkami, do których były wklejone.
Kolekcjonowany
Grafika rozkwitła w XX wieku, a to spowodowało, że ekslibris
zaczął się od książki odrywać. Zaczęto się nim interesować nie ze
względu na jego funkcję, jako znak własnościowy czy godło bibliofila, ale jako obiekt do wystawienia. Twórcy, odpowiadając na zapotrzebowanie kolekcjonerów, zaczęli tworzyć ekslibrisy masowo.
Ci którym ekslibrisy dedykowano już nie wklejali ich do książek,
ale wkładali je do swoich zbiorów, prezentowali je na wystawach.
Książka schodziła na dalszy plan. Po II wojnie światowej ekslibrisy
zaczęto wręcz produkować. Są tacy, którzy mają w swym dorobku
kilka tysięcy ekslibrisów.
Użytkowany
Ekslibris nigdy nie był grafiką artystyczną, spełniał funkcje
użytkową. Miał oznaczać właściciela, księgozbiór, lokalizację
i nic więcej. Od połowy XIX wieku rysunek ekslibrisu zaczął się
wzbogacać i iść w stronę małej formy graficznej. Ale żeby pozostać
ekslibrisem, musi spełniać kilka warunków.
Posiadać napis „ekslibris”, imię i nazwisko osoby lub nazwę
instytucji, która jest właścicielem księgozbioru.
– Twórcy popełniają czasem błąd tworząc je dla osób już nie żyjących – tłumaczył kolekcjoner. – Nie można stworzyć ekslibrisu dla
Mikołaja Kopernika, bo on sobie go do żadnej książki nie wklei.
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Ekslibris musi być dedykowany osobie współczesnej, choć dopuszczalną formą jest czyjś ekslibris dedykowany sławnej osobie, czyli
np. „In memoriam Mikołajowi Kopernikowi”.
dopasowany
Rysunek i napisy ekslibrisu powinny korespondować albo
z księgozbiorem, albo z właścicielem. Powinien wskazywać zawód,
charakter, upodobania, wady, zalety. Nie bez znaczenia jest format
– taki, żeby nie trzeba było przycinać, zaginać, a swobodnie wkleić
do książki. Zastosowana technika graficzna musi pozwolić wykonać
taką ilość odbitek, jakiej potrzebuje właściciel księgozbioru czy to
dla 300, czy 15 tysięcy egzemplarzy. Każda odbitka musi być tej
samej jakości.
skomputeryzowany
W dobie powszechnej cyfryzacji, nie dziwi, że ekslibrisy coraz
częściej tworzone są przy pomocy nowoczesnych technologii.
– Są twórcy, którzy wprowadzają do komputera gotowe elementy
i trochę je przetwarzają. Są też tacy, którzy starają się tworzyć grafikę
artystyczną, a nie tylko odtwarzającą i ich wkład pracy, talentu jest
w tym dziele znacznie poważniejszy. W tej chwili trudno ocenić
wartość tych prac. Czas pokaże.
A. Znamirowski stwierdził, że są twórcy wykorzystujący technikę
cyfrową, na których już teraz warto zwrócić uwagę. Wśród nich
Krzysztof Marek Bąk z Bielska-Białej, adiunkt w cieszyńskim
Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. On jako pierwszy założył w Polsce pracownię ekslibrisu komputerowego.
Przekazany
Ekslibris, który oderwał się od książki stał się przedmiotem kolekcjonerskim. Największą na świecie kolekcję ekslibrisów posiada
restaurator z Orezzo na Sycylii. Zebrał ich ponad 150 tys. i wszystkie
są jemu dedykowane.
Kolekcja w tej chwili ma właściciela, ale nie wiadomo, co stanie
się po jego śmierci. Zdarza się, że przez zaniedbanie znikają duże
zbiory – są wywożone, niszczone, poupychane w stertach różnych
papierów.
– Kolekcjonerzy nie zawsze potrafią w sensowny sposób zadbać
o ich dalszy los, jak to zrobiła pani Maria Skalicka, która przekazała
wszystko miastu – stwierdził gość z Krakowa.
wyeksponowany
A. Znamierowski obserwuję nurt powrotu do książki:
– Zdarza mi się na wystawach, spotkaniach poświęconych tej
tematyce, że uczestnicy podchodzą do mnie i proszą o namiary na
kogoś, kto ekslibrisy tworzy. Cieszy mnie to, choć takich pasjonatów jak ja nie jest wielu. Od samego początku sam prowadziłem
galerie, nawiązywałem kontakty, przygotowywałem ekspozycje,
katalogi – bardzo mnie to cieszyło. Kiedy dzieci podrosły mogłem
poświęcić ekslibrisom więcej czasu. Zajmowałem się nimi i w pracy,
i w domu. Od trzech lat jestem na emeryturze, ale nie jest to emerytura od ekslibrisów. Organizuję wystawy i intensywnie porządkuję
zbiory. Nieopisane, nie skatalogowane kolekcje często trafiają gdzieś
do magazynów, bo nie ma się nimi kto zająć.
Na spotkanie przyszło niewiele osób, ale za to sami pasjonaci
– książek, grafiki i małej formy artystycznej, która łączy te dwie
pasje. Trudno sobie wyobrazić bardziej odpowiednie miejsce
do rozmów o ekslibrisach niż Oddział Muzeum Ustrońskiego
na Brzegach. Jego twórczyni – Maria Skalicka, zebrała 3,5 tys.
ekslibrisów. Wszystkie są opisane i przechowywane w odpowiednich warunkach. Najpiękniejsze z nich wiszą na ścianach
i można je oglądać na co dzień.
Monika Niemiec
20 marca 2014 r.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZ MIASTA USTROŃ
o pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości
zagospodarowanej parkingiem o powierzchni 1400m² - część działki
ozn. nr 5071/6 położonej w Ustroniu przy ul. Równica,
z przeznaczeniem na obsługę miejsc parkingowych.
Okres obowiązywania umowy: od 16 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2017 r.
Ogłoszenie o przetargu, które zawiera szczegółowo opisane zadania
wynikające z umowy dzierżawy zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Ustroń www.ustron.bip.info.pl w zakładce „przetargi nieruchomości” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ustroń.
Miejsce, termin i sposób składania ofert:
Biuro Podawcze Urzędu Miasta Ustroń pok. nr 4. do dnia 7 kwietnia
2014 r. do godz. 15.30. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych
kopertach opisanych: "Przetarg na dzierżawę, parking przy ul. Równica”
załączając dowód wpłaty wadium oraz pozostałe dokumenty opisane w
ogłoszeniu o przetargu (w części warunki przystąpienia do przetargu).
Przetarg odbędzie się chociażby wpłynęła tylko jedna oferta, spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
Miejsce i termin przetargu:
Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, w Biurze Rady Miasta pok. nr 38
w dniu 11 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 – (część jawna przetargu,
podczas której nastąpi otwarcie ofert w obecności oferentów, część
niejawna przetargu odbędzie się w dniu 11.04.2014 r. o godzinie 12.00.)
Burmistrz Miasta Ustroń zastrzega prawo zamknięcia przetargu bez
wybrania, którejkolwiek z ofert.
Wadium: w wysokości 6.600,00 zł (w pieniądzu) – stanowiącej
10% ceny wywoławczej, (tj.: z kwoty 66.000,00zł) należy wpłacać: na
konto nr 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 Urzędu Miasta Ustroń
ING Bank Śląski 0/Bielsko- Biała lub w kasie Urzędu Miasta, tytułem
"Wadium - przetarg na dzierżawę, parking przy ul. Równica ”.
Bliższych informacji udziela Wydział Architektury Inwestycji Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Ustroń, tel.( 033)8579318.

pomyśl o urlopie! - LATO 2014
MARZEC- ostatni etap wczesnej rezerwcji
gwarancja ceny, najwyższe rabaty, wycieczki gratis

weekend majowy i czerwcowy samolot, autobus, dojazd własny - wczasy, wycieczki, rejsy

Przygotujemy oferty specjalnie dla Ciebie!

POZIOMO: 1) miododajne drzewo, 4) zespół Beaty
Kozidrak, 6) prawosławny ksiądz, 8) partnerka Warsa,
9) szyny kolejowe, 10) przyjaciel w niedoli, 11) Bogusław
z filmu „Psy”, 12) fakty, 13) starożytna poetka grecka,
14) ryje kopczyki, 15) szkoli zawodników, 16) legenda
futbolu, 17) zlot harcerski, 18) piłka poza boiskiem,
19) lipcowa solenizantka, 20) zbrojony w betonie.
PIONOWO: 1) rodzaj szklanki, 2) Sejm, 3) żałobny
kwiat, 4) opaska na pliku banknotów, 5) brana przez
krawca, 6) liczy czas postoju, 7) napisał „Wrzesień”,
11) w alfabecie, 13) rodzaj zasłony, 17) samolot radziecki.

CZAR „DZIENNIKA” JÓZEFA PILCHA

Z niekłamaną, gorącą satysfakcją polecam Państwu najnowszą,
znakomitą pozycję książkową - „Dziennik” ustrońskiego bibliofila, miłośnika książki, autora wielu publikacji, członka Towarzystwa Miłośników Ustronia, długoletniego głównego księgowego
PSS „Społem” - Józefa Pilcha. Miałam to szczęście, że w latach
jego najowocniejszej działalności, jako młoda wówczas osoba,
mogłam poznać go osobiście oraz współpracować przy organizacji różnych ustrońskich przedsięwzięć. Zapewniam każdego
potencjalnego czytelnika, iż wydawnictwo jest tak ciekawe i
interesujące, jak ciekawą osobistością był jego bohater. Losy osób,
o których pisze w zderzeniu ze swoimi przeżyciami, dają nieprawdopodobny efekt literacki. Czytelnik odczuwa niesamowitą
więź z autorem, jakby żywo uczestniczył w wydarzeniach tam
opisanych. Ponad 1200 znanych nazwisk, kalejdoskop ważnych
uroczystości i imprez nie tylko ustrońskich, emanująca z tekstu
pozytywna energia, dobroć, życzliwość, miłość – cóż więcej
chcieć? „Dziennik” po prostu oczarowuje.
Zachęcając Was - drodzy mieszkańcy Ustronia i okolic do
zakupu tej jednej z najciekawszych książek ostatniego czasu
zaręczam, że nikt nie pożałuje, wręcz będzie bardzo z nabytku
zadowolony. Lektura wydana w lutym br. tak wciąga, iż czyta się
ją jednym tchem o każdej porze dnia i nocy. Można ją zakupić
w Muzeum Ustrońskim, na Parafii Ewangelickiej oraz Miejskiej
Bibliotece Publicznej.
Z życzeniami przemiłych wrażeń.
Elżbieta Sikora

Biblioteka

poleca:

Romual Koperski - „Ocean Niespokojny. Część pierwsza”
Relacja z nieudanej próby przepłynięcia łodzią wiosłową Oceanu Spokojnego na trasie Chosi (Japonia) – San Francisco (USA).
Romuald Koperski to pisarz, dziennikarz, reportażysta ale też
zawodowy muzyk (znalazł się w Księdze Rekordów Guinessa
jako wykonawca najdłuższego koncertu fortepianowego, trwającego 103 godziny i 8 sekund). Autor książek o swych syberyjskich
podróżach („Pojedynek z Syberią”, „Przez Syberię na gapę” i in.).
Arkadiusz Stempin – „Angela Merkel .Cesarzowa Europy”
Biografia jednej z najbardziej wpływowych postaci współczesnej Europy. Autor nie skupia się tylko na politycznej karierze
przyszłej pani kanclerz ale też rekonstruuje dzieciństwo oraz okres
dorastania Merkel. Kładzie nacisk na realia NRD, na wychowanie w domu pastora, na ścisły umysł, jakim może się poszczycić
młoda Angela. Pokazuje, jak odmienne było życie we wschodniej
i zachodniej części Niemiec.

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 28 marca.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 10

Kwiaty i całusy dla pań
Nagrodę w wys. 50 zł oraz książkę ufundowaną
przez ustrońskie wydawnictwo Koinonia otrzymuje
Jan Cieślar z Ustronia, ul. Źródlana. Zapraszamy
do redakcji.
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Jeśli wierzyć medialnym doniesieniom, to niezły pogodowy gie i zielone liście osiągają 4-10 cm długości, wyrastają na krótchaos panował w ostatnich miesiącach. I konia z rzędem temu, kim, czasem czerwonawo zabarwionym ogonku i są z obu stron
kto nie patrząc w kalendarz i opierając się wyłącznie na obserwa- z rzadka owłosione. Na spodniej stronie włoski wyrastają kępkami
cjach tego, co wyprawiało się za oknem, byłby w stanie dokładnie w kątach wyraźnych, równolegle biegnących nerwach. Naturalnym
określić z jaką to porą roku mieliśmy do czynienia. W sumie siedliskiem dereni właściwych są żyzne i wapienne, umiarkowanie
chyba prawie każda telewizyjna prognoza pogody w minionych wilgotne lub suche gleby; preferują miejsca słoneczne, ale dobrze
nawet kilkunastu tygodniach pełna była określeń (odnoszących się rosną w półcieniu, np. na skraju lasów. Są to krzewy odporne na
aury) typu nietypowa, zaskakująca, niespotykana od dziesięcioleci mrozy, a także zanieczyszczenia powietrza. Wydają się wręcz
i tym podobne. Również korzystając ze zdobyczy fenologii, czyli idealnymi krzewami do sadzenia w miejskich parkach i ogrodach
nauki zajmującej się związkami pomiędzy różnymi przyrodni- przydomowych, zwłaszcza, że właśnie na przedwiośniu stanowić
czymi zjawiskami a klimatycznymi porami roku, z trudnością mogą ich wspaniałą ozdobę. Podobnie jak wiele gatunków krzezdołalibyśmy precyzyjnie wskazać porę roku pasującą do wska- wów i drzew (choćby wspomniane wcześniej leszczyny, wierzby czy wawrzynki) również
zań kalendarza. Zapewne
derenie właściwe zakwitają
fenolodzy-amatorzy mieli
jeszcze przed rozwojem liw ostatnich miesiącach spości. W marcu, jednocześnie
ro kłopotów próbując swoje
z leszczynami lub nieco od
obserwacje zinterpretować
nich później, na bezlistnych
naukowymi fenologiczgałązkach derenia rozwijają
nymi „algorytmami”. Ot,
Dereń jadalny
się drobne, intensywnie żółwystarczy bowiem oprzeć
tego lub złocistożółtego kosię nieopatrznie na jednym
loru kwiaty. Płatki ich koron
tylko pogodowym elemenmają zaledwie 2-3 milimetry
cie, jakim jest pokrywa
długości, ale liche rozmiary
śnieżna, czyli zaleganie
kwiatów derenie z nawiązką
śniegu. Zgodnie z ustalenadrabiają ich ilością. Kwiaty
niami fenologii trwały zanik
zebrane są po 10-25 w kupokrywy śnieżnej charakteliste baldaszki, które mogą
ryzuje okres fenologiczny
wręcz obsypać cały krzew.
kończący zimę i noszący
Efekt jest niezapomniany
sympatycznie brzmiącą nai porównywalny do zakwizwę spodzimek. Śniegu tej
tających prawie równocześzimy było tyle, ile zdołanie forsycji. I dokładnie jak
ły wyprodukować armatki
w przypadku forsycji, gałązki
śnieżne, czyli w zasadzie
derenia właściwego można
w ogóle zimy nie było
zebrać, ułożyć w wazonie
i z późnej jesieni płynnie
i „podpędzić” w mieszkaniu,
przeszliśmy do spodzimka.
fundując sobie może nie od
Również niektóre gatunki
razu odrobinę luksusu, ale
roślin lekko „zwariowały”
z pewnością wiele radości
i już nawet w styczniu i
i przyjemności dla oka i nosa.
lutym weszły w okres kwitKwiaty derenia właściwenienia (widziałem wówczas
go produkują dużo nektaru
kwiaty zawilców, pieri pyłku, są więc cenionymi
wiosnków i przylaszczek),
nie czekając na przypisaną sobie porę roku, zwaną w fenologii roślinami miododajnymi, będącymi bardzo wczesnym źródłem
pożytków dla pszczół (i innych błonkówek). Skoro derenie
zaraniem wiosny (czyli przedwiośniem).
Właśnie teraz, w drugiej połowie marca mamy pełnię zarania mają kwiaty, to muszą być i owoce. Mają one lekko wydłużony,
wiosny i ze strony pogody winniśmy się spodziewać wszystkiego, elipsoidalny kształt i długość od 1,5 do 3 cm. Są czerwonawe
co nasi dziadkowie i pradziadkowie określali krótko – w marcu, lub ciemnowiśniowe, o błyszczącej skórce; dojrzewają późnym
jak garncu. Jednym słowem może być śnieg i mróz do ładnych latem, na przełomie jesieni. Nie od parady dereń właściwy nosi
kilkunastu stopni poniżej zera, ale następnego dnia słoneczko może drugą nazwę – dereń jadalny. Jadalne są oczywiście owoce,
nieźle przygrzać do kilkunastu stopni na plusie. Jakby nie było, a najsmaczniejsze są ponoć te zbierane już z ziemi, w pełni dojrzałe
to i tak zapewne będziemy narzekać na pogodę, bo to taki nasz i opadłe, słodkawe, ale i lekko cierpkie, o kwaskowatym smaku.
lubiany „sport narodowy”. Na szczęście z naszych klimatyczno- Można je używać tak na surowo, jak i po wysuszeniu. Nadają się
-pogodowych oczekiwań i fanaberii niewiele sobie robią rośliny, na kompoty, dżemy, galaretki, jako dodatek do marynat do mięs
tylko po prostu dopasowują się do aury. Zaranie wiosny to okres, i sosów (zwłaszcza do dziczyzny). Przede wszystkim z owoców
w którym kwitną doskonale znane wczesnowiosenne rośliny derenia robi się wina i nalewki, zwane oczywiście dereniówka– przebiśnieg, przylaszczka, podbiał, zawilec gajowy, sasanka mi. Okres szczególnej kulinarnej popularności derenia to okres
wiosenna, krokus, a z krzewów i drzew: wawrzynek wilczełyko, imperium Persji i cesarstwa Bizantyńskiego. Obecnie owoce tego
dereń właściwy, leszczyna pospolita, wierzby, wiązy, olchy i to- krzewu wykorzystuje się przede wszystkim w kuchni irańskiej
pole. Z tej całej plejady roślin proponuję dziś zwrócić uwagę na oraz gruzińskiej i innych ludów Kaukazu, a w mniejszym stopniu
trochę jakby zapomniane i niedoceniane derenie właściwe, zwane w kuchni bałkańskiej, ukraińskiej czy słowackiej. Chyba szkoda,
gdyż owoce derenia mają dużo witaminy C (więcej niż np. cytryny)
również dereniami jadalnymi.
We florze Polski dereń właściwy ma status gatunku uprawiane- i antyoksydantów. W medycynie ludowej dereń stosowany bywał
go, którego ojczyzną jest obszar obejmujący zachodnią, środkową do leczenia zaburzeń żołądkowo-jelitowych, a także w higienie
(ale bez Polski właśnie) i południowo-wschodnią Europę, zachod- jamy ustnej. Gałązki kwitnącego krzewu obdzierano z kory
nią Azję i Kaukaz. Jest to roślina chętnie sadzona i uprawiana i używano niczym szczoteczek do zębów, po prostu gryząc je. Aby
w wielu rejonach świata, a na uwagę zasłużyła sobie zarówno w pełni wyczerpać temat użytków płynących z derenia właściwego, wspomnieć należy o twardym i ciężkim drewnie, cenionym
walorami ozdobnymi, jak i stricte użytkowymi.
Derenie właściwe rosną w formie wysokich i rozłożystych krze- w tokarstwie (dawniej wyrabiano z niego np. koła zębate).
Warto chyba przywrócić derenie jadalne naszym ogrowów, ale stare okazy mogą przybierać postać niewielkich drzew,
dorastając nawet do 7-10 m wysokości. Młode pędy są kanciaste dom. Posadzone samotnie lub prowadzone w formie
i pokryte oliwkowozieloną lub brązowoczerwoną korą. Starsze wysokich i gęstych żywopłotów, będą stanowić ich ozdopędy i gałęzie mają korę szarobrunatną lub szarą, popękaną bę na przedwiośniu, ale także początkiem jesieni, kiedy
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
w drobne tafelki (łuski). Jajowato-eliptyczne w zarysie, całobrze- dojrzewają owoce.
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minikoszykówka

PRZYGODA TRWA

Uczennice ustrońskiej „Dwójki” po raz kolejny pozytywnie zaskakują! Zdobywają
pierwsze miejsce w rejonie, tym samym awansując do półfinałów wojewódzkich.

Po wygranych eliminacjach gimnazjalnych na szczeblach miejskim, gminnym i
powiatowym, ustrońskie koszykarki awansowały do zawodów rejonowych, które
rozegrano 13 marca 2014 r.
Tym razem ustronianki stanęły do walki
z przeciwniczkami z Pawłowic, a zmierzyły
się z nimi w hali pszczyńskiego gimnazjum. Uczennice G-2 obawiały się starcia
z konkurentkami, jednakże, jak się później
okazało, bezpodstawnie. Już w pierwszej
kwarcie nasze koszykarki wykazały się
szybkością i nieprzeciętną sprawnością,
zyskując aż jedenaście punktów przewagi
nad rywalkami. Wynik końcowy był przesądzony już po kilku minutach od rozpoczęcia
spotkania. Ustronianki w krótkim czasie
osiągnęły bardzo wysoką liczbę punktów
i nie pozwoliły przeciwniczkom cieszyć
się pierwszym miejscem w rejonie! Już po
raz kolejny poświęcenie i ogromna determinacja dziewcząt z ustrońskiej „Dwójki” zaowocowały spektakularną wygraną.
Zdobyły mistrzostwo rejonu pszczyńskiego
i zapewniły sobie udział w półfinałach
wojewódzkich.
Młode koszykarki, przygotowane przez
nauczyciela G-2 Artura Kluza, w składzie:
Sonia Brzozowska (kapitan), Magda Gonska, Marta Moskała, Paulina Czyż, Paulina
Tyszka, Joanna Matuszek, Katarzyna Mizia, Dominika Wesołowska, Kinga Kubala,
Wiktoria Kadela, Wiktoria Pokorny, Klaudia Bałoń i Wiktoria Kłósko mogą cieszyć
się wygraną 41: 12 i kolejnym sukcesem
na swoim koncie. Aktualnie, dziewczęta
oczekują na ustalenie terminu półfinałów
wojewódzkich, które prawdopodobnie
odbędą się początkiem kwietnia. Zmierzą
się z wówczas przedstawicielkami trzech
innych rejonów w walce o awans do finałów
wojewódzkich.
Dla sportsmenek z G-2 kwietniowe
zmagania na pewno okażą się nie lada
przedsięwzięciem. Drużyna sportowa
20 marca 2014 r.			

z ustrońskiej „Dwójki” już za niedługo rozegra mecz z przedstawicielkami powiatu
pszczyńskiego, starając się zapewnić sobie
miejsce w półfinale wojewódzkim w zawodach piłki siatkowej. Dziewczęta staną
do walki także z drużyną z Wisły w zawodach piłki nożnej, a co najważniejsze będą
starały się uzyskać jak najlepszy wynik
w zmaganiach koszykarskich.
Paulina Czyż

14 marca w Hali Sportowej w Pszczynie,
odbyły się zawody rejonowe w mini piłce
koszykowej dziewcząt i chłopców. Nasz
powiat reprezentowały uczennice z SP nr
1 w Ustroniu. Rywalem były rówieśniczki z SP nr 18 z Pszczyny, które okazały
się najlepsze w powiecie pszczyńskim.
Równo o godz. 10.00 sędzia rozpoczął,
bardzo emocjonujący i trzymający w napięciu do samego końca, mecz finałowy.
Po pierwszej kwarcie gry wynik 14:8 dla
drużyny gospodarzy z Pszczyny. W drugiej
kwarcie nasze dziewczęta mocno wzięły
się do pracy odwracając całkowicie losy
spotkania, wychodząc na prowadzenie
16:34. Wysokie prowadzenie udało się
również utrzymać w kwarcie trzeciej,
która skończyła się wynikiem 39:30. Emocje sięgnęły zenitu w ostatniej odsłonie
rywalizacji, kiedy to na 2 minuty przed
końcem spotkania drużyna gospodarzy,
zdołała doprowadzić do zaledwie 2 pkt
straty 47:49. W najważniejszym momencie
nasze dziewczęta bardzo dobrze zagrały
w obronie wyprowadzając przy tym dwa
fantastycznie kontraataki „dorzuciły” dwa
kosze i wygrały rzutem na taśmę 47:53.
Dzięki tej wygranej dziewczęta z „jedynki” w składzie: Zofia Korcz, Rozalia Warzecha, Weronika Bujok, Marta Gogółka,
Wiktoria Rzepa, Katarzyna Potaszyńska,
Julia Kochut, Martyna Gruszka, Paulina
Siekierka, Natalia Tomiczek, Agata Karolonek, Greta Busz i Patrycja Rzyman będą
reprezentować naszą szkołę w zawodach
półfinału wojewódzkiego.
(MŻ)

Finał w sp-2

Mimo iż UKS Dębowianka nieźle poczyna sobie w III lidze kobiet w piłce siatkowej,
gmina Dębowiec nie posiada wymiarowej sali do przeprowadzenia turnieju finałowego
na tak wysokim szczeblu. Podobnie jak nasi szczypiorniści z MKS Ustroń, gdy walczyli
o mistrzostwo Śląska w Górkach, siatkarki z Dębowca będą musiały grać na wyjeździe. Dla ustroniaków to dobrze, bo finał odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 2, gdzie od 21 do 23 marca będzie można oglądać damską siatkówkę
na wysokim poziomie.
21.03 – piątek
godz. 17.00 UKS Dębowianka Dębowiec – MKS Czechowice-Dziedzice
godz. 19.00 O&S MKS Sokół Radzionków – Silesia Volley MSK MOSiR Mysłowice 2
22.03 – sobota
godz. 16.00 MKS Czechowice-Dziedzice – Silesia Volley MSK MOSiR Mysłowice 2
godz. 18.00 UKS Dębowianka Dębowiec – O&S MKS Sokół Radzionków
23.03 – niedziela
godz. 10.00 O&S MKS Sokół Radzionków – MKS Czechowice-Dziedzice
godz. 12.00 Silesia Volley MSK MOSiR Mysłowice 2 – UKS Dębowianka Dębowiec
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Filharmonia Śląska: Audycja muzyczna ustrońskich
gimnazjów, MDK „Prażakówka”
„Listy na wyczerpanym papierze” – spektakl muzyczny oparty na twórczości Agnieszki Osieckiej
i Jeremiego Przybory, MDK „Prażakówka”
Wykład Aleksandra Dordy pt.: Wędrujące rośliny,
Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”
IX Miejski turniej Szachowy o Indywidualne Mistrzostwo Ustronia Juniorów, MDK „Prażakówka”
Klub zdrowia-prelekcjęa pt. „Co zrobić żeby krę
gosłup nie bolał?”, SP-1
Spotkanie pt. „Dawne ustrońskie hafty i koronki
- duma Muzeum Ustrońskiego”, Muzeum Ustrońskie

dziesięć lat temu
Z rozmowy z Czesławem Witańskim, kierownikiem Inspektoratu
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach: A w jaki
sposób będzie regulowany Suchy Potok skoro pogrodzony jest
płotami? To działania nielegalne. Prawo wodne mówi wyraźnie, że
grodzić można półtora metra od linii brzegu czyli krawędzi górnej
skarpy, nawet gdy jest to teren prywatny. Musi być umożliwiona
komunikacja wzdłuż potoku. Zna pan przypadek Suchego Potoku?
Znam i nie wiem kto na to wydał zezwolenie. W tej chwili można rozpocząć sprawę, wezwać nadzór budowlany, potem sprawa idzie do
góry, trafia do NSA, wszystko trwa cztery lata, ale to jedyne wyjście.

Prezes, czyli człowiek od wszystkiego.

Fot. W. Suchta

Przegrywamy kasety VHS na
DVD. 507-385-375.
Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-53-98.

UWAGA! Profesjonalne pranie
dywanów. Punkt przyjęć - sklep
"Wszystko dla dzieci", ul. Cieszyńska (koło PKO). 660-546764.

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 3a
– szafy, garderoby, zabudowy wnęk
z drzwiami przesuwanymi i nie
tylko… Zamów bezpłatny pomiar.
RATY 0%. 728-340-518, 33-85422-57. www.komandor-ustron.pl

Sprzedam domek cempingowy całoroczny - woda, gaz, siła - Ustroń
Jelenica. 602-211-970.

Drewno kominkowe: buk, brzoza,
świerk, podpałkowe, muł, węgiel
groszek, brykiet. TRANSPORT.
33/854 47 10.

Do wynajęcia mieszkanie - pokój,
kuchnia, łazienka - Jelenica. 785383-639.

Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul.
Rynek 3, tel. (33) 444-60-40.
Rozliczamy PIT-y. 507-385-375.

Pokój do wynajęcia. 665-8756-78.

M-3 na ul. Sikorskiego do wynajecia. Tel. 605-635-161.
Usługi stolarskie: zabudowy,
meble itp. 33 854-43-86, 601821-157.

20.3					Pod Najadą				ul. 3 Maja 13			 tel. 854-24-59
21-22.3		Na Szlaku				ul. 3 Maja 46 			 tel. 854-14-73
23-26.3		Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
27-28.3		Na Zawodziu				ul. Sanatoryjna 7 		 tel. 854-46-58
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- Wnuczek powierzył mi swojego psa Tofika, sznaucera miniaturkę. Miałam się nim opiekować, u mnie miał być bezpieczny - mówi
lekarka ze łzami w oczach. – (...) Mimo, że właśnie zaczynał się mój
ulubiony serial, poszłam z Tofikiem na spacer, bo bardzo o to prosił...
Pani Irena spacerowała po swoim malowniczym osiedlu Poniwiec
(...). Z około 50 metrów dostrzegła psa siedzącego przed furtką
ogrodzenia. To był owczarek alzacki (...) Pani Irena postanowiła
wziąć Tofika na ręce, schować za kurtkę i wycofać się. Zdążyła się
tylko schylić, gdy owczarek lotem błyskawicy był już przy niej i rzucił
się na małego pieska. Swoimi silnymi szczekami celował prosto
w podbrzusze, chciał rozszarpać małego. Pani Irena ratowała pupila
wnuka, ale (...) nie reagował na próby odciągnięcia, a nawet bicie.
Na ratunek chciał pospieszyć sąsiad, który wybiegł ze swojej posesji
z drągiem, ale (...) bał się. (...) Owczarek uciekł z ofiarą w pysku.
Rzucał nią, chciał zagryźć. (...) Pani Irena (...) opowiada – Tamten
pies, wyglądający jak lew atakował z taką dziką siłą i agresją, że
nie reagował na nic. Mnie pogryzł właściwie przypadkiem, bo
chodziło mu głównie o Tofika. Nie chciałabym widzieć człowieka,
którego by zaatakował.
- W stosunku do uczniów szkół ustrońskich przeprowadzono w tym
roku szkolnym 9 interwencji - informuje komendant Straży Miejskiej
w Ustroniu, Jacek Tarnawiecki. - W ostatnich miesiącach strażnicy
miejscy podejmowali interwencje w stosunku do ustrońskich gimnazjalistów palących papierosy. Przeprowadzono w tej sprawie rozmowę z rodzicami. 4 osoby biegały po ławkach w Parku Kuracyjnym.
Nakazano im umycie wszystkich ławek w parku koło amfiteatru
i przeprowadzono rozmowę z rodzicami. Zatrzymano 5 młodzieńców,
którzy rozbawieni wywracali kosze pełne śmieci na peronie stacji
Ustroń Zdrój. Nakazano posprzątanie wszystkich śmieci. Oczywiście
i w tym przypadku rozmawiano z rodzicami i szkołą. (...) - Mamy
też do czynienia z przyjezdną młodzieżą, która rozrabia. Niestety
opiekunowie grup często nie reagują, a czasem nie wiedzą nawet,
gdzie przebywają uczestnicy ich wycieczki. W tym roku szkolnym
złapano trzech wąchaczy kleju, którzy przyjechali na wagary z Wisły.
Jeden z chłopców ledwo trzymał się na nogach. Na widok strażników
zaczęli uciekać. Co charakterystyczne, dyrektor szkoły uwierzył
uczniom, którzy stwierdzili, że nic złego nie robili, a nie strażnikom,
którzy zrelacjonowali zdarzenie.
Wybrała: (mn)
20 marca 2014 r.

felieton

Tak sobie myślę

Jak się musi…
Przed laty pytano mnie nieraz jak sobie
radzę z wykonywaniem moich licznych
obowiązków. A były to czasy kiedy pracowałem co najmniej na dwóch etatach,
a do tego jeszcze podejmowałem inne
zadania o charakterze społecznym. Naprawdę było tego dużo. Sam dziwię się
temu, że ze wszystkim zdążałem na czas.
Dzisiaj już bym pewnie tak nie potrafił.
Najwyraźniej w miarę przybywania lat,
ubywa mi, jak pewnie każdemu człowiekowi, sił i życiowej energii. Nie ma też

felieton
Telewizja
Obecna zimno-deszczowa pogoda zatrzymała nas na dłużej w domach. Przerwane zostały prace w ogródku i wokół
domów. Nie ma spacerów i wygrzewania
się w słońcu. Cóż „w marcu jak w garncu”, a „kwiecień plecień, wciąż przeplata,
trochę zimy, trochę lata.” Siedząc całymi
dniami w mieszkaniu, bardziej ulegamy
pokusie oglądania telewizji. A czymże
jest telewizja?
Na naszym pierwszym roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, po
pierwszym semestrze, odbyła się burzliwa
dyskusja nad dotychczasowymi wykładami. Mianowicie pewna mała grupa pań
zwróciła się do naszego opiekuna roku
z prośbą, czy nie można by było zaprosić
z wykładami bardziej lewicowych wykładowców? Wyobrażacie sobie P.T. Czytelnicy, na Uniwersytecie Papieskim Jana
Pawła II prośba o „bardziej lewicowych
wykładowców”, to już niemalże skandal,
a na pewno prowokacja! Szybko się jednak
wyjaśniło, że prośba ta nie znalazła poparcia u pozostałych 97% słuchaczy.
Cóż tak zdenerwowało owe lewicujące panie? Otóż, nie wykład ks. dr hab
Dariusza Oko - pt: „Struktura ludzkiego
ducha”, a wykład ks. prof. dr hab. Andrzeja
Zwolińskiego - „ Media jako elektroniczny
wychowawca”. Wykład ten, profesor rozpoczął od stwierdzenia, że w telewizji nie
ma stacji, którą można oglądać. Wszędzie
błazenada! A my, mówimy, myślimy i
zachowujemy się jak w telewizji. Jak wykazały badania 65% młodych ludzi uważa,
że zachowuje się i myśli jak w telewizji.
„Telewizja nie jest dla mądrości, lecz dla
błazenady, dla robienia z nas durni” - zakończył swój wstęp nasz wykładowca. Następnie podał wyniki przeprowadzonych
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tej motywacji, która sprawia, że w pewnych okresach naszego życia, potrafimy
zrobić naprawdę dużo. Działamy wtedy
często ze świadomością, że musimy to
i tamto i jeszcze coś innego, zrobić. I to
w określonym, ograniczonym czasie. Przy
tym nie można tego odkładać na późniejszy termin. Czego bowiem nie zdążymy
zrobić dzisiaj, na to jutro zabraknie nam
czasu. Działamy więc pod przymusem.
I okazuje się, że jak się musi, to naprawdę
można zrobić wiele. A więc przymus ma,
a przynajmniej, może mieć, znaczenie
pozytywne, mobilizujące...
Tak to przynajmniej oceniam z perspektywy minionych lat, lat mojej wzmożonej
aktywności. A teraz kiedy te lata mam już
za sobą, stwierdzam, że moja wydajność
w pracy, znacznie zmalała. Ja już po prostu
nie muszę się śpieszyć ani martwic się tym,
ze z czymś nie zdążę. Niewiele mam obo-

wiązków i zadań, które muszę wykonać
w wyznaczonym terminie. Łapię się na
tym, że wiele spraw odkładam na później.
Już nie martwię się tym, że czego nie
zrobię dziś na to w przyszłości nie będę
miał czasu, ale raczej tym, że jeżeli za
wiele zrobię dzisiaj, to nie będę miał co
robić później. Coraz gorzej wykorzystuję
mijający czas. Najwyraźniej brakuje mi
motywującego do działania przymusu.
Myślę, że podobnie ma się też sprawa
z innymi ludźmi. Tam gdzie nie ma poczucia upływu czasu i konieczności należytego wykorzystania, tam działanie ulega
spowolnieniu. Być może, że do sprawnego
i wydajnego działania, potrzeba poczucia,
że czas goni, a więc musimy go wykorzystać. A jak musimy, to jesteśmy w stanie
wykonać to, co do nas należy i to nawet
o wiele więcej niż sądzimy, że jesteśmy
w stanie zrobić.
Jerzy Bór

wśród młodzieży badań. Okazało się, że
61 % młodzieży uczy się życia z telewizji,
w myśl zasady: „Głupi uczy głupszego,
ślepy prowadzi ślepego”. Z telewizją
przegrała rodzina i Kościół. Nasze myślenie wzoruje się na tym, co widzimy
w telewizji. Jak się okazało telewizja
nigdy nie uczyła myślenia, stała się tylko
środkiem zabawowym. Już na początku
istnienia telewizji zorientowano się, że
niesie ona bardzo szybko informację, jest
więc przydatna do rozpropagowania kłamstwa. Mieliśmy przykład tego w PRL-u
w stanie wojennym, kiedy to ludzie wychodzili na spacer w czasie emisji Dziennika Telewizyjnego, a telewizory wystawiali
do okien. Hasło „Telewizja kłamie” stało
się sztandarem prowadzącym nas aż do
przemian ustrojowych. Dziś 20% ludzi
uzależnionych jest od ekranu. I to uzależnienie dotyczy wszystkich grup wiekowych. Nawet nas, którzy znali świat bez
telewizji. Tak, tak P.T Czytelnicy, pierwsze
osiem lat wychowywałem się bez telewizji. Dzisiaj żyjemy według programów
telewizyjnych. Są apele do proboszczów,
aby nabożeństw nie wyznaczać w porze
popularnych seriali. Opowiadał mi kiedyś
pracownik katowickiej TVP, że najwięcej
telefonów od widzów otrzymali w dniu,
kiedy przez pomyłkę opuszczono jeden
kolejny już 1580 odcinek serialu wenezuelskiego. Dzwoniły panie w różnym wieku
informując o pomyłce. Rozpoznawały, że
to nie kolejny odcinek serialu, po innej kreacji bohaterki, nie tych samych kwiatach
w wazonie. Telefon rozgrzał się tego dnia
do czerwoności.
Nawet moja suczka Lola, rasy Syberian
Husky, nie wyjdzie z domu na uprawniony spacer w czasie emisji jej ulubionego serialu Alaska. Jak powiedział prof.
A. Zwoliński - „Wchodzimy do domu,
włączamy światło, żeby nie wyrżnąć
w szafę i zaraz włączamy prawym kciukiem pilota tv, włączamy, chociaż nie
wiemy, co będzie w telewizji. Tylko 18
minut dziennie poświęcamy na rozmowę
z dzieckiem, z tego 11 minut narzekamy
na rząd premiera Tuska lub na sąsiada,
a tylko 7 minut normalnie rozmawiamy
z dzieckiem”.

Tego już było za wiele dla naszej grupki
lewicujących pań, stąd prośba o lewicowego wykładowcę, który mógłby powiedzieć
jak to jest naprawdę?
Ostatnio trafiła mi się książka socjolożki
dr Agnieszki Ziętek - „Jean Baudrillard
wobec współczesności” w całości poświęcona myśli francuskiego postmodernisty,
filozofa i socjologa Jeana Baudrillarda
autora książki pod tytułem : „Symulakry i
symulacje”. Według J. Baudrillarda symulakrem jest jak w opowieści Borgesa tworzenie idealnej mapy, która odwzorowując
z niezwykłą dokładnością każdy szczegół
opisywanego obszaru, staje się tak dużą jak
teren, który ma odzwierciedlać. Ta mapa
staje się rzeczywistością. Symulacja zaś,
podobna jest do symulacji choroby przez
pacjenta, najlepiej na przykładzie „wytwarzania” chorób umysłowych, i mamy
z nią do czynienia w przypadku próby
stworzenia reguł kierujących rzeczywistością. Naczelną zasadą współczesności
oraz jej fundamentem jest iluzja i tymczasowość oraz „radykalna niepewność
świata”. Dalej autorka pisze, co rozumie
Jean Baudrillard pod pojęciem hiperrzeczywistości w wymiarze ontologicznym:
„Oznacza ono zatem obrazy docierające
do odbiorcy z ekranów odbiorników telewizyjnych lub monitorów komputerów.
Wielokrotnie powtarzane, przekazywane
przez kolejne media prowadzą do nasycenia rzeczywistości sztucznie wytwarzanymi i powielanymi znakami, które nie
posiadają żadnego sensu i znaczenia, nie
odnoszą się już bowiem do niczego poza
sobą nawzajem. Stają się autoreferencyjne, transparentne i przezroczyste, tracą
związek z obiektywną rzeczywistością.
W rezultacie nie jest dostrzegana żadna
inna rzeczywistość poza tą prezentowaną na ekranie komputera, wiadomością
przekazywaną przez stacje telewizyjne.
To one stają się „naturalnym” środowiskiem współczesnych społeczeństw.”
Według J.Baudrillarda „rzeczywistość
nie istnieje”.
Medialne przedstawienie i symulacja
zaczynają więc dominować nad światem
„obiektywnym”.
I to jest smutne!
Andrzej Georg
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Trudno wymanewrować obronę Olimpii.

Fot. W. Suchta

Piekary jak czołg
MKS Ustroń-Olimpia I Piekary Śląskie 21:30 (9:14)

W środę 12 marca w sali Szkoły Podstawowej nr 1 odbył się ligowy mecz juniorów
młodszych o mistrzostwo województwa
śląskiego w piłce ręcznej. Ustroński MKS
podejmował drużynę Olimpii Piekary.
Mecz na szczycie, gdyż grały pierwsza
z drugą drużyną w tabeli. Spotkanie obserwowało blisko stu kibiców.
Pierwsze minuty tego meczu wyglądały
tak, jakby czołg czołowo zderzył się z fiatem 126p. Szczypiorniści z Piekar ruszyli
do zdecydowanego ataku od pierwszej sekundy, a MKS nie potrafił się temu przeciwstawić. Nasza drużyna gra nerwowo
i niedokładnie. Stąd już w pierwszych minutach Olimpia zdobywa pięciobramkową
przewagę. MKS po nieudanym początku
jakby wrócił do życia i kolejne minuty
to już nie tak wyraźna przewaga gości.
Naszej drużynie udaje się nawet zmniejszyć dystans do trzech bramek, ale wtedy
zawodzi skuteczność, wracają nerwy. Na
pięć minut przed końcem przegrywamy
czterema bramkami i jest to przyzwoity wynik, niestety w ostatnich minutach
czołg z Piekar znowu wjeżdża na boisko
i MKS przegrywa dziewięcioma bramkami.
MKS Ustroń wystąpił w składzie
(w nawiasach rzucone bramki): Kamil
Kopieczek, Damian Kurowski, Witold
Chwastek – Michał Jopek (9), Krzysztof
Bielesz (1), Dawid Jenkner (6), Mateusz
Turoń (1), Cholewa Marek (4), Adrian
Miśkiewicz, Arkadiusz Czapek, Szymon
Gogółka, Marcin Oświecimski, Krzysztof
Kotela, Kacper Matlak, Damian Kuczera.
Po meczu powiedzieli:
Trener Olimpii Mariusz Gracka: – W
meczach drużyn młodzieżowych nie ma

pewnych wygranych. W ciągu pięciu minut
sytuacja może się diametralnie zmienić.
Prowadzimy sześcioma bramkami i niech
drużyna przeciwna rzuci trzy, wejdzie
w rytm, a nam nic nie wychodzi i zaczynamy być przestraszeni. Tak zremisowaliśmy ze Zrywem Chorzów mając na
cztery minuty do końca pięciobramkową
przewagę. Tu nie ma nic pewnego. Dziś
akurat moja drużyna wytrzymała presję do
końca, graliśmy bardzo dobrze, broniliśmy
blokiem, a w ataku robiliśmy zdecydowanie mniej błędów niż zwykle. Pamiętajmy
też, że chłopcy z MKS są o rok młodsi i
to wyraźnie było widać. Mecz mi się podobał, był bardzo dobry z jednej i drugiej

Goście rzucali z różnych pozycji.

strony. Przed nami jeszcze ciężki mecz w
Mysłowicach.
Trener MKS Piotr Bejnar: - Stawka
meczu i pełne trybuny usztywniły nas
i zadziałały paraliżująco. To było widać
od początku. Popełniliśmy sporo prostych, niewymuszonych błędów, graliśmy
nieskutecznie. Uczciwie trzeba przyznać,
że nawet gdybyśmy wyeliminowali błędy
i zagrali na sto procent możliwości, to
tego spotkania byśmy nie wygrali. Ekipa
z Piekar była najmocniejszym zespołem,
z którym graliśmy do tej pory. Przewyższali nas siłą, warunkami fizycznymi, a także
gdy chodzi o elementy gry. Przeciwko takiej obronie jeszcze nie graliśmy. Strasznie
nas obili, potargali koszulki, porozbijali
nosy, ale trzeba przyznać, że nie wynikało
to z niesportowej gry, ale z twardej męskiej
walki. Trzeba też pamiętać, że przeciwnik
to zespół wyselekcjonowany, a do tego
byli doskonale usposobieni. My w mecz
włożyliśmy dużo serca i charakteru, ale to
było za mało i przegraliśmy, może trochę
za wysoko. W końcówce opadliśmy z sił
i ostatnie cztery minuty przegraliśmy 1:5.
Zespól z Piekar zaimponował, a dla nas
była to lekcja hadbalu na wysokim poziomie.
Wojsław Suchta
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