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Planuje się podświetlenie kładki na Wiśle. Na razie przeprowadzono próbę i podświetlono fragment, co i tak wypadło interesująco. Efekt
finalny to oświetlenie ledowe całości łącznie z linami, co ma się odbijać w wodzie. Zakładany koszt to 250.000 zł, ale już eksploatacja to
200-300 zł miesięcznie.
Fot. W. Suchta

MEDIA I PIĄTKA SEZON UZDROWISKOWY
Rozmowa z Bartoszem Tyrną wiceprezesem
Stowarzyszenia Delta Partner

Jakie są koszty prowadzenia takiego przedsięwzięcia jak
„Beskidzka 5”?
Na co dzień jest to finansowanie strony www, obsługi techniczno-administracyjnej, ale też kontakty z mediami, pisanie artykułów.
Ile konkretnie kosztuje obsługa „Beskidzkiej 5” przez waszą
firmę?
Dla każdej gminy to tysiąc złotych miesięcznie.
A gdyby policzyć wydatki każdej gminy na „Beskidzką 5”, to
ile to daje w skali roku?
Są to stosunkowo niewielkie kwoty. Oprócz opłaty dla nas, każda
gmina, moim zdaniem, przeznacza rocznie kilkanaście tysięcy
złotych.
Co się zawiera w tej kwocie?
Wyjazdy na targi turystyczne, publikacje, imprezy, od czasu do
czasu imprezy organizowane wspólnie z mediami jak np. z „Ra(cd. na str. 2)
26 czerwca 2014 r.			

Korowodem z Zawodzia na rynek rozpoczęło się Otwarcie
Sezonu Uzdrowiskowego w Ustroniu. Tak jak w latach ubiegłych
korowód otwierały maskotki i flaga naszego miasta niesiona przez
Jakuba Szafarza. Następnie mażoretki z MDK „Prażakówka”,
orkiestra dęta KWK Jastrzębie, przedszkola, szkoły, sanatoria.
Wszyscy barwnie ubrani, przedszkolaki w jednolitych strojach
tak jak sportowcy ze Szkoły Podstawowej nr 1. Pracownicy sanatoriów nieśli baloniki, a Uzdrowisko wystąpiło pod kolorowymi
parasolami. W korowodzie nie zabrakło władz miasta, przy czym
niektórzy radni zaprezentowali się w strojach nawiązujących do
początków turystyki uzdrowiskowej.
Na rynku najpierw z krótkim koncertem wystąpiła orkiestra
górnicza, a Zdzisław Brachaczek witał zebranych, a wśrod nich:
naczelnego lekarza uzdrowiskowego Beatę Matyszkiewicz, posła Czesława Gluzę, starostę Jerzego Nogowczyka, burmistrza
Ireneusza Szarca, przewodniczącego Rady Miasta Stanisława
Malinę, delegacje miast partnerskich, dyrektorów i pracowników
sanatoriów i szpitali, radnych, gości i mieszkańców.
(cd. na str. 4)
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MEDIA I PIĄTKA
(cd. ze str. 1)
diem Z”. Co roku staramy się też zrobić jedną większą imprezę
w jednej z gmin „Beskidzkiej 5”. Początkowo były to plany pięciu
imprez, by co roku odbywały się w każdej gminie, obecnie realistycznie ograniczamy się do jednej w wakacje letnie.
Pozyskujecie też pieniądze z zewnątrz. Jakie są to źródła?
Z szeroko rozumianych środków unijnych były dwa duże projekty
o łącznej wartości około dwóch mln zł. Oprócz tego składamy
wnioski do Polskiej Organizacji Turystycznej, Śląskiej Organizacji
Turystycznej, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego
w Cieszynie, Stowarzyszenia Olza. Staramy się tak konstruować
budżet, by środki z różnych źródeł się uzupełniały.
Z okazji jubileuszu wszyscy podkreślają, jak wspaniale gminy
współpracują w „Beskidzkiej 5”. Z drugiej strony wszyscy
też mówią, że jest to pięć gmin, więc trudności siłą rzeczy się
pojawiają. Na czym te trudności polegają?
Bywają sytuacje, gdy następuje sprzeczność interesów i wszyscy
zdają sobie z tego sprawę. Jednak po latach wszyscy mają na tyle
doświadczenia, że wiedzą jak mimo tego efektywnie współpracować. Czasem cztery gminy chcą coś zrobić, a jedna nie widzi
w tym żadnego interesu. Zazwyczaj jednak udaje się zbudować
konsensus, bo bez tego nie moglibyśmy pracować.
Bywają też kłopoty z tym, że jest projekt do realizacji,
a ciężko wyłonić prowadzącą gminę, bo któraś musi to wziąć
na swoje barki.
Wiadomo, że przyjęcie przez gminę prowadzenia dużego projektu
jest kłopotliwe. Nie dość, że ktoś musi się tym z danego urzędu
zajmować, to jeszcze w przypadku projektów unijnych, trzeba
wyłożyć z góry pieniądze, a dopiero potem czekać na zwrot,
niejednokrotnie dość długo. A w ostatnich latach gminy zostały

B. Tyrna

Fot. W. Suchta

EkoAktywni. W gronie laureatów znalazła się Komisja Ochrony Przyrody Oddziału PTTK
„Beskid Śląski” w Cieszynie.

*

*

*

Koło PTTK nr 19 „Ślimoki”
W gminie Istebna rozpoczęto w Goleszowie obchodzi swoje
poszukiwania złóż gazu łup- 10-lecie. Świętowano w miniokowego i ropy naftowej. Prace ny weekend. Spotkanie odbyło
potrwają do późnej jesieni. Kil- się w sali widowiskowej Gminkanaście lat temu w Trójwsi Be- nego Ośrodka Kultury. Były
skidzkiej już szukano ropy, ale wyróżnienia i podziękowania.
bez powodzenia. Może nowsza „Ślimokom” prezesuje Zenon
technologia będzie skuteczniej- Sobczyk.
* * *
sza...
* * *
W gminie Skoczów rozpoczęto
				
Wojewódzki Fundusz Ochro- opryski, które powinny wpłynąć
ny Środowiska i Gospodarki na ograniczenie ilości komarów.
Wodnej w Katowicach po raz Stosuje się substancje chemiczkolejny zorganizował konkurs ne niezagrażające zdrowiu lu-
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dość mocno przyciśnięte finansowo i mówiąc wprost, trudno
podjąć takie wyzwanie.
„ Beskidzka 5” to głównie promocja Beskidu Śląskiego. Z
jakim założeniem?
Wypoczynku rodzinnego i to raczej odpowiada wszystkim
gminom. Generalnie wszyscy zdają sobie sprawę, kto do nas
przyjeżdża. To nie są bardzo zamożni ludzie, najczęściej rodziny
z dziećmi, raczej małymi, a nasze góry nadają się do nauki jazdy
na nartach, wygodnej turystyki górskiej.
Podkreślacie też systematyczne spotkania burmistrzów. Czy
to takie bardziej oficjalne okazje?
Nie, głównie są to spotkania robocze, dyskusje, czasami bardzo
ostre.
Na co dzień pracujecie z urzędnikami poszczególnych gmin
odpowiedzialnymi za „Beskidzką 5”. Osobiście wiem, że często
jest to skomplikowany materiał ludzki. Jak się współpracuje?
Doskonale.
A nie jest tak, że mają ważniejsze sprawy, nie mają czasu, są
zniecierpliwieni?
Przede wszystkim jest to dla nich praca dodatkowa. Ich zadaniem
podstawowym jest praca dla swojej gminy. Te osoby są szczególnie zajęte, głównie w sezonie letnim i zimowym. Pomimo to
znajdują czas na spotkania, a jeszcze potrafią się spierać i wiele
udaje się zrobić.
Który projekt był najbardziej udany?
Dla mnie pierwszy, na opracowanie planu pracy „Beskidzkiej 5”.
Musieliśmy wymyślić, na jakich zasadach będziemy współpracować. Wtedy chyba wszyscy wkładali w to najwięcej energii, pracy
i do dzisiaj z tego korzystamy.
Co jest najtrudniejsze w promocji „ Beskidzkiej 5”?
Najbardziej kłopotliwy w promocji jest brak pieniędzy. Coraz
trudniej współpracuje się z mediami. Odczuwam to czasem jako
przesadę, gdy za napisanie w lokalnym tygodniku o dziesięcioleciu „Beskidzkiej 5” trzeba zapłacić. Zapytano nas wprost, czy
w związku z dziesięcioleciem zostanie wykupiony artykuł sponsorowany. Podziękowałem i zaprosiłem na wszystkie nasze imprezy.
Inne kłopoty?
Promocję prowadzą województwa, urzędy marszałkowskie. Często mają do dyspozycji spore kwoty. Pieniądze sprawiają, że po
pierwsze mają też lepszy dostęp do mediów eliminując innych, a po
drugie to oni wykorzystują środki, przez co są one dla mniejszych
porozumień gmin prawie nieosiągalne.
Ciągle słyszę o promocji „Beskidzkiej 5”, a nie wszyscy mieszkańcy uważają, że to przynosi jakiekolwiek efekty.
Zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego obok promocji na zewnątrz,
trzeba na miejscu pokazywać wymierne korzyści, ale chyba trzeba
też wrócić do korzeni. Małym miejscowościom, trudno konkurować o to, by goście przyjeżdżali także poza weekendem.
Ale też trudno przyjeżdżającemu w Beskid Śląski zorientować
się, że właśnie jest na terenie „Beskidzkiej 5”.
Pracujemy nad tym, ale powiem szczerze, że to dość trudne,
a przede wszystkim kosztowne przedsięwzięcie.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
dzi i zwierząt (w tym pszczół).
Najwięcej komarów występuje
w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków oraz w starorzeczu Wisły
w Kiczycach, gdzie stwierdzono
główne źródło wylęgu tych dokuczliwych owadów.

*

*

*

W gminie Goleszów wydobywano kiedyś dużo wapienia.
Pamiątką są kamieniołomy.
Największe znajdują się na
Jasieniowej Górze, Buczynie,
Chełmie oraz w Lesznej Górnej.

*

*

*

W Pogórzu odbył się XXVI
Cross Świętojański im. Jana
Marka. Rywalizowały dzieci,
młodzież i dorośli. Na starcie
stanęło ponad 200 osób, w tym

104 w biegu głównym na dystansie 12,5 km. Wygrał Pavlo
Wereckij z Ukrainy.

*

*

*

*

*

*

Strażacy z ustrońskiej JRG interweniowali w jednym ze sklepów
spożywczych w Wiśle. Za regałem czaił się... zaskroniec. Gad
trafił do worka, a później do lasu.
Piast Cieszyn zdobył mistrzostwo skoczowskiej klasy
A i awansował do okręgówki.
W ostatnim meczu cieszynianie
wygrali 2:1 z LKS-em Goleszów,
a obydwa gole strzelił Ireneusz
Jeleń. Były reprezentant Polski
zagrał w czterech ostatnich meczach i pomógł ekipie znad Olzy
w awansie.
(nik)
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UWIELBIENIE SZABATOWE
Fundacji Życie i Misja zaprasza na spotkanie – Uwielbienie
Szabatowe, które odbędzie się w piątek, 27 czerwca o godz. 18.00
w budynku Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja w Ustroniu, ul.
3 Maja 14. Wstęp wolny. Więcej na: www.misja.org.pl.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

WYPRAWY ROWEROWE USTRONIAKÓW
27 czerwca o godz. 17.00 Muzeum Ustrońskie zaprasza na
spotkanie pod nazwą: Wyprawy rowerowe ustroniaków. Gośćmi
spotkania będą: Krzysztof Brachaczek, Zdzisław Brachaczek,
Artur Bubik, Samuel Grabiec, Rafał Korzeń, Piotr Martynek,
Grzegorz Nieurzyła, Jacek Piechocki i Łukasz Ząber.
Uczestnicy opowiedzą o wyprawach rowerowych dalszych
i bliższych, zarówno w kraju, jak i za granicą, o swoich przeżyciach, wątpliwościach, sukcesach, miłych, ale i trudnych chwilach
itp. Relacje będą zobrazowane zdjęciami i filmami.
WYCIECZKA DO PAŁACU PSZCZYŃSKIEGO
Muzeum Zbiory Marii Skalickiej zaprasza do zwiedzania
Ogrodu Japońskiego u Kapiasów oraz sali lustrzanej i pozostałych
komnat Pałacu Pszczyńskiego. Wyjazd 28 czerwca, sobota o godz.
8.00 spod Lidla w Ustroniu. Powrót przewidziany na godz.15.00.
Cena 45 zł. Bilet do Pałacu (9 zł) oraz „kawa” płatne we własnym zakresie. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane
są telefonicznie na nr 33 858 78 44, codziennie w godz. 11-16.
CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Aniela Wajdzik
lat 88
ul. Wojska Polskiego
Józef Kuczera		
lat 85
ul. Jelenica
Zbigniew Maciążek lat 50
ul. Żarnowiec

Rozalii Piotrowskiej-Raszka
wyrazy głębokiego współczucia
po stracie Męża

śp. Henryka Raszki
składa

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ustronia

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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tel. 854 34 83
604 55 83 21

16 VI 2014 r.
Mieszkaniec miasta znalazł psa
rasy york i zgłosił to strażnikom. Ci
zawieźli czworonoga do weterynarza, żeby namierzyć właściciela po
chipie. Pies wrócił do domu.
16 VI 2014 r.
Zgłoszenie o potrąconej przez samochód martwej sarnie. Wezwano
pogotowie sanitarne i zwierzę zostało zabrane do utylizacji. Podobna
sytuacja miała miejsce 18 czerwca
przy ul. Skoczowskiej.
17 VI 2014 r.
Mieszkaniec miasta zgłosił strażnikom, że na jednej z posesji pies
trzymany jest w złych warunkach.
Strażnicy udali się na miejsce
i stwierdzili, że pies ma wszystko,
czego potrzebuje zgodnie z najnowszymi standardami, jest zadbany,
podobnie jak jego otoczenie.
17 VI 2014 r.
Na płycie rynku leżał nietrzeźwy mieszkaniec naszego miasta.
Gdy strażnicy go ocucili, bardzo
przepraszał. Został odwieziony
do domu.
17 VI 2014 r.
Osoby przechodzące przez stację
Ustroń Zdrój zgłosiły, że chodzi tam
chory gołąb. Na miejscu okazało
się, że to rzadka rasa, a na nogach
ptaka znajdują się obrączki. Zawieziono go do jednego z hodowców,

który pomógł gołębiowi i odszukał
jego właściciela.
18 VI 2014 r.
Na ul. Sportowej strażnicy znaleźli
portfel z wieloma dokumentami
i kartami płatniczymi. Należał do
obywatelki Czech. Udało się znaleźć numer telefonu, skontaktowano
się z właścicielką, która przyjechała
po portfel.
19 VI 2014 r.
Zabezpieczenie procesji Bożego
Ciała w centrum miasta i uroczystości na Równicy.
19 VI 2014 r.
Na osiedlu Manhatan mężczyzna
chory psychicznie zachowywał się
agresywnie. Wezwano pogotowie
i został zabrany do szpitala.
20 VI 2014 r.
Strażnicy próbowali znaleźć firmę,
która powinna zająć się przerdzewiałymi barierkami stojącymi
przed torami na ul. Parkowej, m.
in. rozmawiano z pracownikiem
PKP na dworcu Ustroń Centrum.
Prawdopodobnie jednak barierki
będzie musiało naprawić miasto.
20 VI 2014 r.
Interweniowano w Parku Kościuszki,
gdzie powstaje park rekreacji. Jeden
z pracowników firmy wykonawczej
palił plastikowe folie w taczkach,
mimo iż niedaleko stał kontener. Gdy
próbował ugasić je wodą, wzniecił
większy płomień. Został ukarany
mandatem w wys. 300 zł.
21 VI 2014 r.
Zabezpieczanie imprez związanych
z Otwarciem Sezonu Uzdrowiskowego.
(mn)

ZAPISY DO OGNISKA MUZYCZNEGO

Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu informuje, iż ogłasza zapisy do Ogniska Muzycznego na rok szkolny
2014/2015. Oferuje naukę gry na następujących instrumentach:
skrzypcach, fortepianie, keyboardzie, flecie poprzecznym, saksofonie, gitarze klasycznej, klarnecie, akordeonie - dla dzieci,
młodzieży i dorosłych w każdym wieku, jak również zajęcia
w formie indywidualnej oraz grupowe w przedszkolu muzycznym dla
dzieci w wieku 4-5 lat. Miesięczna opłata za lekcje wynosi: 130 zł
(4 x 45 min.), 150 zł (8 x 30 min. lub 4 x 60 min.). W cenie mieszczą
się zajęcia teoretyczne (nieobowiązkowe). TKA zapewnia wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, najniższe ceny spośród placówek
o podobnym charakterze, komfortowe warunki, a także możliwość wypożyczenia instrumentu. Zapisy odbywają się do końca czerwca oraz
we wrześniu w sali nr 18 Ogniska Muzycznego - MDK „Prażakówka”
w Ustroniu przy ul. Daszyńskiego 28, po wcześniejszym umówieniu
się telefonicznym. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.
501 057 750.
Elżbieta Sikora

JUBILEUSZ LASÓW I PROMOCJA
PRZYRODNIKA

Uroczysta prezentacja XIII zeszytu Przyrodnika Ustrońskiego,
połączona z obchodami 90-lecia Lasów Państwowych odbędzie
się w poniedziałek 30 czerwca o godz. 17 w Regionalnym Leśnym
Ośrodku Ekologiczno-Edukacyjnym w Jaszowcu. Zapraszają:
Ustroński Klub Ekologiczny, Nadleśnictwo Ustroń i Urząd
Miasta.
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SEZON UZDROWISKOWY

Korowód.

Fot. W. Suchta

Nina Nowak.

Fot. W. Suchta

Old Metropolitan Band.

Fot. W. Suchta
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(cd. ze str. 1)
Uroczystego otwarcia sezonu na scenie
na rynku dokonali: B. Matyszkiewicz, I.
Szarzec, S. Malina, prezes zarzadu Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń”
Bartosz Sadowski, dyrektor sanatorium
„Złocień” Irena Płonka, dyrektor Sanatorium Uzdrowiskowego „Malwa” Jerzy Jawor, prezes zarządu Sanatorium
Uzdrowiskowego „Róża” Jadwiga Zagrajek, dyrektor marketingu Sanatorium
„Tulipan” Dorota Wlaźlak, koordynator
działu rehabilitacji Sanatorium „Elektron”
Michał Suita.
– Świętujemy kolejny raz otwarcie sezonu uzdrowiskowego i cieszymy się,
że tak licznie państwo przybyli - mówił
burmistrz I. Szarzec.
– Początki uzdrowiska ustrońskiego sięgają połowy XIX wieku. Wtedy kuracjusze
przyjeżdżali do nas na ciepłe kąpiele żużlowe, a popijali żętyce i zażywali kąpieli
w Wiśle. Wtedy sezon trwał od maja do
września - mówiła B. Matyszkiewicz. Dziś Ustroń jest wielkim nowoczesnym
uzdrowiskiem łączącym w sobie zarówno
najnowsze technologie medyczne, diagnostyczne, lecznicze jak i stare wypracowane metody bazujące na naturalnych
tworzywach. Dzis sezon trwa cały rok,
a w pierwszym dniu lata ogłaszam sezon
2014-15 za otwarty.
Następnie I. Szarzec i S. Malina uhonorowali rzeźbiarzy uczestniczących w dorocznym plenerze, podczas którego przez
tydzień w amfiteatrze rzeźbią w drewnie.
Następnie na scenę wkroczył zespół jazzu
tradycyjnego Old Meropolitan Band. Krakowska grupa występuje od 46 lat, więc
dla wielu osób na widowni jest dobrze
znana, szczególnie z czasów studiów
w Krakowie w latach 70. ubiegłego wieku. Co prawda wokalistka była chyba ze
dwa razy młodsza od samego zespołu, ale
doskonale wpisała się w jego brzmienie.
Po jazzie tradycyjnym, też tradycyjna
muzyka w opracowaniu Tekli Klebetnicy.
Zespołu nikomu w Ustroniu nie trzeba
przedstawiać. bo jego założycielem i liderem jest ustroniak Zygmunt Czupryn, zaś
gwiazdą pierwszej wielkości Anna Adamowska z Żywca. Oczywiście bisowali.
Potem publikę bawił kabaret OTTO,
a na zakończenie sobotniego wieczoru
w nieco ostrzejszych rytmach wystąpił
zespół Great Line z Kalet.
W niedzielę mogliśmy podziwiać
gwiazdę europejskich scen operetkowych Ninę Nowak. Gdy poproszona
o bis zaśpiewała „Dziwny jest ten świat”
publiczność przyjęła to owacyjnie. Nina
Nowak występowała przemiennie z zespołem The Red Quitars, co było pewnym
zgrzytem, choć mając trochę dobrej woli
można prezentacje tego zespołu uznać
za twórcze poszukiwania własnego stylu
z użyciem niekonwencjonalnego podejścia do przebojów, play backu i jednego
chwytu gitarowego.
Sobotnie występy przygotował Urząd
Miasta, niedzielne MDK „Prażakówka”.
Przez dwa dni na rynku można było się
posilić, sporo było też stoisk lokalnych
twórców rękodzieła.
Wojsław Suchta
26 czerwca 2014 r.

O wakacyjnych remontach i inwestycjach w placówkach oświatowych
mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

W ubiegłym tygodniu media, nie tylko lokalne, obiegła informacja o kolejnych narodzinach
w popularnym Leśnym Parku Niespodzianek w Ustroniu. Mały żubr (Bison bonasus) urodził się dokładnie 16 czerwca w poniedziałek. To samiec – byczek, którego szczęśliwymi
rodzicami są Pozyton i Ponia.

TRUDNY DŁUGI WEEKEND
Każdy długi weekend oznacza wzmożony ruch samochodowy i częstsze interwencje cieszyńskiej drogówki. Jak informuje
rzecznik Komendy Powiatowej Policji
w Cieszynie, asp. Rafał Domagała, 19
czerwca na drogach powiatu cieszyńskiego doszło do trzech wypadków, w
których trzy osoby zostały ranne. Pierwszy zdarzył się w Istebnej, dwa kolejne
w Ustroniu. Przed godz. 17.00 na ulicy
Grażyńskiego 53-latka kierująca terenową
toyotą potrąciła na przejściu dla pieszych
10-letnie dziecko. Chłopiec z obrażeniami
głowy i klatki piersiowej trafił pod opiekę
lekarzy. Dwie godziny później w rejonie
rynku doszło do wypadku z udziałem
dwóch rowerzystów. 23-letni ustronianin
wyjeżdżając z Rynku doprowadził do
zderzenia z 38-latkiem poruszającym się
ulicą Brody. Na skutek wypadku 38-latek
został ranny i przewieziony do szpitala.
Podczas wyjaśniania okoliczności wypadku okazało się, że młodszy mężczyzna był

pijany. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało ponad 1 promil alkoholu
w jego organizmie.
W sumie, od środy wieczorem do niedzieli wieczorem doszło w powiecie do 3
wypadków drogowych i 34 kolizji. Policjanci ukarali mandatami ponad 70 osób
za nie korzystanie z pasów bezpieczeństwa
przez kierujących i pasażerów. Zatrzymano 20 pijanych kierowców i dwóch
z sądowym zakazem kierowania pojazdami mechanicznymi.
Policjanci z wydziału kryminalnego
odnotowali 6 kradzieży i 4 włamania.
Zatrzymano także 5 poszukiwanych osób
ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. W sobotę funkcjonariusze
z Komisariatu Policji w Ustroniu zatrzymali pracownika jednego ze sklepów
w centrum miasta, który sprzedał alkohol
nieletniemu. Zdarzenie w sklepie widział
przypadkowy świadek, który powiadomił
policję.
(mn)

Gitaryn czyli konkurs piosenki turystycznej (akustycznej), odbędzie się 29
czerwca na scenie ustrońskiego rynku
o godzinie 17.00.

BIEGAJ
W GÓRACH

GITARYN

Gitaryn to impreza dla wszystkich
chętnych, a opiera się na wykonawcach,
amatorach, którzy lubią muzykować, grać
na gitarach lub innych instrumentach
i pośpiewać sobie przy okazji. Dla obecnych i dawnych turystów i harcerzy, dla
tych wszystkich, którym góry kojarzą się
z długimi nocami przy ogniskach i gitarach.
A na koniec imprezy rarytas – recital zespołu Wolna Grupa Bukowina.

26 czerwca 2014 r.			

28 czerwca rusza w Ustroniu kolejna edycja Mountain Marathon – Biegaj
w Górach 2014. Następne biegi odbędą się
w Karpaczu, Piwnicznej Zdroju i Rabce
Zdroju. U nas biegacze zmierzą się systemem anglosaskim z Czantorią. Dystans
wyniesie 17,6 km, a suma przewyższeń
1596 m (po 798 m w górę i w dół). Od
godz. 8 do 10 przewidziana jest rejestracja zawodników na rynku, o godz. 10.45
ceremonia otwarcia, a o godz. 11 biegacze
wystartują. Na godz. 14.30 również na
rynku zaplanowano ceremonię wręczenia
nagród i dekorację zwycięzców.

*

*

Koniec roku szkolnego to także rozpoczęcie czasu remontów w placówkach
oświatowych. We wszystkich będą prowadzone w różnym zakresie prace, tzn.
odnawianie urządzeń, malowanie sal,
naprawy i porządkowanie, a w niektórych
zaplanowano większe inwestycje.
Od paru lat w obiektach oświatowych
trwają prace związane z ich termomodernizacją. Są zrobione trzy szkoły: Szkoła
Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa
nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 3 w Polanie, natomiast w tym roku kontynuujemy
termomodernizację w Szkole Podstawowej nr 5 w Lipowcu i Szkole Podstawowej nr 6 w Nierodzimiu. Będą to roboty
polegające na wymianie dachu w SP-5
i montażu nowych okien w SP-6. Inwestycje w obu placówkach będą przedmiotem wnioskowania o środki unijne
z budżetu na lata 2014-2020. Jednak
w tym roku pierwszy etap jest realizowany
ze środków własnych. Koszt tych dwóch
zadań w tym roku to około 500.000 zł.
Całość kosztować będzie parę milionów.
Jeżeli chodzi o termomodernizacje to
także kończony jest ostatni etap robót
w Przedszkolu nr 4 w Hermanicach, co
zamyka całość procesu inwestycyjnego
w tym obiekcie. W tym roku za 400.000
zł dokończony zostanie remont wewnątrz
budynku. W największym naszym przedszkolu na os. Manhatan będą trwały prace
modernizacyjne, a projektowo przygotowujemy się do termomodernizacji. Wykonywany jest stosowny projekt techniczny,
a w tym roku nastąpi instalacja monitoringu i bramy.
Oprócz termomodernizacji od dwóch lat
konsekwentnie prowadzimy prace związane z uzupełnianiem zaplecza sportowego
w placówkach oświatowych. Zbudowano
już boiska kolejno w SP-2 i SP-1, a w tym
roku mam nadzieję, że SP-3 doczeka się
boiska sportowego z infrastrukturą.
Całość wydatków inwestycyjnych zamyka się kwotą 1,8 mln zł ze środków
własnych gminy. Subwencja oświatowa
w wysokości 8.510.000 zł w całości przeznaczana jest na wydatki bieżące.
Placówki oświatowe dokonują również
zakupów, doposażają różne pomieszczenia. W SP-2 dla uczniów przeznaczone
zostanie dawne pomieszczenie kotłowni,
przewidujemy zakupy w kuchniach szkolnych mikserów, robotów, patelni itp. Każda
z placówek w mniejszym lub większym
zakresie realizuje program remontowy,
tak by na otwarcie nowego roku szkolnego
wszystkie były należycie przygotowane,
a tym samym bezpiecznie i zgodnie z przepisami realizowały program dydaktyczny
i wychowawczy. 		
Notował: (ws)
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FESTYN W JEDYNCE
W sobotę 14 czerwca o godzinie 9.00
w auli Szkoły Podstawowej nr 1 rozpoczął
się doroczny Festyn Rodzinny Jedynki.
Najpierw zebrani w auli uczniowie, grono
pedagogiczne, rodzice, rodzeństwo, babcie, dziadkowie, wujkowie i ciocie mieli
możliwość obejrzeć wspaniałe występy
artystyczne naszych uczniów. Klasy pierwsze zaprezentowały się w tańcu dawnym
oraz tańcu „połamańcu”, uczniowie klas
trzecich ponownie odśpiewali hymn na
cześć boiska, który mieli już okazję zaprezentować przed włodarzami miasta
w dniu oficjalnego otwarcia tego obiektu.
Klasy drugie zachęcały do zdrowego trybu
życia w krótkiej scence Godzina duchów.
Wszyscy widzowie, razem z duchami
sportowcami, wzięli udział w krótkiej
gimnastyce. Na scenie pojawili się też
ochotnicy, dzieci, które chciały pochwalić się swoimi talentami – szczególnie
tanecznymi. Dziewczynki z klasy 3a, 4b
i 6a przedstawiły krótkie układy tańców
nowoczesnych, zaś chłopcy z 5a i 4a dali
pokaz break dance’a. Oliwia z klasy 5a
zaśpiewała utwór Let it be, zbierając głośne
oklaski. Nie zabrakło oczywiście naszego
szkolnego zespołu wokalnego Jedyneczki,
który wykonał trzy piosenki rozweselające.
Gościnnie wystąpili uczniowie Gimnazjum nr 1, zdobywcy pierwszego miejsca
w Powiatowym Konkursie Małych Form
Teatralnych Jokes in English. Na scenie

mieliśmy możliwość zobaczyć Lidię Szalbot, Ewę Skałkę oraz Janka Pawłowskiego.
Uśmialiśmy się setnie z dowcipu brawurowo w języku angielskim zaprezentowanego
przez gimnazjalistów.
Po występach nadszedł czas rozpoczęcia
zabaw na hali – otwarte zostały stanowiska
z konkurencjami sportowymi. Uczniowie
musieli kręcić kołem hoola hop, przejść
z woreczkiem na głowie slalomem, zdjąć
jedną ręką jak najwięcej klamerek itp. Tutaj
nauczyciele współpracowali z gimnazjalistami, którzy po raz pierwszy pomagali
w obsłudze stanowisk. Uczniowie mieli
jeszcze inne zadanie. Na specjalnym dyrektorskim stanowisku stał kosz owoców.
Należało właściwie wytypować ich ilość.
Nagrodą była właśnie zawartość kosza.
Po zamknięciu stanowisk rozpoczęła
się konkurencja, która niespodziewanie
przyniosła najwięcej satysfakcji, entuzjazmu i fantastycznej zabawy - to turniej
przeciągania liny. W klasach młodszych
bezkonkurencyjna okazała się klasa 1b
z wychowawczynią Aleksandrą Cymerlik, zaś w klasach starszych klasa 6a
z wychowawczynią Mariolą Dyką.
W tych zmaganiach wzięli udział także
rodzice: mieliśmy drużynę rodziców klas
młodszych i klas starszych. Tutaj silniejsi
okazali się ci drudzy. Wszyscy otrzymali
nagrody – klasy 1b i 6a puchary i po worku
jabłek, zaś rodzice Medal Osiłka.

Na końcu wśród uczestników konkurencji sportowo-zręcznościowych rozlosowano świetne nagrody. Dzieci otrzymały
między innymi biurko, namiot, rodzinne
wejścia na baseny i do restauracji. Nagrodę w szacowaniu ilości owoców wygrała
Paulina z klasy piątej, która jako jedyna
wskazała właściwą ilość owoców w koszu
(111 sztuk) i to do niej powędrowała witaminowa bomba.
Festynowi towarzyszyło wiele atrakcji.
Odbyła się pierwsza w Ustroniu akcja Mam
fioła na punkcie fiołka – p. Urszula Tomczyk i p. Dariusz Gierdal zaprezentowali
fiołki afrykańskie wyhodowane w szkole,
oczywiście przy współpracy z dziećmi.
Dzięki Radzie Rodziców naszej szkoły odbyła się też loteria fantowa, pełna atrakcji
i niespodzianek. Były stanowiska z ciastami upieczonymi przez mamy uczniów oraz
ciepłe dania w postaci kiełbasek, kaszanki i bigosu przygotowane przez szkolną
kuchnię. Można było napić się herbaty czy
kawy. Dzięki Radzie Rodziców z Gimnazjum nr 1 i państwu Radosławowi i Magdalenie Pawłowskim można było nauczyć
się chodzić na nietypowych szczudłach
i pojeździć na trójkołowych hulajnogach.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, szczególnie rodzicom, za zaangażowanie się
w przygotowanie imprezy.
Impreza nie odbyłaby się również bez
naszych hojnych sponsorów, którymi byli:
firma „Marko” Zakład Przepakowywania Mięsa i Przetworów Mięsnych pana
Marka Legierskiego, „Beskid-Frut 2”
Import-Export pana Zbigniewa Szczotki,
Piekarnia-Cukiernia „Bethlehem” pana
Michała Poloczka, firma „Ustronianka”
państwa Zuzanny i Michała Bożka, firma
„Meble u Michała” pana Michała Jurczoka, hotel „Gołębiewski”, państwo Mariola
i Oleg Zowner, państwo Wioletta Troszok-Warzecha i Adam Warzecha, państwo
Katarzyna i Mihaita Doroftei, „Leśny Park
Niespodzianek” i państwo Marzena i Paweł
Machnowscy, Kolej Linowa „Czantoria”,
Restauracja „Bahus” i państwo Joanna
i Sebastian Husar, „Karczma Góralska”
pana Tomasza Brachaczka, „SmakomMania Cafe”, „Gościniec Groblice”, „Figle Migle”, „Pierogarnia u Aniołów”,
Hurtownia Zabawek „Maja”, „Wiślańska
Ciuchcia”, kwiaciarnia „Pink Flower” pani
Aleksandry Krzempek oraz firma „Canea”.
Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na unowocześnienie szatni szkolnej.
		
Izabela Morys

Burmistrz Miasta Ustroń
informuje,
że na tablicy ogłoszeń, na okres
21 dni zostały wywieszone wykazy
nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy, najmu na
okres do 3 lat, niezabudowanych
lub zabudowanych obiektami nie
związanymi trwale z gruntem, a stanowiących własność osób prawnych,
fizycznych, jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wykaz z
dnia 10.06.2014 r.
Występ uczniów w auli.
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Fot. W. Suchta
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DYREKTOR MDK
PRZEPRASZA
Od pierwszych słów tego artykułu przepraszam bardzo serdecznie słuchaczy i widzów niedzielnego koncertu na Rynku
w Ustroniu za poziom – a raczej jego brak – występu zespołu The
Red Guitars z Rybnika.. Pomimo 15 lat doświadczenia w pracy
w branży kulturalno rozrywkowej dałam zwieźć się opisom internetowym, nabrać na playbackowe demo i zachwalanie menadżera
o zaletach i wysokich muzycznych atutach zespołu.
Chciałam, aby publiczność dobrze się bawiła przy świetnych
przebojach lat minionych, a tę zabawę miał zapewnić zespół,
który okazał się największym niewypałem, z jakim spotkałam się
podczas mojej pracy zawodowej.

LIST DO REDAKCJI
Przedstawiając poniżej jak mieszkańcy Ustronia odbierają
sądowe przesyłki polecone jestem przekonany o właściwej dziennikarskiej ocenie tej sprawy i wykorzystanie swojej skutecznej
„siły sprawczej” do zmiany istniejącego problemu.
1. Adresat znajduje w skrzynce listowej dla siebie oraz innych
mieszkańców domu związanych ze sprawą zawiadomienia „impost” o odbiorze przesyłek sądowych w kiosku Ruchu w Wiśle
(są dwa) lub sąsiad przynosi powiadomienia ze swojej skrzynki.
2. Odbiór przesyłki odbywa się długo (około 15 minut)
w atmosferze nerwowości. Obsługa w kiosku informuje, że nie
będzie dyskutować i podawać danych kontaktowych do instytucji
przesyłek.
3. Mieszkaniec Ustronia (np. Hermanic) wraca do domu po
paru godzinach (bywa, że jest osobą starszą).
Zastanawiam się, czy w kioskach Ruch istnieją warunki do
odpowiedniego zabezpieczenia sądowych przesyłek poleconych.
Z poważaniem Józef Górecki

Takiego wstydu jak żyję nie przeżyłam. Wstydzę się nadal, jest
mi przykro, spać nie mogę, ale wiem, że to nie zrekompensuje
zepsutego koncertu.
To ja zawarłam umowę z w/w zespołem i tylko ja ponoszę winę
za ten fatalny występ. Nie wiem, czy kiedykolwiek zrekompensuję
Państwu to straszne wydarzenie, ale obiecuję, że zrobię wszystko,
aby Państwo szybko o nim zapomnieli – choć ja nie zapomnę nigdy.
Jeszcze raz przepraszam naszych wiernych, wspaniałych Widzów za narażenie na zderzenie z tak niewyobrażalnym beztalenciem i bezczelnością pseudoartystów, do którego bezwiednie się
przyczyniłam.
Barbara Nawrotek-Żmijewska
dyrektor MDK „Prażakówka”w Ustroniu

KATARZYNA
WYRÓŻNIONA
13 czerwca w auli Uniwersytetu Śląskiego miała miejsce miła
uroczystość wręczenia wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach. Konkurs wyróżnień jest jedną z podstawowych form promowania aktywnego studiowania, twórczych postaw oraz działań na rzecz środowiska akademickiego
i społecznego. Wśród wyróżnionych była również mieszkanka
naszego miasta Katarzyna Szkaradnik – doktorantka literaturoznawstwa. Katarzyna Szkaradnik ma na swoim koncie duże osiągnięcia naukowe i popularnonaukowe, jest autorką 11 artykułów
w recenzowanych i punktowanych czasopismach naukowych
oraz 9 rozdziałów naukowych i 5 innych tekstów naukowych,
jest redaktorką lub współredaktorką 5 książek. Wystąpiła także
na wielu konferencjach naukowych międzynarodowych i ogólnopolskich, systematycznie współpracuje z internetowym dwutygodnikiem kulturalnym „artPapier”. Katarzynę Szkaradnik znamy
w Ustroniu jako mistrzynię polskiej ortografii - ten tytuł uzyskała
w katowickim Dyktandzie 2007 - oraz z wielu ciekawych wystąpień, popularyzujących historię Ustronia i wiedzę o ważnych
dla niego postaciach. Współpracowała również z naszą gazetą.

7 czerwca 2014 roku minęło 50 lat od chwili, kiedy ówczesny dyrektor Technikum Mechaniczno-Kuźniczego w Ustroniu dr A. Waszek wręczył
nam świadectwa dojrzałości. Od lewej: F. Czarnecki, W. Brych, T. Chabrowski, A. Troszok, B. Niemczyk, R. Rymorz, J. Zielina, J. Gajdzica,
J. Bury, E. Basałyga, R. Richert, J. Pietrasz, J. Kluz, T. Dyraga, S. Łoboda, T. Kojma.

26 czerwca 2014 r.			

Gazeta Ustrońska 7

Zwycięska drużyna z SP-6.

Fot. W. Suchta

WIEDZA SUROWCE PLAKATY

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny,
który w tym roku odbył się po raz dwunasty, to przykład wzorcowej współpracy
firmy zajmującej się oczyszczaniem miasta
z młodzieżą. Uczniowie przez cały rok
zbierają surowce wtórne w swoich szkołach, zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną. Organizator – Przedsiębiorstwo
Komunalne w Ustroniu – też odnosi korzyści – młodzież wyrasta na uświadomionych
ekologicznie producentów odpadów.
Konkurs odbył się 13 czerwca w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka”.
Osiągnięcia oceniało jury w składzie:
przewodniczący – Alojzy Sikora – pre-

zes Przedsiębiorstwa Komunalnego sp.
z o.o. oraz członkowie: przewodniczący
Rady Miasta – Stanisław Malina, Beata
Nogowczyk-Mitręga – reprezentująca
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej, Monika Maksymczak – naczelnik Wydziału
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta,
Jolanta Kalinowska-Dyrda – reprezentująca Nadleśnictwo, Konrad Owczarek
– właściciel firmy KOSTA. Sędziowie
mieli niełatwe zadanie, bo bardzo długo
trwała dogrywka, by ustalić kolejność
trzech pierwszych miejsc w konkursie
wiedzy. Wszystko dlatego, że młodzież
była bardzo dobrze przygotowana.
Wyniki:
szkoła			wiedza (pkt.)
SP-6 			
SP-1 			
SP-3			
SP-2 		
G-1 			
G-2 			
SP-5 		

W konkursie wiedzy szkoły reprezentowane były przez drużyny: SP-1 – Zofia
Korcz, Róża Warzecha, Szymon Kamiński, nauczycielka Anna Szczepańska;
SP-2 – Krzysztof Kolarczyk, Dominika
Hombek, Estera Kajzar, nauczycielka Ewa
Sztwiertnia; SP-3 – Wiktoria Magnuszewska, Agnieszka Bolik, Adrian Figiel, nauczycielka Aneta Słowiena-Jurczok; SP-6
– Żaneta Świeży, Weronika Sosna, Natalia
Stoły, rezerwowa Andrea Cabrera-Blanco,
nauczyciel Ireneusz Bosak; G-1 – Anna
Stoły, Bartłomiej Gąsior, Jan Pawłowski,
nauczyciel Grzegorz Szczechla.
W ramach konkursu rywalizowali również plastycy. Plakaty na temat zdrowego stylu życia oceniane były w sali
sesyjnej Urzędu Miasta. Uczniowie klas
I-III tworzyli na kartkach formatu A3,
a z klas IV-VI i gimnazjów na formacie A2. Prace oceniało jury w składzie:
Zbigniew Niemiec – przewodniczący,
B. Nogowczyk-Mitręga, M. Maksymczak,
J. Kalinowska-Dyrda, Ewa Witoszek-Cieślar i A. Sikora który był głównym
koordynatorem prac jury oraz sekretarz
Jan Sztefek. Arkadiusz Zieleźnik wykonał dokumentację fotograficzną. Komisja
stwierdziła, że poziom prac był bardzo
wyrównany i miała trudności z oceną,
szczególnie w szkołach podstawowych.
Poziom prac gimnazjalistów jak co roku
nie był najwyższy i jury nie przyznało
pierwszego miejsca. Trzy prace z Gimnazjum nr 2 nie spełniały wymogów.
Wyniki w poszczególnych grupach wiekowych: klasy I–III - 1. Piotr Kras z SP-2,
2. Jasiu Korcz, 3. Tymoteusz Greń – obaj
z SP-1; klasy IV-VI - 1. Agata Karolonek
z SP-1, 2. Wiktoria Najmuła z SP-3, 3.
Andrea Cabrera-Blanco, 3. Żaneta Świeży
– obie z SP-6; gimnazja - 2. Anna Stoły, 3.
Zofia Lipowczan, 3. Sylwia Czerwińska –
wszystkie z G-1.
Konkurs nie mógł by się odbyć bez
sponsorów, a są to: Przedsiębiorstwo
Komunalne sp. z o.o., Urząd Miasta, Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej, Nadleśnictwo
Ustroń, firma „Kosta”, Polski Klub Ekologiczny w Skoczowie. Monika Niemiec

plakat (pkt.) 		makulatura (pkt.) 		baterie (pkt.)

60 					 24 		
60 					 46 		
60 					 22 		
57 					 25 		
56 					 25 		
0					 0		
0					 1 		

60 		
42 		
13 		
5 		
3		
7 		
0		

razem

40 		
8 		
7 		
4 		
2 		
0		
0		

184
156
102
91
86
7
1

Zbiórka surowców wtórnych rok szk. 2013/14

I m. - Piotr Kras, kl. 1b SP-2.
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		Szkoła 				Liczba uczniów
		
		SP-1 					 243 		
		SP-2 					 367 		
		SP-3 					 76 		
		SP-5 					 74 		
		SP-6 					 160 		
		 G-1 					 218 		
		 G-2 					 262 		
		Razem					 1400 		

makulatura (kg) 		
8463 				
1627 				
754 				
0 				
7870 				
575 				
1515 				
20804 			

baterie (kg)
136
104
40
0
468
40
0
788
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wano tam Międzyprzedszkolny Konkurs
Literacki „Nasze ulubione baśnie”, który
odbył się końcem maja.
Dyrektor Jolanta Heller przywitała dzieci, ich nauczycielki, a także rodziców
i dziadków, ubrana w strój wróżki. Potem
na scenie pojawiły się dzieci, prezentując w tańcu barwne kostiumy. Występy
wszystkich grup przedszkolnych z Manhatanu zrobiły duże wrażenie, ale najwięcej emocji wzbudzały zagadki i zadania
konkursowe. Zostały ułożone w oparciu
o popularne bajki – „Jaś i Małgosia”, „Królewna Śnieżka”, „Brzydkie Kaczątko”,
„O rybaku i złotej rybce”. Zawodnicy,
a każde z przedszkoli wystawiło pięcioososobowe drużyny, musieli nie tylko znać
wiele szczegółów, ale też orientować się,
kiedy podawane są fałszywe informacje.
Oprócz tego umieć opowiadać bajki,

szybko układać puzzle i ładnie malować
ilustracje do bajek. Wniosek z tego, że najważniejsza była wszechstronność zespołu.
Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich konkurencji czuwało i prace plastyczne oceniało jury w składzie: przewodnicząca – Danuta Koenig, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Urzędu Miasta, Krzysztof Krysta, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej, Beata
Grudzień, kierownik Oddziału dla Dzieci
ustrońskiej biblioteki oraz Magdalena
Lupinek, etnolog z Muzeum Ustrońskiego.
Ostatecznie przyznano 1. miejsce Przedszkolu nr 6. 2. miejsce zajęło Przedszkole
nr 3, a 3. gospodarze.
Organizatorzy przygotowali poczęstunek dla dzieci, a na koniec odbyło się
uroczyste wręczanie dyplomów i książek.
Otrzymali je wszyscy zawodnicy. (mn)

Bajkowa sceneria, bajkowa prowadząca.
W tej roli - J. Heller.
Fot. M. Niemiec

BAJKOWY
KONKURS

Równie aktywne w organizowaniu konkursów co szkoły, są ustrońskie przedszkola. W „szóstce” odbył się konkurs recytatorski, w „trójce” wokalny, na sportowo
bawiono się w „czwórce”, a do krainy
baśni zaprosiła „siódemka”. Wspólnie
z Miejską Biblioteką Publiczną zorganizo-

Jak namalować bajkę?

WĘDKOWALI O PUCHAR
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Fot. M. Niemiec

13 czerwca przeprowadzono spławikowe
zawody wędkarskie członków Towarzystwa Wędkarskiego „Ustroń” o Puchar
Burmistrza Miasta Ustroń. W zawodach
wzięło udział 18 członków Towarzystwa.
Zbiórkę wyznaczono na godz. 7, a start
na godz. 8. Koniec połowu zaplanowano
na godz. 12.
Po zważeniu złowionych ryb wyłoniono
najlepszych wędkarzy. Na I miejsce zasłużył Jan Krzok – 650 pkt (4 sztamura), II
miejsce zajął Leszek Kolarczyk – 320 pkt (2
szt karpia), III miejsce przyznano Karolowi
Pilchowi – 180 pkt (1 sztamur).
Po spożyciu posiłku, na który składał
się smaczny gulasz ugotowany przez Annę
i Władysława Lipowczanów, przystąpiono
do rozdania nagród i dyplomów. Puchar
Burmistrza Miasta Ustroń został wręczony przez burmistrza Ireneusza Szarca. Na
zakończenie prezes Towarzystwa Wędkarskiego podziękował burmistrzowi za przybycie i ufundowanie pucharu, zaś członkom
Towarzystwa za udział w zawodach.
Na zdjęciu stoją od prawej: burmistrz
Ireneusz Szarzec, Jan Krzok, prezes Tadeusz Podżorski, skarbnik Leszek Kolarczyk,
kapitan sportowy Radek Seklecki, Karol
Pilch.
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W BOŻEJ DŁONI

Tegoroczne nabożeństwo przy kamieniu
na Równicy zgromadziło liczne rzesze
wiernych Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Wszystkich witał proboszcz
ustrońskiej parafii ap. Jakuba ks. radca
Piotr Wowry mówiąc też:
– To właśnie tutaj, w trudnych czasach
kontrreformacji, ewangelicy chcący dochować wierności swemu wyznaniu zbierali się potajemnie, by tworzyć wspólnotę,
by trwać w modlitwie, budować swoją
wiarę w oparciu o usłyszane Słowo Boże.
Wdzięczni jesteśmy za tę postawę i przykład chrześcijańskiego życia. Dzisiaj,
żyjemy w innych czasach, w innym kraju,
w innej Europie. I oby już nigdy nie powróciły konflikty na tle religijnym, czasy
nietolerancji, nienawiści i uprzedzeń.
Bądźmy nosicielami miłości okazywanej
bliźnim, starajmy się być odblaskiem
Bożej Światłości w naszym otoczeniu, by
nie mogły zapanować wokół nas mroki
ciemności i zła. Niechaj nie zabraknie
nam odwagi do składania w codziennym
życiu świadectwa o prawdzie zawartej
w Słowie Bożym.
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Po raz pierwszy podczas nabożeństwa
przy kamieniu na Równicy dokonano
błogosławieństwa jednorocznego dziecka,
Józia Łamacza. Błogosławiący ks. P. Wowry powiedział, że cieszy się z tego faktu
i pozdrawia wszystkie dzieci zgromadzone
w tym historycznym miejscu.
Kazanie wygłosił ks. radca Waldemar
Pytel ze Świdnicy mówiąc m.in.:
– Kiedy popatrzymy na ten kamień zobaczymy, że pierwsze nabożeństwo odbyło
się dokładnie 360 lat temu. To miejsce jest
szczególne i jakże ważne dla budowania
naszej tożsamości. (...) Od ordynacji służę
w parafii w Świdnicy na Dolnym Śląsku
w kościele, który przed trzynastoma laty
został wpisany na listę zabytków kultury
UNESCO - obiekt, który ma być chroniony przez całą ludzkość. Ale nie takie były
jego początki. Cesarz po krwawej wojnie trzydziestoletniej sprawujący władzę
według zasady cuius regio, ciuis religio
odebrał ewangelikom kościoły, kaplice. To był czas kontrreformacji. Dzięki
wstawiennictwu króla Szwecji zezwolił
jedynie na wybudowanie trzech kościo-

łów: w Głogowie, Jaworze i Świdnicy.
W tym roku również mija 360. rocznica
położenia kamienia węgielnego pod budowę naszej świątyni. Kościół mógł być
zbudowany poza murami miasta, bez wieży i bez dzwonów. Jedynymi materiałami
budowlanymi mogły być glina, słoma,
piasek i drewno. Budowa kościoła nie
mogła trwać dłużej niż rok. Cesarz sądził,
że ten kościół nie będzie stał dłużej niż
20-30 lat. To co w ludzkich oczach miało
być słabe, Bóg uczynił mocnym. Tak
samo tu, na tym miejscu, to co wydawało
się przemijające, Bóg uczynił trwałym
i mocnym. (...) Skąd czerpali siły nasi
poprzednicy, którzy z takim oddaniem
i narażeniem tu potajemnie się gromadzili?
Bo czytali Księgę Zakonu codziennie.
Czy nadal jesteśmy Kościołem Słowa?
Wszyscy dźwigamy odpowiedzialność za
chrześcijaństwo, za Kościół ewangelicki
w Polsce, za nasze parafie. (...) Pan Jezus
w Ewangelii pozostawia nam świadectwo
dwojakiej budowy domu - na skale lub na
piasku, a który się ostoi, to okaże dopiero
deszcz, burze, nawałnice. (...) To w parafii,
w społeczności znajdujemy dom, w Bożej
dłoni trzymany, dlatego też nazywany
świętym. Nie jest to budowla zaplanowana
przez ludzi. Wszędzie, gdzie by tak się
działo, przestaje być Kościołem. Kościół
jest Bożym przybytkiem, w którym ma następować wzrost i rzeczywiście następuje
w pewności wiary, w poznaniu prawdy,
w służbie miłości. Bez tego wzrostu w szybko w zmieniającym się świecie nie mamy
szans na przetrwanie, na kontynuację
i budowanie wartości reformacji. Tu zgromadzeni tak licznie jesteśmy synodem.
To nie przejęzyczenie. Grecka etymologia słowa synod jest bardzo prosta: syn
i hodos, czyli wspólnie w drodze. Tu na
cieszyńskim, na Dolnym Śląsku, w naszej ojczyźnie wspólnie razem budujemy
naszą wiarę i zaufanie, by świadczyć
o Bożej miłości i Jego działaniu wśród nas.
A wtedy mówiąc słowami Nehemiasza:
Bóg niebios poszczęści nam, my zaś Jego
słudzy zabierzemy się do budowy.
Nabożeństwo uświetniła Dęta Orkiestra
Diecezjalna pod dyrekcją Adama Pasternego. W nabożeństwie uczestniczyło 1500
osób. Tekst i zdjęcia: Wojsław Suchta
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CZTERY SFERY ŻYCIA

Święto Bożego Ciała w parafii pw. św.
Klemensa rozpoczęła msza prowadzona
przez proboszcza, ks. kanonika Antoniego
Sapotę. Kazanie wygłosił ks. Wojciech
Medwid mówiąc m.in.:
– W sposób szczególny, dzisiaj w Boże
Ciało, powracają do nas słowa z ostatniej
wieczerzy. Widzimy zwykły chleb, który
zostaje przemieniony w Ciało Pana. Mówimy: Chleb życia wiecznego i tak jak śpiewamy w pieśni Chleb niebiański dał nam
Pan, zostawił nam po to, abyśmy dostali
się do Nieba. (...) Dzisiaj z Panem Jezusem
wychodzimy poza nasz Kościół. Mówimy,
że Pan Jezus nie chce być tutaj zamknięty. Chce iść do naszego życia, pozostaje
z nami pod postacią chleba, gdy przychodzimy tutaj na adorację, kiedy przyjmujemy Go do naszych serc w komunii świętlej.
Dziękujemy Panu Jezusowi za to, że dał
nam coś, przez co człowiek może dostać
się do Nieba. (...) Ktoś się zastanawiał, co
by się stało, gdyby Pan Jezus przyszedł do
mojego domu. Po mszy świętej podchodzi
Pan Jezus i mówi: „Dzisiaj chcę zagościć
w twoim domu”. Dziś obok tych domów
przejdziemy. Pan Jezus chce być między
nami i dlatego przyjmujemy Jego ciało
i wychodzimy do tych, którzy są wokół
nas. Będziemy za chwilę wędrować do
czterech ołtarzy, możemy powiedzieć, do
czterech sfer naszego życia, do tego, co
w naszym życiu jest najważniejsze, co
spełniamy jako nasze chrześcijańskie
powołanie. Po pierwsze jest to miłość
bliźniego. Wychodzimy z naszej świątyni
i jesteśmy wśród ludzi. Tomasz Merton
powiedział, że człowiek nie jest bezludną
wyspą. Wokół nas są ludzie czekający na
nas. (...) Po drugie jest to doskonalenie się.
Mówimy: Chcę się poprawić, żeby będący
wokół mnie zobaczyli, że jestem coraz
lepszy, a nie coraz gorszy. I przychodzimy
do Pana Jezusa i mówimy: Panie Boże, bez
Ciebie nie mogę być coraz lepszy. Boży
pokarm sprawia, że człowiekowi w życiu
wychodzi. (...) Po trzecie to moja praca.
Trudno sobie wyobrazić, by człowiek nie
pracował, nie spełniał bożego zadania.
A jest to małżeństwo, powołanie, rodzina.

26 czerwca 2014 r.			

Biegamy codziennie za chlebem, żeby naszym najbliższym nie brakło. Dochodzimy
do momentu, gdy mówimy: Panie Boże
mam tyle tych rzeczy, że nie wyrabiam.
Muszę się podłączyć pod Ciebie, jak mówi
święta Matka Teresa z Kalkuty. Podłączyć
się by zobaczyć, że Ty mi dajesz siłę.
Moje siły są niewystarczające. A Pan Jezus mówi: Zostałem pod postacią chleba
i chcę, by to przynosiło ci nowe siły. (...)
Po czwarte to przyjaźni z Panem Bogiem.
Mówimy: Czuję obecność, że ktoś jest
obok mnie. Dziś możemy powiedzieć:
Czuję, że mam Boga przy sobie. Tak jak
mówiła św. Katarzyna: Ja i Chrystus stanowimy większość. Klękamy do modlitwy,
przychodzimy do kościoła, spotykamy
się przy kapliczkach, bo chcemy, żeby
Pan Bóg był blisko nas. (...) Chcemy
dzisiaj odpowiedzieć sobie na pytanie,
czy korzystamy z tego pokarmu, który
za chwilę będzie na ołtarzu. W naszym
Kościele codziennie spowiadają księża,
Niejako wchodzimy przez próg i mamy
możliwość oczyszczenia się z grzechów,

mamy możliwość tego, że do ołtarza
możemy przystąpić z czystym sercem,
do ołtarza, na którym za chwile będzie
prawdziwy Bóg.
Przed wyruszeniem z kościoła procesji ks. A. Sapota przypomniał, w jakim
porządku nastąpi przejście ulicami miasta. Na początku za krzyżem mężczyźni,
następnie dzieci w bieli, baldachim pod
którym kapłan niesie Eucharystię, za baldachimem chór, a za nim kobiety.
W tym roku w parafii św. Klemensa
procesja przeszła nową trasą. Z kościoła
ul. Daszyńskiego, a następnie ulicami:
Grażyńskiego, Słoneczną, Mickiewicza,
3 Maja na rynek i do kościoła. Ołtarz
stanął na ul. Słonecznej przygotowany
przez Róże Żywego Różańca, następny
przy Miejskim, Domu Spokojnej Starości przygotowany przez pracowników
MDSS, trzeci na ul. 3. Maja przygotowany
przez służbę liturgiczną i czwarty na rynku przygotowany przez rodziców dzieci
pierwszokomunijnych.
Po powrocie do kościoła ks. proboszcz
A. Sapota dziękował za przygotowanie
ołtarzy oraz za udział w procesji.
Tekst i zdjęcia: Wojsław Suchta
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G. Kasdepke umie rozmawiać z dziećmi...

Fot. M. Niemiec

PRZYSZŁE ELITY
Podczas spotkania autorskiego, które
odbyło się we wtorek 3 czerwca, pisarz
Grzegorz Kasdepke zadał światłym ustrońskim dzieciom dwa pytania. Na własne
uszy można było się przekonać, czy młode
pokolenie myśli stereotypowo o męskich
i kobiecych rolach w społeczeństwie.
Pytanie pierwsze – Do czego jest stworzona kobieta?
– Do rodzenia dzieci.
– Do sprzątania.
– Do wykorzystywania.
– Do gotowania.
– Do mycia garów.
– Do przywożenia dzieci do szkoły.
– Do rozrywki.
– Do chodzenia na zakupy.
– Do zmywania podłóg.
– Do codziennej trudnej pracy w domu.
– Do wykorzystywania pieniędzy.
– Do całowania.
– Do malowania twarzy.
– Do wkurzania faceta.
– Do bycia modelką i przymierzania
ładnych ciuchów.
– Do harowania.
Pytanie drugie – Do czego jest stworzony mężczyzna?
– Do pracy.
– Do korzystania z pieniędzy kobiety.
– Do siedzenia przed telewizorem.
– Do picia alkoholu.
– Żeby się lenił.
– Żeby uprawiał bolesne sporty.
– Do naprawiania auta.
– Żeby bić po tyłkach dzieci.
– Żeby chronić kobietę.
– Do pomagania w lekcjach.
– Do marudzenia.
– Do płacenia rachunków.
– Z tym drugim pytaniem miały wczoraj
kłopot dzieci na spotkaniu w Cieszynie.
Były młodsze od was i nic już nie umiały
wymyślić, ale nagle dziewczynka sobie
przypomniała: „Do odkręcania słoików” –
podsumował krótką sondę pisarz książek
dla dzieci i młodzieży Grzegorz Kasdepke,
który gościł w Ustroniu na zaproszenie
dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
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im. Jana Wantuły. Dzieci spotkały się
z literatem w Miejskim Domu Kultury
„Prażakówka”. Wypełniły niemal całą
widownię i bardzo dobrze się bawiły.
Pytania, o to, do czego została stworzona kobieta i do czego został stworzony
mężczyzna, miały rozbawić dorosłych
siedzących na sali. Nie wszystkim było
do śmiechu. Panie nauczycielki, rodzice,
dziadkowie mogą w domu czy w szkole sprawdzić, co ich uczniowie, dzieci, wnuki na takie pytania odpowiedzą.
A jeśli wypowiedzą podobnie stereotypowe hasła, to warto sięgnąć z nimi po
dwustronną książkę, której jedną część
- „Gdybym był dziewczynką”, napisał
Grzegorz Kasdepke, a drugą – „Gdybym
była chłopcem”, Anna Onichimowska. To

...a one lubią go słuchać.

dobra literatura, bo dwóch znakomitych
współczesnych pisarzy tworzących dla
młodego pokolenia, „gdyba” sobie i daje
do myślenia najmłodszym.
Trzeba było ochłonąć po męsko-damskiej ankiecie, już za chwilę optymizm
wstąpił w dorosłą część publiczności.
Okazało się, że dzieci czytają! Wprawdzie
dłużej w ciągu dnia i w ogóle częściej
zasiadają przed telewizorem, ale jednak
znajdują czas na lekturę. Zgłosili się
nawet tacy pasjonaci, którzy poświęcają
książkom dwie godziny dziennie. I o tych
czytających powiedział autor kilkunastu
książek, były redaktor naczelny czasopisma „Świerszczyk”:
– To są przyszłe elity świata, które będą
decydowały, jak on będzie wyglądał, będą
nim rządziły. Może będą artystami, może
wynalazcami. To czytelnicy będą rządzić światem, czyli te osoby mądrzejsze
i z wyobraźnią, a nie telewidzowie. Czytelnicy mają potencjał, wyobraźnię, zdobywają wiedzę i kreatywność, która pozwoli im zmieniać świat.
Pisarz nawiązał bardzo dobry kontakt
z dziećmi, rozśmieszał je, rozmawiał,
co nie jest łatwe w takim tłumie. Czytał
fragmenty swoich książek, opowiadał
o synu Kacprze, o tym, jak dzieci,
z którymi się spotyka, odbierają świat.
Na pewno dzięki umiejętności słuchania młodych ludzi, Kasdepke wie, jak
pisać popularne książki. A napisał ich
wiele, m.in.: „Mam prawo”, „Do trzech
odlicz! Zabawy matematyczne”, „Tylko
bez całowania! Czyli jak sobie radzić
z niektórymi emocjami”, „Rózga”, „Kacper z szuflady”, „Horror! Czyli skąd się
biorą dzieci”, „Kiedy byłem mały...”, „Poradnik hodowcy aniołów”, „Potwór”, „W
moim brzuchu mieszka jakieś zwierzątko”
oraz całą serię kryminalną o detektywie Pozytywce.
Monika Niemiec

Fot. M. Niemiec
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SPORT I ZABAWA W ŚWIETLICY

„W zdrowym ciele zdrowy duch”
i „Dzień zdrowia” takie hasła pojawiały
się na korytarzach SP-2 w Ustroniu. Wychowawczynie świetlicy, dbając o dobrą
formę fizyczną swoich wychowanków postanowiły zorganizować imprezę pod na-

zwą „Sport i zabawa w świetlicy szkolnej”.
11 czerwca na boisku wielofunkcyjnym
pojawiły się tory przeszkód : toczenie piłki
między pachołkami, skakanie w worku,
podrzucanie piłeczki, toczenie hula hop,
kozłowanie piłki, skakanie przez skakankę,

osadzanie śruby w kubku itp. Do zabawy
zachęcały dyrektor szkoły Grażyna Tekielak, Genowefa Podżorna, pedagog Joanna
Słowicka, wychowawczynie świetlicy oraz
uczennice kl. 5c. Każdy uczeń miał kartę
zaliczeń, na której otrzymywał pieczątki.
Komplet dawał słodką nagrodę.
W tym dniu ochotnicy, a szczególnie
amatorzy jazdy na rowerze mogli pokonać
tor przeszkód przygotowany przez koło
BRD, zaliczając tzw. ósemkę wymaganą
w czasie testu na kartę rowerową. Zgodnie
z wcześniejszym scenariuszem do współzawodnictwa przystąpiły drużyny piłki
nożnej wyłonione przez Filipa Capińskiego
ucznia kl. V. W tym czasie dzięki pomocy
trenera siatkówki Zbigniewa Gruszczyka
i nauczyciela wf G-2 Artura Kluza zostało
rozstawione boisko do siatkówki. Dzieci
mogły zagrać w ringo i inne gry zręcznościowe oraz w siatkówkę. Podsumowaniem
był pokazowy trening dziewcząt siatkarek
TRS „Siła” Ustroń pod kierunkiem trenera
Zbigniewa Gruszczyka, a zorganizowany
przez Katarzynę Mizię.
Wychowawczynie świetlicy planują więcej takich imprez. Dziękujemy wszystkim
za pomoc i zapraszamy do dalszej współpracy.
Ewa Gruszczyk
4 (Renata Labzik), 6. Przedszkole nr
7 (Magdalena Łomozik).
Dzięki sponsorom wszystkie dzieci dostały ładne nagrody – drewniane medale,
książeczki, łakocie, a dla przedszkoli
wywalczyły piłki do skakania. Żeby miały
siłę do startu i kibicowania, zostały poczęstowane drożdżówkami i kompotem.
Z komentatorskim zacięciem zawody prowadziła Marzena Szlajss, a towarzyszyła
jej dyrektor Jolanta Cieślar.
(mn)

Rozgrywki pilnie śledzili sędziowie i kibice.

Fot. M. Niemiec

Z PIŁKAMI I W WORKACH

Znakomita pogoda i organizacja, mnóstwo śmiechu, ale też zaciętej rywalizacji
to charakterystyka II Spartakiady Przedszkolnej „Ruch to zdrowie” o Puchar
Burmistrza Ustronia. Impreza odbyła się
w Przedszkolu nr 4 w Hermanicach i pracownicy tej placówki pełnili honory domu.
I punkty, i miejsca były dla przedszkolaków ważne, ale nie najważniejsze. To
niektórzy rodzice bardziej przeżywali
konkurencje niż ich pociechy. A te musiały się zmierzyć z ciekawymi zadaniami.
Były to wyścigi – z piłką, w workach,
z piłką na tacy, z torem przeszkód i podawaniem piłki w tunelu z nóg. Oprócz tego
liczyła się celność przy rzucaniu worecz-
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kami i kopaniu piłki do bramki. Poziom
był bardzo wyrównany, więc sędziowie:
Joanna Gruszka, Michał Kiecoń, Tadeusz
Kędzierski musieli pilnie obserwować
przebieg konkurencji.
13 czerwca na ul. Wiśniową zgłosiły
się reprezentacje sześciu przedszkoli,
a każda liczyła po sześciu zawodników
plus pani nauczycielka, która również
musiała wystartować w wyścigu z wielką
piłką. Końcowa klasyfikacja: 1. Przedszkole nr 5 (nauczycielka Bernadetta
Zając), 2. Przedszkole nr 6 (Dagmara
Pietrzycka-Rejowicz), 3. Przedszkole
nr 2 (Daria Mazoń), 4. Przedszkole nr
1 (Urszula Gomola), 5. Przedszkole nr

Maskotka i pomocnik.

Fot. M. Niemiec
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ABSOLWENCI GIMNAZJUM NR 1
Klasa 3a

wychowawca
Małgorzata Szcześniewska-Gawlas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Adam Bajorek
Krzysztof Bielesz
Michał Brachaczek
Adrian Jan Brodacz
Nikoleta Cieślar
Wojciech Gogółka
Lidia Iwaniuk
Barbara Klus
Ewa Kocyan
Kamil Kopieczek
Kacper Kostka
Patrycja Krzemień
Justyna Kurowska
Damian Kurowski
Tomasz Lazar
Witold Legierski
Kamila Lipus
Magnus Lupa
Łukasz Misiniec
Adrian Miśkiewicz
Dawid Mucha
Ksymena Pawłowska
Gerard Świeży

24.
25.

Karolina Wantulok
Krzysztof Wantulok

21.

Klasa 3c

Klasa 3b

wychowawca
Agnieszka Kozik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Mateusz Boda
Patrycja Bombelka
Aleksandra Bombelka
Jakub Bujok
Wiktoria Chrapek
Angelika Czerwińska
Sonia Dawid
Szymon Duda
Izabela Gomola
Wojciech Gomola
Grzegorz Heczko
Agnieszka Hyrnik
Przemysław Kamieniorz
Aleksandra Kinder
Jakub Majętny
Krzysztof Mrózek
Wojciech Pinkas
Mateusz Podżorski
Kamil Polok
Tymoteusz Siedloczek

Patryk Tylek

wychowawca
Rafał Niemczyk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Aneta Biłko
Nina Borecka
Jakub Branc
Marek Cholewa
Arkadiusz Czapek
Marcin Czyż
Magdalena Gajdzica
Dawid Jenkner
Michał Jopek
Przemysław Kohut
Radosław Konkol
Łukasz Kozielski
Szymon Lebiedzik
Dawid Madzia
Kacper Matlak
Wiktoria Siekierka
Rafał Szatanik
Kacper Walocha
Anna Zatorska
Zenon Zembol

ABSOLWENCI GIMNAZJUM NR 2
Klasa 3a

wychowawca
Marzena Malina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Karolina Baracz
Dżeskia Borzęcka
Filip Cieślar
Paulina Czyż
Eliza Dziadek
Sara Garba
Sandra Kędzior
Jakub Królikowski
Dawid Lubiński
Jakub Macura
Ewa Mider
Wojciech Parnas
Oliwia Pikul
Karolina Rymorz
Karolina Silwanowicz
Karolina Słowiok
Klaudia Supryn
Martyna Szafranek
Klaudia Szczecina
Magdalena Szczecina
Szymon Szlauer
Karolina Szlęk
Dorian Szymański
Filip Wałach
Nikodem Wawrzyk
Natalia Wróbel
Anna Zawada

Klasa 3b

wychowawca
Iwona Brudna-Warchał
1.
2.
3.

Wiktor Barwicki
Arkadiusz Bujok
Natalia Kowalczyk
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Krzysztof Kubicius
Adam Kubok
Klaudia Matuszek
Marta Moskała
Jakub Ordecki –Fuchs
Bogumił Piotrowski
Bartłomiej Pniak
Dawid Śliwka
Klaudia Tyszka
Natalia Wantulok
Patrycja Bańka
Sonia Brzozowska
Roman Gazda
Magdalena Gonska
Grzegorz Jasiński
Izabela Marianek
Joanna Rusin
Wiktoria Skwarło
Szymon Sztefek
Wiktor Sztwiertnia
Patrycja Wiercigroch

Klasa 3c

wychowawca
Edyta Knopek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Oliwia Brachaczek
Grzegorz Brunner
Karolina Brzóska
Damian Chmiel
Wiktoria Ciemała
Karolina Grabowska
Tomasz Heczko
Anna Kowala
Aleksandra Legierska
Natalia Lisek
Marek Łojek
Karina Miech
Klaudia Nocoń

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Adrian Pinkas
Tomasz Przyszlakowski
Karolina Pytel
Martyna Sepelak
Adrian Staniek
Marcela Starzyk
Maksymilian Stekla
Kinga Szewczuk
Patryk Waliczek
Karolina Wisełka
Roksana Źlik

Klasa 3d

wychowawca
Lucyna Herok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Aleksy Adamczyk
Natalia Biernat
Aleksandra Chrapek
Michał Galanty
Jan Glajc
Kamil Herman
Patryk Karch
Piotr Karchut
Tomasz Kłósko
Amanda Kotowicz
Monika Kozieł
Joanna Kozok
Dorota Kuźnik
Karolina Lipka
Robert Milewski
Jacek Najmuła
Karolina Niedoba
Dominika Puzoń
Daria Różycka
Aleksandra Stróżecka
Kinga Tomaszko
Angelika Wasilewska
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Roztomili ludeczkowie!
Jako żeście przeżyli ty niedowne hyce? Dyć je czerwiec a hyce
taki jak w Afryce. Ani na pole bardzo nie szło wyzdrzić, bo dochtorzy łodradzali. Jeszcze by człowiek móg co na głowe dostać.
W Zielóne Świynta była łopowoga wajeśnice kaj na polu smażyć,
chyba że kaj w ciyniu.
Tydziyń tymu we sztwortek było Boże Ciało, tóż jako to prawiom
„w Boże Ciało hóp do wody śmiało”. Wanielicy zaś w świynto
robióm nabożyństwo na Równicy „przi kamiyniu”, na pamióntke
tego, jako kiesi downo wanielikóm było zabrónióne łodprawiać
nabożyństw i musieli to robić po kryjómu.
Nó, kiery se wziół łorlap w pióntek, to mioł sztyry dni wolnego i móg se kaj pojechać abo dóma sie wyspoczywać. Szło
też pónś do lasa, na kamiyniec na jagody. Jyny teraz w lesie
trzeja straszecznie dować pozór na klyszcze. Kiesi downij żodyn
o klyszczach nie słyszoł, a ludzie jakosi żyli, a teraz trzeja iś do
lasa załoblyczóny, coby to dziadostwo sie kaj do człowieka nie
prziczepiło i nie wlazło pod skóre. Bo óny sie kormióm naszóm
krwióm, a przi tym roznoszóm rozmaite łoszkliwe choróbska.
Potym sie trzeja dłógo lyczyć. Nie wiym, czy kiesi klyszczy nie
było czy ludzióm to jakosi łuchodziło na sucho, bo jo za dziecka
nidgy nie słyszałach, że trzeja w lesie dować pozór na klyszcze.
Przeca też my chodzili do lasa na jagody abo na borówki. Moja
ciotka miyszkała pod lasym i jeździłach do ni przez feryje. Ciotka
już nie żyje, ale kuzynka dalij tam miyszko. Jak jeji chłapcy byli
mali, też gónili po lesie i jakosi żodnymu sie nic nie stało. Nó,
ale jak teraz trzeja dować pozór, to lepij dować pozór niż potym
wydować pinióndze na dochtorów.
Przedwczora we wtorek było Jóna, toż żech chiała wszyckim
Jónkóm, Janiczkóm i dziełuchóm Jasióm pieknie powinszować
na to jejich miano. Coby sie jim we wszyckim dobrze darziło,
zdrowiczka jim nie chybiało ani piyniyndzy też ni. Jedni prawióm,
że Jano to je szumne miano, a jinsi zaś prawióm, ża Jano to je
taki łobyczajne miano. Kiesi w każdej chałupie jakisi Jónek był,
toż mógło wyglóndać na łobyczajne. Potym jakisi czos nie dowali
tak chłapcóm na miano, ale teraz zaś sie słyszy, że to miano sie
wraco. Szwarnie małych chłapców mo tak na miano. Nó, to zaś
bydóm mieli kómu muzykanci wygrować. Bo taki był łobyczoj,
że na taki bardziyj znane miana zebrała sie partyja muzykantów
i chodzili wygrować tym solynizantóm.
Łoto też bydzie Pietra-Pawła i wtynczos też chodzili muzykanci
wygrować. Jak żech miyszkała w blokach, to pod moimi łoknami
była tako szykowno chałupka, a tyn co w nij miyszkoł, mioł na
miano Paweł. Tóż dycki żech słyszała, jak mu muzykanci prziszli
wygrać na miano. Nó, wiadómo, że dycki cosi za to dostali, dyć
POZIOMO: 1) siódme na plecach, 4) włoska metropolia,
6) prawosławny ksiądz, 8) legenda futbolu z Brazylii,
9) owcza wełna, 10) Tadeusz zdrobniale, 11) droga
gwarowo, 12) Florian dla bliskich, 13) spółka spółek,
14) statek argonautów, 15) mieszkanka Abisynii,
16) groźny car, 17) ciężki los, 18) otwierają alfabet,
19) statek Noego, 20), rakiety świetlne.
PIONOWO: 1) dowolna przeróbka utworu, 2) płynie
pełen ropy, 3) gra podwórkowa, 4) ucieczka z pola walki,
5) nogą zamiata, 6) zegar z melodyjkami, 7) generacja,
11) iglaste gałązki na olejek, 13) z Kędzierzynem w duecie,
14) Armia Krajowa.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 4 lipca.

za darmo ani pies nie szczeko. Mój tatulek też mieli na miano
Paweł i byli muzykantym, tóż za młodu też chodzili wygrować, bo
o tym łopowiadali. A potym, jak już był na pyndzyji, to se nikiedy
zagroł dóma na klarnecie abo na mandolinie. Nó, teraz se już
spoczywo na kierchowie.
Ale nie bydymy teraz o takich smutnych wiecach łopowiadać.
Byjmy radzi, że lipiec już je za dwiyrzami, coby jyny było ciepło
i kiery może, niech se łodpoczywo na świyżym lufcie. Hanka

BIBLIOTEKA

POLECA:

Charles Glass – „Dezerterzy”
W czasie II wojny światowej niemal 100 tysięcy Brytyjczyków
i 50 tysięcy Amerykanów zdezerterowało ze swych armii, były
to zasoby ludzkie o sile dziesięciu dywizji. Książka Glassa to
opowieść o ciemnej stronie wojny. Nie o rozwianych sztandarach,
bohaterskich czynach, ale o demoralizującym wpływie działań
wojennych na młodych ludzi, o wzbudzaniu w nich najgorszych
instynktów, obojętności i rezygnacji.
Reed Timmer – „Łowca burz”
W tej książce, Reed Timmer – prezenter Discovery Channel,
przedstawia swoją fascynację ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Opisuje hipnotyzujące piękno i przerażającą grozę burz
i tornad, wyjaśnia jak do nich dochodzi i w jakich warunkach
możemy się ich spodziewać.

*

*

*

W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) Miejska Biblioteka
Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu będzie czynna w godzinach: poniedziałek 8.00 - 15.00, wtorek 8.00 - 15.00, środa
12.00 – 18.00, piątek 8.00 - 15.00, sobota 8.00 - 12.00 (wypożyczalnia dla dorosłych)

LATO 2014 - LAST MINUTE!!!

SAMOLOT, AUTOBUS, DOJAZD WŁASNY
Pomyśli już dziś o swoich wakacjach!

Długi weekend czerwcowy - zwiedzaj i wypoczywaj.
Wycieczki objazdowe i wczasy.
Przygotujemy oferty specjalnie dla Ciebie!

KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł

KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł

KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł

Rozwiązanie Krzyżówki nr 24

PLENER Z DŁUTEM
Nagrodę w wys. 50 zł oraz książkę „Kobieta w ramionach Stwórcy”, ufundowaną przez ustrońskie wydawnictwo Koinonia otrzymuje Iwona Gluza Ustronia, ul.
Źródlana. Zapraszamy do redakcji.
W książce „Kobieta w ramionach Stwórcy” autorka, Alina Wieja zaprasza w podróż do odkrywania źródła pociechy, siły i nadziei. Książka może pomóc w odbudowaniu
własnej wartości, w uwolnieniu od zranień z przeszłości, w zdobywaniu nowej siły do pokonywania codziennych trudności. Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl
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W ostatnim artykule z cyklu „Bliżej natury”, którego bohaterką była róża dzika, starałem się zwrócić uwagę Czytelników
Ustrońskiej na „dzikiego” przedstawiciela róż – roślin nadzwyczaj
popularnych w parkach i ogrodach, o kwiaciarniach nie wspominając. Być może udało mi się przekonać choćby tylko kilka osób,
że zwykła „polna” róża – roślina niby banalnie swojska, rosnąca
licznie i powszechnie to tu, to tam – może być równie interesująca i atrakcyjna, co jej szlachetnie urodzone i arystokratycznego
pochodzenia krewne, czyli róże ozdobne. Dzisiaj chciałbym
spróbować pójść jeszcze krok dalej i przedstawić kolejną roślinę
zasługującą na uwagę zarówno własnościami, jak i urokliwymi
kwiatami, a którą znalazłem nie na miedzy czy w śródpolnym
zakrzewieniu, ale wśród… ogrodowych chwastów.
Od jakiegoś czasu mam możliwość obserwować to, co dzieje się
na niewielkim spłachetku ziemi,
DYMNICA
który w mniej lub bardziej odległej
przeszłości ma stać się przydomowym ogródkiem. Najpierw był to
typowy plac budowy, z wszelkimi
dla przyrody konsekwencjami,
jakie wynikają z takiego sposobu
użytkowania. Chyba każdy wie, co
mam na myśli – klepisko na zmianę z błockiem, jak nie stosy materiałów budowlanych, to równie
budowlanego gruzu i tak na zmianę przez kilka ładnych miesięcy.
Wreszcie krótka wizyta spychacza
(czy też spychokoparki) sprawiła,
że plac budowy pod względem botanicznym stał się „dziewiczą” pustynią. Na krótko jednak, bowiem
wraz z nastaniem wiosny „goły”
dotąd grunt błyskawicznie pokrył
się świeżą zielenią roślin. Oczywiście, że te rośliny nie pojawiły
się nie wiadomo skąd, niby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
Bynajmniej. Przecież praktycznie
wszędzie tam, gdzie powierzchnię
ziemi pokrywa najlichszej nawet
miąższości warstwa gleby, kryje
się całkiem sporo nasion, które
tylko czekają (w przypadku niektórych gatunków nawet i latami)
na sposobność, aby wykiełkować i
stać pełnoprawnymi roślinami. Tak się jakoś składa, że najczęściej
w miejscach, na których cała „szata” roślinna została wcześniej
zniszczona, w sprzyjających okolicznościach z ziemi wyrasta
bardzo podobny zestaw roślin. Mamy więc choćby perz właściwy,
który błyskawicznie zdobywa nowe tereny swymi rozłogami,
płożący się tuż przy gruncie rdest ptasi, żółto kwitnący pięciornik
gęsi, tobołki polne z nasionami o sercowatym kształcie, noszący
jakże pięknie brzmiącą łacińską nazwę – Capsella bursa pastoris – tasznik pospolity mający nasiona nieco podobne do nasion
tobołków, ale mniejsze, nie wspominając o mniszku pospolitym,
skrzypie polnym, podbiale pospolitym, szczawiu polnym i jeszcze
o co najmniej kilkunastu innych gatunkach. Wszystkie te różniące
się pomiędzy sobą wyglądem rośliny mają kilka wspólnych cech.
Po pierwsze są powszechnie zwane chwastami, a my staramy się
ich jak najszybciej, jak najskuteczniej i najlepiej raz na zawsze
pozbyć z ogrodu lub pola uprawnego. Po drugie – trudno jakoś
znaleźć pośród nich takie, o których już na pierwszy rzut oka
moglibyśmy powiedzieć, że zachwycają swą urodą. No, może
trochę przesadzam, gdyż jednym z gatunków tego chwastowego
zestawienia jest przecież mak polny, którego pięknych kwiatów
nie muszę chyba nikomu opisywać. Ale w całej tej „czeladce”
chwastów kryje się nie jedna roślinna ciekawostka. Ja znalazłem
na przykład intrygującą swą nazwą, wyglądem i właściwościami
dymnicę pospolitą, zwaną często dymnicą lekarską (a także pod
wieloma innymi nazwami, chociażby jako dymówka, kokorycz
lekarska, kokorczyk lekarski, polna rutka czy ptasia rutka).
Bardzo różnie tłumaczy się pochodzenie nazwy dymnica. Nie-
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którzy wspominają o zapachu całej rośliny, który przypominać ma
zapach dymu, zwłaszcza dymu papierosowego (hm, wąchałem,
ale mój węch chyba jest upośledzony). Inni wskazują raczej na
barwę łodyg i liści tej rośliny, które są zielone, ale zielenią jakby lekko zszarzałą lub o niebieskawym odcieniu, taką właśnie
nieco przydymioną. Sama łodyga dymnicy nie jest zbyt wysoka
i dorasta maksymalnie do 40 cm. Jest mocno porozgałęziona
i gęsto ulistniona, ale sprawia przy tym wrażenie delikatnej
i kruchej. Liście są stosunkowo niewielkie i podwójnie pierzaste,
o raczej małych i wąskich listkach. Na szczytach rozgałęzień
łodygi od kwietnia aż do października rozwijają się kwiaty,
tworzące gęste kwiatostany, liczące po 20-40 kwiatów. Jakież
było moje zaskoczenie, kiedy
w kilku różnych opisach dymnicy natrafiałem na opinie, że
kwiaty te są niedekoracyjne.
Cóż, ponoć o gustach się nie
POSPOLITA
dyskutuje, ale moim skromnym
zdaniem kwiaty tej rośliny są
przede wszystkim małe, mają
długość zaledwie do 8-10 mm,
ale powiedzieć, że są niezbyt dekoracyjne, to już lekka przesada.
Cztery płatki są różowoliliowe
lub różowopurpurowe z ciemnoczerwonym wierzchołkiem
i tworzą razem wąską koronę
z krótką ostrogą. Z daleka kwiaty może nie przykuwają zbytnio
uwagi, ale oglądane z bliska wydają mi się całkiem atrakcyjne.
Proszę zresztą rzucić okiem na
fotografię i wyobrazić sobie sporą grządkę lub kawałek ogrodu
obsiane tylko i wyłącznie dymnicą. Efekt mógłby być całkiem
interesujący, nieprawdaż?
Problem jednak w tym, że
dotąd nie spotkałem dymnicy
pospolitej w roli ogrodowo-parkowej rośliny ozdobnej,
ani o takim jej zastosowaniu
nigdzie nie wyczytałem. Dymnica jest natomiast – jak się to
we wszystkich jej charakterystykach określa – pospolitym
chwastem, rosnącym na polach
i w ogrodach, bądź w miejscach
ruderalnych. Uciążliwym chwastem dodajmy, gdyż pokrywający
ją cienką warstwą woskowy nalot sprawia, że trudno zwalcza się
dymnicę herbicydami.
Uciążliwość uciążliwością, ale już od starożytności znano
i z powodzeniem wykorzystywano lecznicze właściwości
dymnicy. Chociaż ze względu na zawarte w niej alkaloidy
(kumarynę, autotenzynę, kryptokarpinę) ziele dymnicy niezbyt
miło pachnie i ma słono-gorzki smak, to napary i herbatki z niej
sporządzane skutecznie pomagają głównie w różnych problemach
żołądkowo-trawiennych. Są środkiem rozkurczowym, poprawiają
perystaltykę jelit, pobudzają apetyt, mają działanie żółciopędne
i moczopędne, łagodnie przeczyszczające, przeciwrobaczne,
przeciwzapalne, działają uspokajająco i wzmacniająco na wątrobę. Te same napary (lub wytwarzane na ich bazie toniki)
z powodzeniem można stosować do pielęgnacji skóry twarzy,
gdyż działają oczyszczająco, regenerująco i przeciwświądowo.
Oczywiście, jak to prawie zawsze z roślinami leczniczymi bywa,
wszelka przesada w stosowaniu dymnicy pod różnymi postaciami (i bez konsultacji z lekarzem) nie jest wskazana, gdyż może
powodować uszkodzenia oczu, zaburzać pracę serca i wątroby
oraz porażać mięśnie gładkie.
Dymnica pospolita jest znana z całej Europy (oprócz najbardziej północnych rubieży) oraz z zachodniej Azji i północnej
Ameryki. Wydaje mi się, że zanim będziemy ją rugować z własnego ogrodu, warto przyjrzeć się uważnie tej roślince – może
odpowiednio wyeksponowana stanie się tegoż ogrodu ozdobą?			
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
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OLD-EUROPEJSKA RĘCZNA

Od 13 do 15 czerwca w Pradze odbywały się jedenaste Mistrzostwa Europy
Weteranów w piłce ręcznej. Rywalizowano
w trzech kategoriach wiekowych panów
i dwóch pań. O zwycięstwo walczyły cztery
drużyny z Polski: Śląsk Polska, Szczecin,
Solni Chłopcy Bochnia oraz SPR Górniak
Złotoryja. W tym ostatnim zespole zagrał
mieszkaniec Ustronia – Jacek Menes (na
zdjęciu kuca pierwszy z prawej).
Podobnie jak w latach poprzednich,
dominowali Węgrzy, którzy wywalczyli
cztery tytuły mistrzowskie. Piąty tytuł
w kategorii +35 mężczyzn przypadł ekipie Sparty Praga. Śląsk Polska zdobył
brązowy medal. W sumie wystąpiło 58
zespołów.

Tak o turnieju opowiada nasz reprezentant:
– To było wielkie święto piłki ręcznej.
Przyjechali szczypiorniści z całej Europy.
Ja zagrałem w kategorii +45 w zespole
ze Złotoryji, a w naszej grupie znalazły
się jeszcze drużyny z Ukrainy, Węgier,
Danii, Estonii oraz Hiszpanii. Mecze
były bardzo wyrównane, wystąpiłem
w każdym spotkaniu, więc było to też swego rodzaju wyzwanie. Drużyna ze Złotoryi
po raz pierwszy zagrała w tak ważnym
turnieju, może w kolejnych poprawimy
wynik. Turniej był świetnie przygotowany,
atmosfera kapitalna. Pewnie tak samo będzie za rok we Francji i mam nadzieję, że
znowu zagram w barwach Złotoryi. (mn)

21 czerwca w Bielsku Białej odbył
się XXIII Międzynarodowy Miting
Lekkoatletyczny – Beskidianathletic.
W zawodach uczestniczyli zawodnicy
z Włoch, Węgier, Niemiec, Austrii i Polski.
W gronie zawodników znalazła się również reprezentantka MKS Ustroń – Justyna Kłoda, skacząca wzwyż. Zawodniczka
zajęła 2 m. w konkursie skacząc 155
cm. Był to ostatni start kontrolny przed
Mistrzostwami Polski Juniorów w lekkiej
atletyce, które odbędą się 28-30.06.2014
w Toruniu. Przygotowanie motoryczne
jak i nastawienie Justyny jest bardzo
dobre, więc można liczyć na udany start
w Toruniu, o ile drobne błędy techniczne zostaną wyeliminowane na skoczni
w trakcie zawodów. A 5 lipca sekcja lekkiej atletyki udaje się na obóz sportowy do
Spały, gdzie po pierwszej części sezonu
będzie przygotowywać się do głównych
startów w drugiej części sezonu.
(k)

USTRONIACY W KADRZE
Od 13 do 15 czerwca w Łodzi rozegrano półfinały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w piłce ręcznej juniorów.
W turnieju rywalizowały ze sobą cztery
reprezentacje wojewódzkie: Dolny Śląsk,
Łódź, Opole i Śląsk. W 16-osobowej
kadrze Śląska znajduje się aż pięciu zawodników MKS Ustroń: Marek Cholewa,
Michał Jopek, Dawid Jenkner, Kamil
Kopieczek i Krzysztof Bielesz.
W pierwszym meczu Śląsk przegrywa

z Dolnym Śląskiem 28:39, w drugim
pokonuje Opole 32:23. W decydującym
o awansie z drugiego miejsca meczu pokonuje gospodarzy 29:20.
Od 7 do 12 lipca nasi zawodnicy wystąpią w Świdnicy w turnieju finałowym,
w którym grać będzie 8 najlepszych reprezentacji wojewódzkich w naszym kraju!
Trenerem Kadry Śląska są Piotr Bejnar (Ustroń) i Michał Boczek (Piekary
Śląskie).
(PB)
J. Kłoda.
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www.ustron.pl
27 VI 14.00			 Miejskie zakończenie roku szkolnego, MDK
										 „Prażakówka”
27 VI 17.00 			 Spotkanie pod nazwą: Wyprawy rowerowe ustro										 niaków. Gośćmi spotkania będą: Krzysztof
										 Brachaczek, Zdzisław Brachaczek, Artur Bubik,
										 Samuel Grabiec, Rafał Korzeń, Piotr Martynek,
										 Grzegorz Nieurzyła, Jacek Piechocki i Łukasz
										 Ząber, Muzeum Ustrońskie
28 VI 18.00			 „Fiesta, fiesta, fiesta” – impreza na rozpoczęcie
										 wakacji, w wyk. zespołu wokalno-instrumental										 nego „Fiesta”, Amfiteatr
5 VII 15.00			 Mini Reggae Fest:Pokazy tańca G&M Art, oraz
										 występ Silesian Soundsystem, Sztoss, DJ Feel-X,
										 KaCeZeT, Jabaman, Ras Luta, Amfiteatr, Cena
										 biletu: 15 zł

dziesięć lat temu
Panowie dbają o sylwetkę, panie o figurę.

Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-53-98.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny
pomiar. RATY 0%. 728-340-518,
33-854-22-57. www.komandor-ustron.pl
Drewno kominkowe: buk, brzoza,
świerk, podpałkowe, muł, węgiel
groszek, brykiet. TRANSPORT.
33/854 47 10.
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul.
Rynek 3, tel. (33) 444-60-40.
PROFESJONALNE PRANIE dywanów, odzieży - pralnia chemiczna. Przyjęcia - sklep „Wszystko dla
dzieci”, ul. Cieszyńska (koło PKO).
660-546-764.
INSTALACJE SOLIDNIE - wod-kan, CO, gazowe, solarne, odkurzania, przyłącza wod-gaz.
504-791-241, 518-810-950.

26.6					
27-30.6		
1-2.7					
3-4.7					

Fot. W. Suchta

Usługi stolarskie: zabudowy, meble
itp. 33 854-43-86, 601-821-157.
Skup sprzętów AUDIO, odbiór
zużytej elektroniki 607-912-559.
Przegrywamy kasety VHS na
DVD. 507-385-375.
Wynajmę lub sprzedam mieszkanie w Ustroniu. 515-286-714.
Apartamenty w Chorwacji na
wyspie Brać www.chorwacja24.
net, Apartamenty w Jastarni www.
domzdrojowy-jastarnia.pl 607364-990.
Zdecydowanie kupię w centrum
Ustronia mały dom. 260tys. zł.
881-951-730.
Malowanie dachów itp, pokrycia
papami termozgrzewalnymi. 505168-217.
Sprzedam domek cempingowy całoroczny - woda, gaz, siła - Ustroń
Jelenica. 602-211-970.
Sprzedaż boazerii, podbitki, pogłogi drewnianej, kantówek, tarasów
z modrzewia, bangkiraia, kompozytu wraz z możliwością ułożenia.
(33) 852-03-59.

Na Szlaku				ul. 3 Maja 46 			 tel. 854-14-73
Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
Na Zawodziu				ul. Sanatoryjna 7 		 tel. 854-46-58
Elba				ul. Cieszyńska 2		 tel. 854-21-02

18 Gazeta Ustrońska

Na osiedlu przy ul. Konopnickiej chłopcy postanowili zrobić
sobie boisko do siatkówki. Wykorzystali stare stojące słupki, sami
plantowali teren i aby boisko wyrównać wzięli z piaskownicy kilk
awiader piasku. Wzbudziło to furię niektórych mieszkańców, którzy
jak najbardziej tolerują picie tanich win, narkotyki, ale nigdy grę
w siatkówkę. Zadzwonili więc po straż miejska. Strażnicy przyjechali,
ale nie stwierdzili przestępstwa. I całe szczęście, być może jednak
będzie można grać na osiedlach w siatkówkę.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

27 czerwca na stadionie Kuźni gościło „Lato z Radiem”, w tym
roku jako „Olimpijskie Lato z Radiem”. W ubiegłym roku Polskie
Radio było w Ustroniu dwukrotnie i to dwukrotnie z wielkim gotowaniem - w zimie na rynku, w lecie na stadionie. Impreza na ustrońskim
stadionie reklamowana była w programie I Polskiego Radia i na
frekwencję nie można było narzekać.
Z rozmowy z Zygmuntem Chajzerem, redaktorem, prowadzącym
„Lato z Radiem” w Ustroniu: Czy są różnice między imprezami
„Lata z Radiem” w różnych miejscowościach? Niewątpliwie tak.
Wczoraj graliśmy w Nysie. Jest to spore miasto, impreza była również
na stadionie, a było mniej ludzi niż w Ustroniu. Może wpływ ma na
to początek wakacji, a to do Ustronia przyjeżdża się na wypoczynek.
Ci ludzie oczekują atrakcji, a my chyba spełniamy takie oczekiwania.
Może w Nysie miał na to wpływ ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Dziś
też jest ćwierćfinał Dania - Czechy. Ale tu się nie przyjeżdża, by
oglądać telewizję, ale żeby pospacerować, skorzystać z oferowanych
atrakcji. A pan jest kibicem piłki nożnej? Jestem kibicem, ale moją
ulubioną dyscypliną jest siatkówka. Wczoraj po imprezie zdążyłem
jeszcze na karne meczu Holandia - Szwecja. Ale wczorajszego meczu
siatkówki Polska - Francja pan nie obejrzał. Oglądała moja córka
i po każdym secie przesyłała mi SMS z wynikiem, w końcu wygrywamy w piątym secie do ośmiu, więc wszystko wiem co się działo.
Nale tak se myślym do piernika, czymuż ci ludzie sie jako nie
zhyrknóm i nie idóm na te „warszawke”, na tom wielkóm kupe złodzieji i kryntaczy. Dyć do hróma taki czasy nastały, że doista nielza
godnie żyć. Jak powstała „Solidarność” to była tako siła i komunistyczny rzónd musioł sie ugiónć. A przeca za socjalizmu ludziom
sie ani nie śniła tako biyda jako teraz nastała. „Solidarność” to byli
przede wszyckim robotnicy z wielucnych fabryk a łoni zostali doista
wyfikani. Moc ludzi straciło robote, zaś ci co jeszcze w fabrykach
zostali, to sóm wykorzystywani jak niewolnicy, dostanóm pore stówek
na wypłate i nie znajóm dnia ani godziny, kiedy ich wywalóm na
bruk.
Wybrała: (mn)
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FELIETON

Tak sobie myślę

Z kim się porównywać?

Powiedziałem kiedyś, że w życiu napiszę
i opublikuję tysiąc różnych tekstów i wydam
dziesięć książek. W specjalnym zeszycie
notowałem skrupulatnie wszystkie moje publikacje. Kiedy znalazło się tam ponad tysiąc
pozycji zaprzestałem tego. Notuję jeszcze
kolejne wydane książki; małe i duże.
Kiedy szykowałem wydanie mojej jedenastej książki, moja Ukochana Żona była temu
przeciwna. Bała się o mnie, bo przecież tych
książek miało być dziesięć…
Natomiast moi Czytelnicy pytali mnie
nieraz o to skąd biorę owe niezliczone tematy, którymi zajmuję się w moich tekstach.
Odpowiadałem wtedy, że to żaden problem,
bo przecież tematy leżą na ulicach i wystarczy
się tylko po nie schylić. I kiedy przychodzi do
mnie twórcza niemoc i nie wiem o czym pisać
w kolejnym tekście, przypomina mi się ten
mój żart i wychodzę na ulice naszego Miasta,
aby szukać leżących tam tematów. Póki co
znalazłem odpowiedni, moim zdaniem, temat,
i wcale nie musiałem się po niego schylać.
W drodze do szpitala spotkałem Nieznajomego – Znajomego. To znaczy On mnie znał
i dobrze wiedział kim jestem, natomiast ja

FELIETON
W kręgu filozoficznej
refleksji (177)

1. W Ustroniu ufundowano i odsłonięto –
ulokowane na placu kościelnym – popiersie
Jana Pawła II. Była to okazja do refleksji
nad jego intelektualnym i duchowym dziedzictwem. Chcę w tym kontekście zwrócić
uwagę na intelektualną i duchową doniosłość
przyjaźni. Częstokroć bowiem ludziom doskwiera brak przyjaciół.
2. Przyjaźń jest relacją niezbędną dla prawidłowego uformowania sfery intelektualnej
i duchowej człowieka, dla kształtowania
ludzkiej egzystencji otwartej na poznawanie
prawdy. Przyjaźń nie jest ekskluzywnym
dodatkiem. Jeśli nie kultywuje się cnoty
przyjaźni, to relacje międzyludzkie stają się
chore, ludzie ulegają destrukcyjnej obsesji
podejrzliwości. Jeśli nie ma wokół przyjaciół,
to inni jawią się jako podstępni wrogowie,
których trzeba kontrolować i zwalczać.
3. Rozpatrując relacje między wiarą a rozumem, Jan Paweł II zwraca uwagę na rangę
przyjaźni: „także rozum potrzebuje oprzeć się
w swoich poszukiwaniach na ufnym dialogu
i szczerej przyjaźni. Klimat podejrzliwości
i nieufności jest niezgodny z nauczaniem
starożytnych filozofów, według których przyjaźń to relacja sprzyjająca zdrowej refleksji filozoficznej”. Promując praktykowanie
przyjaźni przywołuje się przesłanie filozofii,
która zaleca postawę przyjaźni i wykazuje jej
walory w sferze aktywności intelektu i ducha.
4. Intelektualne i duchowe przyjaźnie
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nijak nie mogłem sobie przypomnieć skąd
go znam, a wiec On dla mnie był nieznajomym, a ja dla Niego byłem znajomym.
Zawsze miałem trudności z rozpoznaniem
spotkanych ludzi. Bywało, że nie potrafiłem
na czas kojarzyć osób z ich personaliami
i z przypomnieniem sobie tego, kiedy i gdzie
się spotkaliśmy. Nieraz martwiłem się tym,
ale nic mi to nie pomagało. Trzeba było się
pogodzić z tym, że w tych sprawach moja
pamięć nie jest zbyt sprawna. Pocieszałem się
jedynie tym, że inni też tak mają.
Przynajmniej tak też, chociaż pewnie
w mniejszym stopniu, miała też moja Ukochana Żona. I w tej sprawie nie zawsze
potrafiliśmy sobie pomóc…
Wracam jednak to spotkania z moim Nieznajomym Znajomym. Wdaliśmy się w rozmowę. Opowiadał mi, że niedawno odwiedził
swoich znajomych w Radomiu . Stwierdził,
że w tamtych okolicach panuje duże bezrobocie, a jeśli jest jakaś praca to bardzo
niskopłatna, zgodnie ze starą zasadą, że za
mało jest tych pieniędzy, aby żyć, a za dużo,
żeby umrzeć. To, co zobaczył porównywał z
tym, co jest u nas. Z tego porównania wyszło
mu, że u nas żyje się zdecydowanie lepiej.
Razem doszliśmy do wniosku, że żyjemy
w szczęśliwej krainie, którą nawet klęski
żywiołowe omijają. Inna rzecz, że w drodze
powrotnej przekonałem się, że może i u nas
być inaczej, bo lunął deszcz, a ja jak przystało
na optymistę, nie miałem ze sobą parasola
i nim wróciłem do domu, porządnie zmokłem.

Ta rozmowa uświadomiła mi jak ważne jest
to z kim się porównujemy. Takie porównanie
może nas uszczęśliwić i poprawić nasze samopoczucie, albo wręcz przeciwnie . Kiedyś
miałem przyjaciela, który często wyjeżdżał,
i to w tych dawnych czasach, na Zachód, do
bogatych krajów. Nie mógł się nadziwić, że
my z naszymi dziećmi wyjeżdżamy z namiotem i z całym wyposażeniem do Bułgarii. Pytał czego tam w tym biednym kraju szukamy.
A my uśmiechaliśmy się i tłumaczyliśmy,
że wolimy jechać tam , gdzie jest gorzej niż
u nas, bo wtedy potrafimy docenić to, co
mamy. I tę zasadę stosowaliśmy stale, pamiętając o tym, że zawsze lepiej porównywać
się z tymi, którym wiedzie się gorzej niż nam
niż z tymi, którym wiedzie się zdecydowanie
lepiej. A zawsze bez trudu znajdziemy wokół
siebie zarówno jednych, jak i drugich. A to
z kim się na co dzień porównujemy ma istotny
wpływ na nasze samopoczucie i to jak cenimy
to, co posiadamy i czym jesteśmy. Łatwo przy
tym przekonać się o tym , kiedy dokonamy takich porównań. Szczególnie wtedy, gdy nam
trudno i źle, gdy czujemy się zapomniani,
niedoceniani, odrzuceni, biedni czy skrzywdzeni przez los. Pomyślmy wtedy o tych,
którym jest naprawdę dużo gorzej niż nam,
I zaraz poczujemy się lepiej, gdy uświadomimy sobie, że mogło być z nami gorzej, więcej,
że inni mają gorzej. Nie unikniemy porównywania się z innymi, a więc pamiętajmy o tym
jakie porównania będą dla nas korzystniejsze.
Jerzy Bór

między wybitnymi postaciami ze świata
filozofii lub świata religii, uważa się za jedno
ze znamion ich duchowej i intelektualnej
wielkości. Przyjacielskie związki między
nimi, przejawiające się na różnych polach
ich aktywności, są przedmiotem refleksji,
zwłaszcza, jeśli o tych osobach stwierdza się,
że są „olbrzymami, na których ramionach się
wspieramy, aby widzieć dalej i więcej”. Analiza przyjaźni między „arystokratami ducha”
i nauczycielami kolejnych pokoleń, pozwala
lepiej rozumieć subtelne relacje tworzące
nić ciągłości w zmieniającej się kulturze;
pozwala też dotrzeć do źródeł ożywczych
poruszeń w kulturze i zrozumieć ich dynamikę. Studium takich przyjaźni rozświetla
jak kształtowały się – często w zwyczajnych
międzyludzkich związkach – wartości uznawane za wielkie i ważne. Poznając dzieje
przyjaźni osób o znamienitych dokonaniach
w życiu filozoficznym i religijnym, kształtuje
się własną kulturę intelektualną i duchową.
5. Jednym ze świadectw przyjaźni w sferze
intelektualnej i duchowej są wieloletnie relacje Jana Pawła II ze Stefanem Swieżawskim
(1907-2004). Prof. Swieżawski był w 1953
r. recenzentem rozprawy habilitacyjnej dr.
Karola Wojtyły w Uniwersytecie Jagiellońskim i doprowadził do jego zatrudnienia na
KUL-u. W 1961 r. przeszli na „ty”. Często
razem odbywali podróże z Krakowa – gdzie
mieszkali – do Lublina, prowadząc długie rozmowy. Kardynał Wojtyła zapraszał
prof. Swieżawskiego do pracy w gremiach
przyswajających soborową odnowę. Świadectwem dziejów ich przyjaźni jest korespondencja, opublikowana w zbiorze ,,Pełny
wymiar. Listy przyjaciół”. Do jej lektury
warto zachęcić, przytaczając niektóre fragmenty. W liście datowanym 3 X 1990, Swieżawski pisze: „Kochany Karolu. Nie mogę

jak za dawnych lat, przy okazji bytności na
Franciszkańskiej, wypowiedzieć, co leży na
sercu. Korzystam więc z okazji zbliżającego
się dnia Karola i przesyłając od nas obojga
najgorętsze życzenia, postaram się w tym
liście wypowiedzieć możliwie zwięźle to,
co wydaje mi się szczególnie ważne, a nawet
groźne”. W dalszej części listu przedstawione
są poważne niedomagania życia religijnego
w Polsce. W odpowiedzi Jan Paweł II napisał: „Czcigodny i Drogi Stefanie, Profesorze,
Jubilacie i Przyjacielu! Bóg zapłać za list i
życzenia. Bardziej jeszcze od życzeń, zawarty w nim jest »rachunek sumienia« Kościoła
(i społeczeństwa) AD 1990. Będę się starał,
aby ten »rachunek sumienia« dotarł do
»adresatów«”. Ustosunkowując się do treści
kolejnego – mającego krytyczne akcenty –
listu, Jan Paweł II odpowiadał (17 XI 1991)
Swieżawskiemu: „Czcigodny i Drogi Stefanie! Jakże ucieszyłem się listem – nie tylko
dlatego, że imieninowy, ale równocześnie
»problemowy«. Mamy przed sobą nowe wyzwanie. Bardzo dziękuję za Twą książkę »W
nowej rzeczywistości (1945–1965)«. Cieszę
się na lekturę. Wraz z tym okresem bowiem
wchodzimy w czas naszego »spotkania filozoficznego«, któremu tyle zawdzięczam.
Serdecznie pozdrawiam Małżonkę i całą
Rodzinę (kilkupokoleniową)”. Przyjaźń pozwala rozmawiać z życzliwością o sprawach
trudnych. Wspomnienia dawnych spotkań i
wzajemna wdzięczność za udzielane sobie
wsparcie, przeplatają się z otwartą dyskusją
o aktualnych problemach.
6. Przyjaźń jest fundamentem, dzięki któremu można urzeczywistniać istotne wartości
intelektualne i duchowe. Poznając dzieje
wielkich przyjaźni, można lepiej rozumieć
rolę przyjaźni we własnym życiu.
Marek Rembierz
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LIGA OKRĘGOWA

REMISOWA WIOSNA

TS Koszarawa Żywiec - KS Kuźnia Ustroń 1:1 (1:0)
Remisem w wyjazdowym spotkaniu
z Koszarawą zakończyli piłkarze Kuźni
rozgrywki w lidze okręgowej w sezonie 2013-14. Koszarawa strzeliła bramkę
w końcówce pierwszej połowy, a trzy
minuty po rozpoczęciu drugiej części spotkania wyrównał Adrian Sikora, po podaniu
Piotra Husara. W tym meczu obie drużyny
miały jeszcze okazje na strzelenie bramki,
zabrakło jednak dokładności. Mecz nie
zmienił pozycji drużyn w końcowej tabeli
rozgrywek.
Rozgrywki na wiosnę Kuźnia rozpoczęła
z Adrianem Sikorą w składzie. Pierwszy
mecz w Kobiernicach nasza drużyna zremisowała, a w tabeli zajmowała 7 miejsce.

Wiosną Kuźnia rozegrała 13 spotkań, gdyż
jedno odbyło się awansem w listopadzie
ubiegłego roku. Z tych 13 meczów, aż
6 zakończyło się remisem. W całym sezonie 2013-14 Kuźnia wygrała 13 spotkań,
6 zremisowała i 11 razy schodziła z boiska
pokonana.
W przyszłym sezonie zapowiadają się
spore emocje, gdyż ponownie obserwować będziemy pojedynki derbowe Kuźni
z Wisłą i Cieszynem. Wisła wraz ze Spójnią Landek spada do naszej okręgówki
z IV ligi, natomiast Piast Cieszyn awansuje
z A-klasy wraz z Czarnymi Jaworze
i Świtem Cięcina. Z ligi okręgowej spadają
cztery zespoły.

3. RODZINNY RAJD
SAMOCHODOWY

W sobotę 7 czerwca odbył się już po
raz trzeci Rodzinny Rajd Samochodowy
Pracowników Oświaty zorganizowany
przez Oddział i Sekcję Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustroniu. Startowało 10 załóg, min
z Ustronia, Skoczowa i Opoczna. W sumie było 32 uczestników Rajdu, w tym
ośmioro dzieci. Celem naszej imprezy jest
spędzenie wolnego czasu na powietrzu
z rodziną i przyjaciółmi, integracja środowiska oświatowego oraz pokazanie pięknych
i niezwykle ciekawych miejsc w Ustroniu.
Rajd ma charakter „podchodów” tyle, że
trasę pokonuje się samochodem.
Początek rajdu miał miejsce na polu manewrowym Centrum Szkolenia Kierowców
„Kowalik”, gdzie odbył się pokaz jazdy
samochodu biorącego udział w profesjonalnych rajdach samochodowych, następnie
nasi rajdowicze musieli tyłem przejechać
ustawiony na placu niełatwy tunel. Meta
Rajdu była na parkingu DW ”Nauczyciel”
w Jaszowcu gdzie po dojechaniu można
było upiec kiełbasę na ognisku oraz posilić
się innymi smakołykami.
W tym roku uczestnicy mieli do zaliczenia 13 punktów położonych w okolicy
Ustronia, min. źródełko Karola, Chlebową
Chatę, centrum miasta, Leśny Park Niespodzianek, Izba Regionalna u Brzezinów,
Izba Pamięci Jury Gajdzicy, łowisko Nierodzim, Hotel „Ondraszek” w Jaszowcu.
A oto wyniki: Mistrzem rajdu została załoga „F 16 Nauczyciel” z kierowcą Sebastianem Waleczkiem zdobywając puchar
Kajetana Kajetanowicza, puchar Burmistrza
Miasta Ustroń w kategorii Mistrz Wiedzy

o Ustroniu zdobyła załoga „F 16 Nauczyciel”, puchar Starosty Cieszyńskiego
w kategorii Załoga Kobieca zdobyła załoga
Przedszkola nr 7 Jolanta Heller z córką,
Joanna Ryłko z córką, Magdalena Łomozik, puchar Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP
w kategorii Najmłodszy Uczestnik otrzymała
Zuzanna Górniak, puchar Prezesa Oddziału
ZNP w Cieszynie Jadwigi Lincer w kategorii Najstarszy Samochód otrzymała załoga
DW „Nauczyciel” Sylwia, Marek i Marysia
Witkowscy (31 lat), drugie miejsce w tej

Po rajdzie piknik.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-

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

*

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

*

69
63
62
54
54
50
45
43
41
40
36
37
33
21
16
18

70:25
54:29
66:36
74:44
72:32
56:37
53:42
54:50
45:41
44:40
42:64
50:52
47:65
31:83
38:101
17:70

*

Piłkarze Nierodzimia w ostatnim spotkaniu pokonali LKS Błękitnych Pierściec
6:2 i zajęli 7 miejsce w B-klasie.
(ws)
kategorii zdobyła załoga Darii Mazoń ze
Skoczowa (20 lat), puchar Prezesa Oddziału
ZNP w Ustroniu w kategorii Najstarsza Załoga otrzymała załoga Edwarda Słowickiego
z Ustronia.
Impreza była bardzo udana, pogoda dopisała znakomicie, wszystkie załogi dotarły
do mety na czas i bez szwanku. Swoją
obecnością na mecie rajdu zaszczycili nas
wiceburmistrz Ustronia Jolanta Krajewska-Gojny oraz wicestarosta cieszyński Jerzy
Pilch. Atrakcją Rajdu była załoga DW
„Nauczyciel” jadąca 31-letnim maluchem.
Serdecznie wszystkim gratuluję, a władzom naszego miasta, powiatu, Kajetanowi Kajetanowiczowi oraz koleżankom
„Prezeskom” dziękuję za ufundowanie
pucharów.
Ewa Lankocz

Fot. W. Suchta
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