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Megitza podczas festiwalu Etnopole, więcej na str. 9.

NIE CHCĄ WYJEŻDŻAĆ
Rozmowa z Anetą Okupską-Pońc
właścicielką Etno Chaty Topolej

Który to festiwal i czy od początku w podobnej formule?
Jest to trzeci Folk Festival Etnopole, w tym roku zorganizowany
na terenie Ustronia, Wisły i Etno Chaty Topolej. Dwa pierwsze
festiwale odbywały się tylko w Topoleju, a w tym roku wyszliśmy
dalej dzięki pomocy i wsparciu urzędów miejskich Ustronia i Wisły.
I urzędy zaangażowały się w takim stopniu, na jaki liczyliście?
Tak. Przede wszystkim wspomogły finansowo, z czego mogliśmy
opłacić niektóre zespoły.
A dużo taki festiwal kosztuje?
Powiem tak, nie jest to ani tanie, ani łatwe przedsięwzięcie. Na
takie rzeczy porywają się szaleńcy. Gdyby nie przyjaciele, wolontariusze i zaangażowanie urzędów miast w Ustroniu i Wiśle, to
z pewnością byłoby nam trudniej. Dlatego nasza wdzięczność
za wsparcie jest dozgonna i podkreślamy to na każdym kroku,
opowiadając o festiwalu. Bardzo również dziękujemy wszystkim
wpłacającym kwoty na portalu Polak Potrafi.
(cd. na str. 2)
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SZCZEGÓLNY
W TREŚCI I SZACIE
Już możemy zagłębić się w lekturze XIII zeszytu „Przyrodnika Ustrońskiego”. Podczas promocji wydawnictwa, która
odbyła się końcem czerwca w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Jaszowcu, wyrażano
nadzieję, że „trzynastka” nie będzie nieszczęśliwa. Jakże by
mogła, skoro w przygotowanie zeszytu zaangażowani byli
prawdziwi fachowcy w swoich dziedzinach, którzy przyrodą
zajmują się zawodowo, ale, co chyba jeszcze bardziej istotne,
darzą ją głębokim szacunkiem, żeby nie powiedzieć miłością.

Nadleśniczy Leon Mijal przywitał gości: posła Czesława
Gluzę, burmistrza Ireneusza Szarca, przewodniczącego Rady
Miasta Ustroń Stanisława Malinę, wicestarostę cieszyńskiego
Jerzego Pilcha, radną powiatową Annę Suchanek, wójta gminy
(cd. na str.10)
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(cd. ze str. 1)
Ile osób jest potrzebnych do organizacji fewstiwalu?
W tym roku przeszliśmy test, bo festiwal odbywał się w kilku
miejscach. Nie tylko amfiteatr w Ustroniu, ale także rynek, Jaszowiec, Wisła, Wisła Cieńków. Ponad 20 osób nam pomagało i jest
to liczba wystarczająca, by w miarę sprawnie wszystko ogarnąć.
Poza tym podczas koncertu Renaty Przemyk w Wiśle pomagały
służby porządkowe.
Czym się kierujecie przy organizacji?
Przede wszystkim pasją, ale również chęcią poznawania ludzi.
Tworzymy miejsce dla ludzi zafascynowanych różnymi kulturami.
U nas mogą się spotkać, pomuzykować i potańczyć. Cieszymy się,
że after party w Etno Chacie Topolej przyciągnęło wielu ludzi.
Zjawiło się też sporo muzyków zaprzyjaźnionych, którzy nie
koncertowali podczas festiwalu, a mimo to do nas zawitali, zagrali
i stworzyli wspaniałe fuzje góralsko-bałkańsko-afrykańskie. Dlatego właśnie warto robić takie festiwale.
Dominowały raczej klimaty bałkańsko-marokańskie.
Zgadza się, chociaż nie do końca. Jedną z artystek była przecież
Kasia Zaręba, która znana jest właśnie z góralskich aranżacji.
Megitza także kultywuje góralskie brzmienia, zatem typowo
polskie, folkowe akcenty również były obecne na Etnopolu 2014.
W pierwszym dniu festiwalu zorganizowaliśmy również wernisaż
Agnieszki Pawlitko i Iwony Korzeń. To wszystko artyści z naszego
regionu prezentujący folklor górali beskidzkich oraz malarstwo
z etnicznymi akcentami.
Jak udaje się zapraszać tylu twórców?
Są to głównie przyjaciele, bez których ten festiwal nie miałby
racji bytu. Wiadomo, że to ich praca, ale okazuje się, że czasem
mogą zagrać w zamian za chęć bycia ze sobą i podtrzymywania
przyjacielskich kontaktów. Bez tego, ani rusz.

A. Okupska-Pońc.

Fot. W. Suchta

W Dzięgielowie odbył się 65.
Tydzień Ewangelizacyjny. Codziennie w spotkaniach uczestniczyło około 2000 osób. Przybywali ze Śląska Cieszyńskiego, z różnych regionów kraju,
a także zza granicy. Słuchali
wykładów, modlili się, śpiewali i dyskutowali o duchowych
i życiowych sprawach.

*

*

*

Pod hasłem „Bezpieczne wakacje” policjanci z cieszyń-
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skiej drogówki, prowadzą serię
spotkań z dziećmi i młodzieżą,
wypoczywającymi w cieszyńskim regionie. To okazja przekazania zasad, jak unikać zagrożeń i bezpiecznie poruszać
się po drodze. Podczas spotkań
uczestnicy otrzymują odblaski.
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*

*

*

*

*

Na Stecówce u Kukuczków
letnią porą spotykają się gajdosze i dudziarze z tzw. łuku
karpackiego. Występują kapele i muzykanci z Beskidów,
Podhala, Wielkopolski, Czech
i Słowacji.
Zarząd Budynków Miejskich
w Cieszynie przymierza się
do budowy galerii handlowej

Dlaczego wszystko odbywa się pod hasłem „etno”?
Od dziecka byłam wychowywana w tradycyjnej kulturze. Mama
pochodzi z Kamesznicy, więc tradycje góralskie były na porządku
dziennym. Na moje zainteresowania wywarł wpływ również Tydzień Kultury Beskidzkiej, w którym uczestniczyłam od dziecka.
To zaważyło na kierunku studiów. Do tego dochodzą podróże,
chęć poznawanie różnych kultur, ludzi, tradycji.
Czy coś się nie udało podczas festiwalu?
Jesteśmy bardzo zadowoleni. Impreza w Jaszowcu zgromadziła
bardzo dużo ludzi, a baliśmy się, że nie podołamy. Włączyły się
domy wczasowe. Na rynku w Ustroniu w niedzielę odbyła się spontaniczna impreza uliczna z udziałem Magdy Navarrete i BalkaLatin
Connection, którzy w niecodzienny sposób wkroczyli na rynek,
rozpoczynając koncert przemarszem między publicznością. Myślę,
że taki show z dodatkiem marokańskich rytmów Chigaga Group
i szamańskich instrumentów Kamila Owczarskiego na długo zapadnie w pamięci turystów i mieszkańców. Do tego wieczorny koncert Renaty Przemyk na Cieńkowie i finałowy Dikandy w Wiśle.
Skąd zna panią tak wiele osób z Ustronia?
Trudno mi oceniać, czy zna mnie dużo, czy mało osób. Prowadziłam salon zabaw Figle-Migle. Tam też organizowane były
i do dzisiaj się odbywają warsztaty regionalne i artystyczne dla
dzieci, także przyjezdnych. Teraz Figle-Migle prowadzi siostra,
a ja zajmuję się Etno Chatą Topolej.
Co to właściwie jest Etno Chata Topolej?
Jest to miejsce niezwykłe i jedyne w swoim rodzaju. Można tu
odpocząć, skosztować kuchni z różnych stron świata, spotkać
ciekawych ludzi, wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach.
Chata jest etno, a wygląda na murowany współczesny dom.
W tym przypadku ważne są wnętrza i klimat, a dom ma współczesną bryłę i jest nowoczesny, żeby nasi goście czuli się w nim
komfortowo.
Jest na uboczu.
To też plus. Ludzie nawet jak się denerwują, że pobłądzili, bo
w gminie Goleszów jest kilka ulic Wiejskich, to jak już trafią, nie
chcą wyjeżdżać i z tego się najbardziej cieszę.
Media pomogły?
Serdecznie wszystkim dziennikarzom dziękujemy za wspaniałe
zapowiedzi, fotoreportaże i bezpośrednie relacje.
A czy można zrobić dużą imprezę w Ustroniu, o której będzie
wiadomo daleko poza naszymi opłotkami?
O tegorocznym festiwalu było głośno nie tylko na Śląsku Cieszyńskim. Są plany, ale nie będą zdradzać jakie, żeby nie zapeszyć.
Powiem tylko, że wszystko da się zrobić. Dwa lata festiwal odbywał się na podwórku chaty Topolej. Teraz wyszliśmy na zewnątrz,
i też się udało. Dlatego artystów trzeba wspierać i będziemy szukać
na to środków. Wszystkie grupy gościmy tak jak możemy, jak
u siebie w domu. Dodam, że koncerty były bezpłatne.
To znaczy, że w przyszłym roku możemy się spodziewać jeszcze
większej imprezy?
Nie będę składać deklaracji. Na razie dochodzę do siebie, nogi
muszą odpocząć, bo after party trwało non stop przez trzy dni.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
i mieszkań. W planie jest realizacja Galerii Garncarska oraz
dwóch czterokondygnacyjnych
bloków w rejonie ulicy Mickiewicza. Inwestycje ruszą
w przyszłym roku.

*

*

*

Na drogach powiatowych
w regionie cieszyńskim od
wiosny trwają remonty. W Chybiu remontem cząstkowym są
objęte odcinki ulicy Bielskiej
(około 400 m) i ulicy Cieszyńskiej (około 500 m), w Zbytkowie 900-metrowej długości odcinek ulicy Wyzwolenia,
w Kończycach Wielkich 300-metrowy odcinek ulicy ks. Kukli,
w Kończycach Małych ulica
Korczaka na długości 500 m.

Rzeka Piotrówka ma swe źródła
w Zamarskach i płynie przez
Hażlach, Kończyce Wielkie,
Kończyce Małe, Zebrzydowice,
Marklowice i Piotrowice, by ujść
do Olzy w rejonie Gołkowic.
			
* * *
Komplet widzów oglądał finałowe pojedynki cieszyńskiego turnieju Plaża Open.
Wśród kobiet zwyciężyła para
Katarzyna Kociołek-Jagoda
Gruszczyńska przed duetem
Dorota Strąg-Agata Oleksy,
natomiast w rywalizacji mężczyzn wygrał duet Adam Parcej-Mateusz Radojewski przed
parą Jarosław Lech-Sebastian
Sobczak. Obydwa mecze transmitowała TVP Sport. (nik)
17 lipca 2014 r.
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Jubileuszowy X Festiwal Ekumeniczny zainaugurowany został
w oddziale Muzeum Ustrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej” koncertem
Polskiego Chóru Mieszanego z Czeskiego Cieszyna „Collegium Canticorum” pod dyrekcją Anny Szawińskiej. O sobie w muzeum mówili:
- Zespół istnieje od roku 1986 i jest stowarzyszeniem mieszkańców
Zaolzia deklarujących swą polską narodowość. Cotygodniowe próby
odbywają się w Teatrze w Czeskim Cieszynie. W pierwszej części
koncertu chórzyści z Zaolzia zaprezentowali muzykę sakralną, dzieła
klasyczne i współczesne, obok „Modlitwy” Feliksa Nowowiejskiego i
kompozycji Sergiusza Rachmaninowa, pieśni amerykańskie. Druga
część to „Modlitwa do Bogurodzicy” Krzysztofa Kamila Baczyńskiegi i „Moja piosnka” Cypriana Kamila Norwida do muzyki zmarłego
niedawno kompozytora i dyrygenta Józefa Świdra. Koncert został
przez publiczność nagrodzony owacją na stojąco, a na zakończenie
wykonano wraz z publicznością „Ojcowski dom”. Fot. W. Suchta

*

*

*

WYSTAWA NA SŁONECZNEJ
Burmistrz Ustronia Ireneusz Szarzec, starosta Powiatu Cieszyńskiego Jerzy Nogowczyk, proboszcz ks. Antoni Sapota zapraszają
na wernisaż wystawy „Nie lękajcie się młodości! Karol Wojtyła - Jan Paweł II i młodzi”, który odbędzie się 20 lipca o godz.
14.30 przy ul. Słonecznej. Wystawę można oglądać w dniach 20
lipca - 15 sierpnia w godz. 10-18. Wstęp wolny.

*

*

*

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Michał Gańcarczyk
Władysław Karchut

lat 35
lat 75

ul. Orzechowa
ul. Dworcowa

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 10.07.2014 r.

ZAKŁAD POGRZEBOWY

7 VII 2014 r.
Razem z burmistrzem i pracownikiem wydziału architektury
i inwestycji urzędu miasta wizytowano trudno dostępne, górzyste
tereny Dobki, sprawdzając, jakie
szkody poczyniły ostatnie obfite
opady deszczu.
7 VII 2014 r.
Strażnicy uczestniczyli w zebraniu
nowego Zarządu Osiedla Zawodzie.
8 VII 2014 r.
Kontrole porządkowe przy ul. 3
Maja.
9 VII 2014 r.
Ukarano mieszkańca Ustronia, który spał pijany na ławce nad Wisłą.
Za ten czyn nieobyczajny otrzymał
mandat w wys. 100 zł.

10 VII 2014 r.
Komendant ustrońskiej straży miejskiej wystosował pismo do Starostwa Powiatowego w Cieszynie
z prośbą o uregulowanie spraw
własnościowych wokół mostu na
ul. Grażyńskiego. W tym dniu
przeprowadzono wizję lokalną
z urzędnikami starostwa.
11 VII 2014 r.
Kontrola gospodarki ściekowej na
ul. Gałczyńskiego.
12 VII 2014 r.
Zabezpieczenie porządkowe festiwalu Etnopole i występu kabaretowego w amfiteatrze.
13 VII 2014 r.
Interwencja w sprawie potrąconej
przez samochód sarny. Na ul.
Katowicką wezwano pogotowie
sanitarne i zwierzę zostało zabrane
do utylizacji.
13 VII 2014 r.
Zabezpieczanie miejskich imprez
kulturalnych i porządku na terenie
miasta.
(mn)

WĘGIERSKIE GOTOWANIE

W najbliższy weekend odwiedzających Czantorię czeka bezpłatna degustacja węgierskich specjałów, bo 19 i 20 lipca już po
raz 6. odbędzie się Węgierskie Gotowanie. To bardzo atrakcyjna
impreza, w trakcie której można popróbować oryginalnych potraw znad Balatonu. Przygotuje je jak co roku wielki przyjaciel
Ustronia, emerytowany burmistrz Hajdunanas, Andras Eles.
Towarzyszyć mu będzie tłumacz, więc możliwe są rozmowy na
temat kuchni naszych bratanków. Andras Eles jest człowiekiem
pogodnym, otwartym. Bardzo lubi przyjeżdżać do Ustronia, ma
tu wielu przyjaciół i chętnie gawędzi z turystami. W tym roku
ugotuje – w sobotę: babgulyashoz, paprikas krumpli kolbasszal,
w niedzielę: gulyasleves i lecso ahogyan anyosom csinalja. Potrawy będą się gotować w kotle przy górnej stacji.

NADZWYCZAJNE
ZEBRANIE KUŹNI
Zarząd Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń działając w oparciu
o statut klubu, zawiadamia że 22 lipca na stadionie KS Kuźnia
Ustroń odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
Klubu o godzinie 19.30 w pierwszym terminie, a o godzinie
19.45 w drugim terminie. Zwołanie nadzwyczajnego walnego
zebrania członków związane jest z przedstawieniem nowego
statutu klubu oraz jego przegłosowanie w przypadku przyjęcia
go przez członków KS Kuźnia.

POMOC NA PÓŁKOLONIE

Wolontariusze Świetlicy w Hermanicach zwracają się z ogromną prośbą o pomoc finansową, która zostanie przeznaczona na
potrzeby półkolonii, gdyż bez niej nie będą mogli zapewnić
dzieciom wielu z planowanych atrakcji. Jeśli ktoś z Państwa
może ich wesprzeć, będą ogromnie wdzięczni. Nr konta, na który
można wpłacać pieniądze: ING Bank Śląski 90 1050 1096 1000
0023 4157 7365.

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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Wyniki ostatniego konkursu zdają się potwierdzać hasła głoszone
podczas pikiety w 2012 r.
Fot. M. Niemiec

GORZKIE ZWYCIĘSTWO

Po raz pierwszy Narodowy Fundusz Zdrowia zdecydował się
podpisać pięcioletnie umowy na świadczenie usług rehabilitacyjnych. I taką umowę zawarł Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. J. Ziętka w Ustroniu. A akurat trwają
procedury mające na celu finalizację przekształcenia placówki
wojewódzkiej w samodzielną spółkę. Jednak bez względu na
formę własności, żeby funkcjonować, trzeba mieć pieniądze.
Pięcioletni kontrakt na rehabilitację pozwoli spokojnie prowadzić tę działalność.

Konkurs dotyczył przyznania pieniędzy na usługi rehabilitacyjne,
jednak nie obejmował placówek w całym województwie, a jedynie w grupie, do której weszły szpitale i sanatoria z powiatów:
cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego i z miasta Bielska-Białej.
– Odnieśliśmy gorzkie zwycięstwo. Zwycięstwo, bo zajęliśmy pierwsze miejsce, gorzkie z punktu widzenia naszego
regionu – mówi Lech Wędrychowicz, dyrektor szpitala od grudnia 2013 roku. – Nie chcieliśmy konkurować
z naszymi kolegami, bo będąc szpitalem monoprofilowym
i wojewódzkim chcielibyśmy rywalizować o środki w skali
całego Śląska. Niestety konkurs ogłoszono w grupie powiatów i oczywiście wygraliśmy, ale kosztem sąsiadów. Liczba
punktów, którą zgromadziliśmy wystarczyłaby, żeby zabrać
kontrakty z województwa, a nie kolegom zza miedzy. W swojej
specjalności – reumatologii jesteśmy najlepszym szpitalem,
i rehabilitacja jest tylko jednym z elementów naszej działalności.
Konkurujemy z tymi, dla których rehabilitacja to być albo nie być.
Dyrektor szpitala stwierdził, że gdyby między szefami poszczególnych jednostek była lepsza komunikacja i współpraca, to
może dałoby się oprotestować sposób przeprowadzenia konkursu.
Gdyby udało się zmienić zasady, ustroński reumatolog miałby
okazję zdobyć środki w skali województwa.
– Nie chcieliśmy się znaleźć w takim gronie rywali, bo było oczywiste, że odbierzemy im pieniądze – tłumaczy L. Wędrychowicz.

– Komputer zrobił swoje w ramach przedstawionych ofert, ale
ja wolałbym konkurować ze szpitalem klinicznym w centrum
Katowic, a nie z Przedsiębiorstwem Uzdrowiskowym „Ustroń”,
które nie jest szpitalem i nie stanowi dla nas żadnej konkurencji
z punktu widzenia pacjenta i świadczonych usług.
To tak jakby wprowadzić konkurencję supermarketu ze sklepem
osiedlowym i to tylko w zakresie cen owoców i warzyw. Placówki
medyczne różnej wielkości, różnej struktury, różnej specjalizacji
wrzucono do jednego worka.
– Kwota konkursu jest ściśle określona i zamknięta. Po rozstrzygnięciu konkursu, NFZ przesunął środki według pozycji zajmowanych w rankingu. My na tym zyskaliśmy, inni stracili. Takie są
warunki i trzeba się do nich dostosować, nie możemy się obrazić
na reguły narzucane przez NFZ, bo stracilibyśmy pracę – mówi
Danuta Kapołka, dyrektor ds. medycznych szpitala. – Bardzo nas
cieszy to pierwsze miejsce szczególnie ze względu na załogę.
W konkursie brana była pod uwagę cena usług proponowana
przez jednostkę oraz ciągłość, kompleksowość i jakość udzielania
świadczeń. Pierwszy raz wszystkie dane przetwarzane były tylko
i wyłącznie komputerowo, z wyłączeniem czynnika ludzkiego.
Parametry, według których dokonywane było porównanie ofert,
prezes NFZ ogłosił 23 stycznia i były one ogólnie dostępne.
– Mieliśmy uwagi do tego zarządzenia, ale to nie mogło nam
przeszkodzić w jak najstaranniejszym wypełnieniu wniosku.
Ogłosiliśmy mobilizację wszystkich pracowników, od salowej
począwszy – stwierdza L. Wędrychowicz. – Tylko dzięki poparciu i zaangażowaniu załogi można było osiągnąć tak dobry
wynik, bo przy wyliczeniach istotne były kwalifikacje, certyfikaty,
uprawnienia, organizacja pracy, wprowadzanie i wypełnianie
procedur. Bez fałszywej skromności dodam, że mocno sprężyć
musiał się też pion administracyjny. Dzięki dobrej współpracy z
panią dyrektor, wynik jest dla nas korzystny.
– Można kwestionować sposób przyznawania punktów za jakość
wykonywania usług, możemy z tym dyskutować, ale jeżeli startujemy w konkursie i się do nich nie dostosujemy, nie spełnimy
norm, to nie otrzymamy kontraktu. Wysiłkiem całej załogi,
dostosowaliśmy się i to przyniosło efekt.
Pytam L. Wędrychowicza, czy fakt, że pracował wcześniej w
NFZ jako wicedyrektor śląskiego oddziału, pomaga mu wychodzić naprzeciw wymogom funduszu.
– Jak ktoś latami jeździł tirem, to umie go prowadzić. A poważnie
mówiąc, wreszcie traktujemy NFZ bardzo poważnie i zaczynamy
rozmawiać. Wcześniej się ich baliśmy – odpowiada dyrektor.
Bardzo dobra ocena ustrońskiego reumatologa nie powinna
dziwić. Usługi na wysokim poziomie, wykwalifikowana kadra
przyciągają pacjentów, którzy właśnie w tym szpitalu chcą oddać
się w ręce fachowców. Pacjenci już wybrali i gdyby to od nich
zależało, szpital miałby pracę na dobrych kilka lat, starając się
tylko i wyłącznie zlikwidować kolejki, a są one bardzo długie. Poniżej dane, które przesłano z Ustronia do śląskiego oddziału NFZ.
Oddział Reumatologiczny – długość oczekiwania na miejsce
– 1.309 dni (3,5 roku), Oddział Reumoportopedii (endoprotezoplastyka stawu biodrowego) – 2.727 dni (7,4 roku), Oddział
Rehabilitacyjny – 3.460 dni (9,5 roku), Oddział Reumoortopedii
– 2.334 dni (6,4 roku).
Monika Niemiec

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia – Konkurs Ofert w Rodzaju Rehabilitacja Lecznicza – ranking końcowy
Nazwa zakresu świadczeń – rehabilitacja Ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych
miejsce			
1.
2.
2.
4.
5.
6.
6.
6.
9.
10.
11.
12.
12.
14.
15.

nazwa 								

liczba punktów

Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. J. Ziętka w Ustroniu Oddział Rehablitacji Narządu Ruchu 		
64,285
Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” Oddział Ogólnorehabilitacyjny 						
61,667
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu Oddział Rehabilitacyjny 		
61,667
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowyjach – Bystrej Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 54,762
Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. J. Ziętka w Ustroniu Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu 		
52,618
Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” Oddział Rehabilitacji Obrzęku Limfatycznego 					
50,000
Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” Oddział Ogólnorehabilitacyjny Onkologia 					
50,000
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu Oddział Rehabilitacji dla Dzieci 		
50,000
Zakład Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Oddział Rehabilitacyjny 							
49,285
ARKA Vitae S.A. Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Ustroń 							
44,285
Peter Andreas Jeziorny Oddział Rehabilitacji Czernichów 								
38,095
Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej Oddział Rehabilitacyjny III 					
36,667
Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu 						
36,667
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu Oddział Rehabilitacyjny 							
34,524
Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita Jaworzno sp. z o.o. Oddział Rehabilitacyjny Ustroń 		
26,667
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O promocji zdrowia mówi burmistrz
Ireneusz Szarzec.

*

Grupowe ćwiczenie na rynku.

Fot. W. Suchta

AKCJA DLA ZDROWIA

Szósta edycja akcji pn.: „Wakacyjny
Tydzień Zdrowia” współorganizowana
przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie
i Urząd Miejski w Ustroniu odbyła się od
7 do 11 lipca na ustrońskim rynku. Akcji
patronowali: starosta cieszyński Jerzy
Nogowczyk i burmistrz Ustronia Ireneusz
Szarzec. Mimo niesprzyjającej aury, dopisali stali bywalcy - mieszkańcy Ustronia
i okolic, a także turyści i kuracjusze.
Łącznie w akcji uczestniczyło ponad 700
osób, a zaoferowano im: bezpłatne konsultacje specjalistyczne, porady, badania
profilaktyczne oraz degustację potraw i
niespodzianki. Udzielono wielu specjalistycznych konsultacji lekarskich z zakresu
profilaktyki choroby niedokrwiennej serca
i chorób cywilizacyjnych oraz porad pielęgniarskich, psychologicznych i fizjoterapeutycznych. Wykonano bezpłatne
pomiary: ciśnienia tętniczego krwi, tkanki
tłuszczowej, BMI, spirometrii, pulsoksymetrii, tlenku węgla. Z tych propozycji
skorzystało około 500 osób. Największym
zainteresowaniem cieszyły się skierowania
na bezpłatne badania krwi. Poszerzony
zestaw badań laboratoryjnych trafił do
293 osób i zawierał: morfologię, cholesterol, trójglicerydy, alat i glukozę, której
pomiar dodatkowo wykonywano w piątek.
Odbywały się degustacje surówek i wody
mineralnej „Ustronianka” z wapniem, jodem i magnezem. Panie zapisywały się na
mammografię i były edukowane w zakresie populacyjnego programu wczesnego
wykrywania raka piersi i populacyjnego
programu profilaktyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Uczono nordic
walking, czyli chodzenia z kijkami, uczono nowej metody ćwiczeń pn. Smovey.
Były pokazy udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Rozdano sporo materiałów informacyjnych o prowadzeniu
zdrowego stylu życia i prewencji chorób.
W ankietach uczestnicy akcji szczególnie
pozytywnie wypowiadali się o bezpłatnych
badaniach i konsultacjach lekarskich.
17 lipca 2014 r.			

Cały program udało się zorganizować
dzięki efektywnej współpracy i pomocy
wielu przedstawicieli instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych
i firm prywatnych. W akcję zaangażowane
były następujące instytucje i organizacje:
Med-Lab Suchanek NZOZ Laboratorium
Analityczne w Ustroniu, Śląskie Centrum
Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu,
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Cieszynie, Polski Komitetu
Zwalczania Raka Oddział w Cieszynie,
Chrześcijańska Służba Charytatywna,
NZOZ „Przychodnia Akademicka” w Cieszynie, Ustronianka Sp. z o.o., Fundacja
Giesche z Katowic, Polsko-Amerykańskie
Kliniki Serca, Biuro WOK - Centrum
Onkologii Instytut w Gliwicach, Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń SA,
Sanatorium Ustroń Magnolia&Tulipan,
Avon Cosmetics SA, Firma Vitaspot
w Katowicach. Akcję koordynowała Barbara Kłosowska, kierownik Biura Promocji
Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
Joanna Pietrzyk

*

*

Hasło promocyjne Ustronia w ramach
„Beskidzkiej 5” brzmi: „Ustroń - siła zdrowia”. Wynika ono z charakteru naszego
miasta, z tego, że przyjeżdżają do nas ludzie, by podreperować zdrowie, wyleczyć
się, ale też naładować akumulatory. To
istota uzdrowiskowego charakteru miasta.
Oprócz posiadania dużego zaplecza
leczniczo-uzdrowiskowego, miasto stara
się włączać w akcje związane z szeroko
pojętą promocją zdrowia. Przykładem
jest odbywający się od kilku lat w Ustroniu Wakacyjny Tydzień Zdrowia, impreza organizowana przez powiat wspólnie
z miastem, a angażująca również różne podmioty medyczne, czy działające
w szeroko rozumianej sferze lecznictwa.
Wszystko po to, aby zaproponować naszym
mieszkańcom, ale też gościom Ustronia,
jak najszerszą ofertę związaną z promocją
zdrowia. Jest to też możliwość dokonania
podstawowych badań i zdiagnozowania,
czy konieczne jest podjęcie leczenia.
Wakacyjny Tydzień Zdrowia to czas,
gdy na rynku funkcjonowały namioty,
w których można było skorzystać z konkretnych ofert, były też wspólne ćwiczenia.
Taka formuła funkcjonuje od kilku lat
i jest dobrze przyjmowana, o czym świadczy duże zainteresowanie, mimo czasem
niesprzyjającej pogody, a ta w tym roku
nie była idealna. Mimo tego można było
zaobserwować sporo osób zainteresowanych tą akcją. Tydzień Zdrowia z roku na
rok cieszy się coraz większą popularnością.
Nie jest to jedyna impreza tego typu
w naszym mieście. Oprócz niej odbywają
się inne spotkanie poświęcone zdrowiu
i jego promocji. Można tu wspomnieć
o Ustrońskiej Szkole Kultury Zdrowia
z wykładami dla dorosłych i młodzieży gimnazjalnej w MDK Prażakówka.
Mamy cykliczne spotkania Klubu Zdrowia
Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej,
są wykłady dotyczące zdrowia w Czytelni
Katolickiej. Wiele podmiotów organizuje
w naszym mieście akcje promocyjne poświęcone zdrowiu.
Mamy w Ustroniu liczne placówki medyczne, od szpitali zaczynając, poprzez
sanatoria, a na przychodnich kończąc. One
również prowadzą działania promujące
zdrowy tryb życia, prezentują swe możliwości lecznicze i rehabilitacyjne.
Wszystko to służy podnoszeniu świadomości zdrowotnej mieszkańców, ale
też dostarcza wiadomości o tym, gdzie
i z jakiej pomocy medycznej można skorzystać. Stwarza to odpowiedni wizerunek Ustronia, a miasto włącza się w te
działania finansowo lub organizacyjnie po
to, by mieszkańcy i kuracjusze mogli się
zapoznać z całościową ofertą zdrowotną
Ustronia.
Notował: (ws)
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Szanowni czytelnicy.

Oficjalnie dowiedziałem się o odwołaniu i jego powodach
z Gazety Ustrońskiej, dlatego odpowiadam na przedstawione mi
zarzuty na łamach gazety:
1. Wynik finansowy za 2013 rok był najlepszym wynikiem
w historii Kolei Linowej. Spółka nie ma obowiązkowego badania
bilansu, mimo tego został on przeprowadzony w celu zbadania
naszych procedur księgowych i wypadł pomyślnie.
2. Strata z lat poprzednich w wysokości 281.698,67 zł powstała
na wskutek naliczenia rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody
jubileuszowe za lata ubiegłe. Dotychczas nie była naliczana,
w związku z tym, iż Spółka nie ma takiego obowiązku. Biorąc pod
uwagę opinie wielu biegłych, z którymi się konsultowałem, to
większość uważa, że nie nalicza się jej wstecz, a biorąc jej wielkość urealnioną tj. o połowę niższą, nie potrzeba jej było naliczać
w ogóle. Jeżeli członkowie Rady podnoszą rezerwę jako prowadzenie firmy na stratach przez wiele lat, to czy jest to brak kompetencji
czy świadome psucie wizerunku firmy? Nie pozwolono mi na
uczestnictwo w referowaniu bilansu przez Panią Biegłą, zostałem
wyproszony z pokoju i nie mogłem przez to nawet wypowiedzieć
swoich uwag pod adresem tej rezerwy. Teraz wiem już dlaczego.
3. Spółka jest niedoinwestowana, a nie jak twierdzi Pan T.
Dybek przeinwestowana. Poczynione w zeszłym roku nakłady finansowe doprowadziły do tego, że sezon na Czantorii trwał ponad
30 dni, a mogło go w ogóle nie być. Nadal należy zmodernizować
zaplecze gastronomiczne oraz pomyśleć o naśnieżaniu trasy nr 2,
na co niezbędne są nakłady pieniężne i to teraz, a nie za parę lat.
Jeżeli rozpoczniemy zarządzanie w stylu, „odkładamy pieniądze
przez parę lat, a jak będziemy mieć za dużo to część wydamy” to
od razu wysiadamy z pociągu postępu i już nigdy nie dogonimy
prywatnych ośrodków.
4. Przychody w zimie były o prawie 1,8 mln zł mniejsze niż
w roku poprzednim, ale zimy były jeszcze gorsze w roku 2007
i 2008 zaraz po wybudowaniu nowej Kolei. Gdybym w 2006 roku
nie zdecydował o budowie nowej Kolei, to nie wybudowalibyśmy
jej nigdy i Spółki by już nie było. W działalność Spółki wpisany
jest element ryzyka.
5. Przeprowadzona kontrola rzeczywiście zauważyła pewne
niedociągnięcia, ale sposób jej przeprowadzenia pozostawia
wiele do życzenia. Otrzymałem na przygotowanie kilkudziesięciu

dokumentów 30 minut i tak nie byłem w stanie przedstawić wszystkich, które posiadałem. Mimo paru próśb nigdy nie otrzymałem
protokołu z tej kontroli nawet do przeczytania.
6. Pracownicy niestety nie są aniołkami- wynoszenie dokumentów z firmy, pisanie donosów czy działanie na szkodę firmy nie
jest powodem do dumy. Niestety o wielu sprawach dowiedziałem
się już po odwołaniu. Jednak jest wielu pracowników bardzo
zaangażowanych, na których można liczyć.
7. Sytuacja finansowa Spółki będzie się teraz bardzo poprawiać
bo przed nami sierpień (zawsze najlepszy miesiąc w roku) oraz
niezły wrzesień, ale co dalej? To nie super skuteczne metody zarządzania poprawią wynik, a pogoda. Nigdy nie miałem pełnego
wsparcia w działaniach Rady Nadzorczej, bo niestety członkowie
nie do końca interesowali się sprawami firmy, może i mają pojęcie
o księgowości budżetowej, ale w wielu zagadnieniach związanych
ze Spółką ich wiedza pozostawia wiele do życzenia.
Miałem za sobą 12 lat zysku, przez okres zarządzania zimy były
różne. Kiedyś wywożono maksymalnie do 300.000 osób, a teraz
nawet ponad 600.000. Wszystkie założone zadania wykonałem:
- budowa nowej Kolei,
- przejęcie parkingów,
- stworzenie własnej gastronomii,
- budowa instalacji naśnieżającej
Trasa nr 1 posiada aktualną homologację FIS i jest uważana
przez wielu za najlepszą trasę narciarską w Polsce.
Mogę zapewnić mieszkańców Ustronia, że ostatnie 12 lat
uczciwie przepracowałem dla dobra Kolei Linowej Czantoria
i dobra Miasta Ustronia. W przeciwieństwie do krytykujących
mnie osób cały czas uczestniczyłem w życiu społecznym – to z
moim udziałem zostało utworzone Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Czantoria i Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju
Ustronia.
Ostatnio przekonałem się, że nawet w małym Ustroniu jest dużo
różnych układów i układzików, ale czy tak powinno być?
Zastanawiam się, dlaczego zostałem tak potraktowany, szczególnie biorąc pod uwagę, że jest to Spółka Miasta. Czy tak wygląda podziękowanie za pracę? Pewnie niedługo będzie wiadomo
komu to stanowisko „obiecano”.
Jest też bardzo pozytywny aspekt ostatnich wydarzeń, na dzień
dzisiejszy wiem: kto jest moim wrogiem, a kto przyjacielem?
Wszystkim przyjaznym mi osobom bardzo dziękuję za życzliwość.
Postaram się nadal pracować dla Ustronia, bo to jest moje
miejsce urodzenia i tu jest mój rodzinny dom.
Z poważaniem Czesław Matuszyński

MAROKAŃSKIE
KLIMATY
W MUZEUM
USTROŃSKIM
We wtorek, 8 lipca w Muzeum Ustrońskim odbyła się niezwykła impreza pt.
„Barwy, dźwięki, smaki i zapachy Maroka”.
O swoich podróżach do tego kraju oraz fascynacjach Marokiem opowiedziała Aneta
Okupska-Pońc, właścicielka Etno Chaty
„Topolej” w Goleszowie. Licznie zgromadzonych gości urzekł również występ
zespołu Chigaga Group z Maroka. Bohaterowie spotkania prezentowali rytuał parzenia marokańskiej herbaty oraz serwowali
pieczywo maczane w olejku arganowym,
zwanym złotem Maroka. Gorące, saharyjskie rytmy na długo zapadły zebranym
w pamięć.
Alicja Michałek
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PROGRAM X FESTIWALU EKUMENICZNEGO

Uroczystości i imprezy miejskie
20 lipca (niedziela) – godz. 16.00 – Amfiteatr w Ustroniu –
Koncert „Śpiewajcie Panu” w wykonaniu: Gabrieli Gąsior &
HolyNoiz.- koncert gospel „Bez Ciebie nie ma mnie” i Zespołu
„Tekla Klebetnica”.

25 lipca (piątek) – godz. 18.00 – Występ parafialnego chóru
z Dzięgielowa – dyryguje Anna Stanieczek
26 lipca (sobota) – godz. 18.00 – Występ Chóru Ekumenicznego
z Karpacza – dyryguje Bernard Stankiewicz
27 lipca (niedziela) – Pamiątka założenia i poświęcenia kościoła ap. Jakuba Starszego

Uroczystości i imprezy organizowane
przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Klemensa
18 lipca (piątek) – godz. 18.30 – Czytelnia Katolicka – z filmoteki Pawła Woldana – projekcja filmu „Serce Śląska”, nowy
portal internetowy„Kościoły Śląska Cieszyńskiego” – prezentacja
Zbigniewa Niemca

godz. 8.30 – Poranek muzyki i pieśni – Koncert chórów i zespołów działających przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Ustroniu, Chóru Ekumenicznego z Karpacza oraz Diecezjalnej
Orkiestry Dętej Diecezji Cieszyńskiej

Uroczystości i imprezy organizowane
przez Parafię Ewangelicko-Augsburską ap. Jakuba Starszego
24 lipca (czwartek) – godz. 18.00 – Koncert Diecezjalnej Orkiestry Dętej – dyryguje Adam Pasterny

godz. 10.00 – Uroczyste nabożeństwo w kościele ap. Jakuba
Starszego i na placu kościelnym z udziałem zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks.
bpa Pawła Anweilera oraz ks. radcy Edwina Pecha z Karpacza.

Rodzina Józefa i Anny Kopieczek, rok 1933. Kopieczkowie
byli właścicielami piekarni, która znajdowała się przy ul. 1 Maja
6 naprzeciw „Beskidu”.
Siedzą od lewej: Rudolf, Augustyna, Anna Kopieczek z Alfonsem na kolanach, Józef Kopieczek – senior, Helena, Anna, Alojz.
Stoją od lewej: Maria, Józef – junior, matka Anny Kopieczek
– Helena Bylok, Zuzia z Lipowca – pomoc do dzieci, Antonina,
Franciszek.
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KARYKATURY

W Pijalni Wód na Zawodziu czynna jest,
przeniesiona z Pieszczan, międzynarodowa wystawa karykaturzystów pt. „Słońce
– Woda – Zdrowie”. Temat jak najbardziej
uzdrowiskowy więc miejsce ekspozycji
trafione. Na wystawie można oglądać prace 21 karykaturzystów ze Słowacji, Czech,
Niemiec i Polski. Nie ma w tych pracach
zadęcia, patosu, martyrologii – są rysunki
dowcipne, jest spojrzenie z przymrużeniem oka na fizyczne ułomności ludzkie.
Jednym z prezentowanych autorów jest
Bobo Pernecki, mieszkaniec Pieszczan,
o którym mówią, że jest najlepszym karykaturzystą wśród architektów i najlepszym architektem wśród karykaturzystów.
Przesłanie jego rysunków, tworzonych
subtelną, precyzyjną kreską jest uniwersalne i czytelne. Wśród biorących udział
w wystawie są nauczyciele, inżynierowie,
kierowcy, kartografowie i lekarz psychiatra, który w wolnych chwilach między
rysowaniem, udziela porad lekarskich.
Dla zdrowia niezbędna jest pogoda ducha,
humor i dowcip, dlatego warto spojrzeć
na tą wystawę.
(ZN)

Roman Kubec

Bobo Pernecky

Bobo Pernecky
Jiři Novak

Vladimir Pavlik
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Tegoroczny III Folk Festival „Etnopole” odbywał się w trzech gminach
- w Goleszowie w chacie Topolej, w Wiśle
w amfiteatrze i na Cieńkowie oraz w Ustroniu w amfiteatrze, na rynku i w Jaszowcu.
Piątkowy koncert w ustrońskim amfiteatrze nie zgromadził jakichś przesadnych
rzesz publiki. Cały dzień padało i choć pod
wieczór deszcz ustał, to tylko zagorzali
miłośnicy gatunku ruszyli do amfiteatru.
Samo pojęcie muzyki etnicznej jest dość
szerokie, a z internetu dowiedziałem się, że
jest to muzyka charakterystyczna dla grup

ETNOPOLE

etnicznych, inspirowana etnicznością jak
jazz, blues, reggae, czy też odwołująca
się do ludowości i tu są wymieniani tacy
kompozytorzy jak Chopin, Szymanowski.
Konferansjerem całego festiwalu był
Szymon Pilch i to on poinformował
w ustrońskim amfiteatrze, że przeprowadzono internetową zbiórkę i uzyskano
12.000 zł. Przy dodatkowym wsparciu
samorządów można było zaprosić zespoły.
Piątkowy koncert w Ustroniu otworzyła
Kasia Zaręba wraz z zespołem Kozianie.
Gwiazdą wieczoru była Megitza, a jej
występ określono jako transowy. Megitza
- Małgorzata Babiarz karierę rozpoczęła
w Chicago, wydała już 5 albumów, uczestniczyła w prestiżowym festiwalu jazzowym w Montreux. Komponuje i gra na
kontrabasie. Wraz z zespołem zaprezentowała w ustrońskim amfiteatrze utworzy inspirowane motywami bałkańskimi,
romskimi i podhalańskimi. Bardzo żywa
muzyka i ekspresyjna artystka.
W sobotę festiwal gościł w Jaszowcu
i tam koncerty m.in. grupy Yejku. Bawiono się, tańczono, odwiedzano liczne
stoiska, także wystawione przez okoliczne
domy wczasowe.
W niedzielę koncert na rynku i to nie na
scenie. Na jednej z ławek zasiadła grupa
Chigagaq z Maroka ze swą rytmiczną muzyką. Efektownie na rynek weszła Magda
Navarrete i BalkaLatin Connection. Trębacze i saksofonista obeszli grając rynek
niczym muzycy uczestniczący w ludowym
pochodzie. Potem muzyka bałkańska, solistka tańcząca na stole i żywo reagująca
publiczność. Tańczono i klaskano w rytm
utworów.
Na zakończenie wypada dodać, że
wszystkie imprezy i koncerty festiwalu odbywały się za darmo. Wojsław Suchta

K. Owczarski zapraszał dzieci do muzykowania.

Zabawa w Jaszowcu.

Bałkańskie rytmy na ustrońskim rynku.
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SZCZEGÓLNY
W TREŚCI I SZACIE
(cd. ze str. 1)
Hażlach Karola Folwarcznego, radnych
miasta Ustroń, kolegów leśników, a wśród
nich nadleśniczego Nadleśnictwa Wisła Andrzeja Kudełkę i emerytowanego
nadleśniczego Witolda Szozdę, członków Ustrońskiego Klubu Ekologicznego
wraz z przewodniczącym Krystianem
Szymankiem oraz autorów artykułów
najnowszego zeszytu Przyrodnika. Obecni
byli również przedsiębiorcy, przedstawiciele ustrońskich stowarzyszeń, urzędnicy
i osoby, którym natura jest bliska sercu.
Promocja miała wyjątkowo uroczysty
charakter, bo jednocześnie świętowano
90-lecie Lasów Państwowych.
– Z tej okazji zeszyt trzynasty zadedykowaliśmy ludziom lasu, a szczególnie
leśnikom ziemi cieszyńskiej – mówił K.
Szymanek. – Dziękujemy im za ich trud
i życzymy wszystkiego najlepszego.
Po myśliwsku sygnałem „Darz bór”
odtrąbiono początek prezentacji i oddano
głos Małgorzacie Węgierek, która prowadziła spotkanie.
Nadleśniczy Mijal zaprezentował krótko
historię Lasów Państwowych, a po jego
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wystąpieniu przedstawiciele ustrońskiego samorządu – burmistrz I. Szarzec
i przewodniczący S. Malina złożyli jubileuszowe gratulacje. Dziękowali za:
...troskę o atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną lasów. Jesteśmy wdzięczni za
dbanie, dokumentowanie i archiwizowanie
historii leśnictwa w naszym mieście oraz
aktywny udział w realizacji wydawnictw
o tematyce przyrodniczej. Dziękujemy za
wieloletnią współpracę, za zaangażowanie w działania edukacyjne, ekologiczne
i promocyjne. Życzymy państwu zdrowia,
sukcesów i satysfakcji z pracy zawodowej.
Ustrońskie lasy niech pozostaną największym skarbem naszego uzdrowiskowego
miasta.
– Dwanaście poprzednich zeszytów prezentowanych było przez przyrodników,
ale w tym roku postanowiliśmy inaczej
– mówiła M. Węgierek i poprosiła o przybliżenie treści kolejnego „Przyrodnika” ks.
dr. Henryka Czembora, który powiedział
m. in., że lektura będzie jak spotkanie z autorami, ich sposobem myślenia, przedstawiania treści, którymi chcą się podzielić,

sposobem przekonywania czytelnika do
tego w co wierzą, o czym są przekonani.
– I tu jestem zawsze pełen podziwu dla
tych, którzy potrafią wydawać kolejne
zeszyty, tomy, i z roku na rok zaskakiwać
czymś nowym – mówił H. Czembor. – I
tak jest też w tym zeszycie. Mamy autorów
znanych wiele lat, bo przecież „Przyrodnik
Ustroński” powstaje z inicjatywy tych samych ludzi, którzy ten proces zainicjowali
i kontynuują dzieło do dzisiaj. Tak to już
jest, że ten, kto taki rocznik wydaje nie
może poprzestać na powtarzaniu i wracaniu do tych samych tematów i opierać
się tylko na tych samych autorach. Jest
konieczność poszerzenia poruszanych tematów i listy autorów, którzy się nimi zajmują. Tak stało się i tym razem. Poruszane
są nowe tematy, zagadnienia, a jakie? Proszę zajrzeć do środka. Jestem przekonany,
że jest to doskonała propozycja nie tylko
dla osób, które zajmują się szeroko pojętą
przyrodą, ale także dla zwykłych zjadaczy
chleba, którzy o naukach przyrodniczych
mają mętne pojęcie. Zawsze dobrze jest
dowiedzieć się czegoś więcej, pogłębić
swoją wiedzę i „Przyrodnik” daje nam
taką okazję. Zatem zapraszam do czytania
trzynastego rocznika i myślę, że zgodzą się
państwo ze mną, że jest to wydawnictwo
szczególne pod względem treści i szaty
graficznej.
H. Czembor wspomniał też, że goście
promocji wjeżdżali na teren „Leśnika” niemal równocześnie z książkami,
które pachniały jeszcze farbą drukarską. Ale redakcja zdążyła ze wszystkim
i miała też czym zapłacić za wydanie bo
pomocy i wsparcia udzielili: Ustroński
Klub Ekologiczny, Urząd Miasta Ustroń,
Bank Spółdzielczy w Ustroniu, Energetyka Cieszyńska, Gmina Brenna, Firma
„Kosta” – Ustroń, Nadleśnictwo Ustroń
i Nadleśnictwo Wisła. Dzięki zebranym
środkom ukazała się niemal książka ze
163. stronami tekstu i pięknych zdjęć,
na kredowym papierze wysokiej jakości.
– Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć
w tym spotkaniu – dziękował za zaproszenie wicestarosta Pilch. – Tak jak organizm człowieka, w wieku 90 lat ma prawo
ujawniać jakieś dolegliwości, tak samo
las, który ucierpiał z powodu czynników
uniemożliwiających mu normalne funkcjonowanie. Las zmagający się ze szkodnikami na szczęście jest w uzdrawiających
rękach wspaniałych leśników. Obrany cel
został osiągnięty, odnieśliśmy sukces
i teraz chyba możemy już odetchnąć
z ulgą. Dzięki leśnikom możemy podziwiać nasze piękne lasy – bogactwo
powiatu cieszyńskiego. Chcę również
pogratulować autorom i zespołowi redakcyjnemu „Przyrodnika Ustrońskiego”.
Ta wiedza to wielkie bogactwo i dziedzictwo, z którego będą czerpać uczniowie, studenci. Bardzo wysoko cenimy tą
spuściznę.
– Jestem zaszczycony tym zaproszeniem
i cieszę się, że Ustroń nie zapomina – mówił poseł Cz. Gluza. – Współpraca między ekologami i leśnikami, która zawsze
tu była, znalazła odzwierciedlenie w dzisiejszym spotkaniu. Miałem już okazję
składać gratulacje z okazji 90-lecia Lasów
17 lipca 2014 r.

Państwowych podczas obchodów organizowanych przez Kancelarię Prezydenta,
a także na uroczystościach wojewódzkich, ale chcę jeszcze raz podkreślić, że
ta instytucja, która jest niemal rówieśnikiem niepodległej Polski, miała wielkim
wkład w jej umacnianie. I tak się składa,
że te instytucje, które zachowały swoją
ciągłość od przedwojnia, od zarania
niepodległości funkcjonują w Polsce
najlepiej, również przepisy prawne. To
świadczy o tym, że tamci ludzie, budując
coś, mieli wizję, perspektywę, a my jesteśmy ich depozytariuszami i powinniśmy
te idee twórczo rozwijać. Cieszę się, że
środowiska, których przedstawiciele zasiadają dzisiaj na tej sali, tworzą to co dla
Śląska Cieszyńskiego jest tak ważne –
jednocześnie kulturę i przedsiębiorczość.
Gratulacje leśnikom i ekologom złożyła
również radna A. Suchanek, a na koniec,
w imieniu zarządu Klubu Ekologicznego,
M. Węgierek złożyła na ręce emerytowanego nadleśniczego W. Szozdy list gratulacyjny i odczytała jego treść:
– W tym szczególnym dla wszystkich
leśników roku przeszedł pan na emeryturę.
To okres kojarzony z odpoczynkiem i re-

alizowaniem zainteresowań oraz pasji, na
które zapewne dotychczas nie pozwalała
panu praca dla dobra lasu. Jako klub ekologiczny w pamięci mamy organizowane
i prowadzone przez pana spotkania i wycieczki, między innymi do nieistniejącego
już świerka Andersona. Wycieczki edukacyjne do rezerwatu na Baraniej Górze i do
banku genów w Wyrchczadeczce, wizyty
w dawnym oraz w nowym ośrodku edukacji ekologicznej w Istebnej. Pisał pan
również do Przyrodnika Ustrońskiego,
a jako szef Nadleśnictwa Wisła wspierał
pan w znaczący sposób to wydawnictwo.
Za wieloletnią współpracę oraz okazaną klubowi ekologicznemu życzliwość
i pomoc składamy panu serdeczne podziękowania.
Do życzeń w nietypowy sposób dołączył
się Andrzej Piechocki, recytując z ekranu
wiersz swojego autorstwa. Wzruszył, ale
i rozbawił nadleśniczego seniora, podobnie jak wszystkich obecnych. W przyjacielskiej atmosferze leśnicy, ekolodzy,
przyrodnicy przeszli do sali bankietowej,
gdzie raczyli się specjałami przygotowanymi przez kucharzy „Leśnika”.
Tekst i foto: Monika Niemiec

Artykuły, które znajdziemy w XIII zeszycie Przyrodnika Ustrońskiego:
Leon Mijal – 90 lat Lasów Państwowych
1924-2014, Monika Niemiec – Antoni Dyrda – budowniczy mostów (w 80. rocznicę
urodzin), Zygmunt Białas – Ustroński Klub
Ekologiczny w 2013 roku, Ks. Henryk Czembor – Spójrzcie!, Beata Wieczorek – Związki malarstwa ze sztuką ogrodów, Zygmunt
Białas – Źródło wody siarczkowej w Złatnej,
Monika Maksymczak – Nasze zielone miasto,
Stanisław Jaromi OFMConv, Kasper Jakubowski – Ruch Ekologiczny św. Franciszka
z Asyżu – REFA, Stanisław Jaromi OFMConv
– Współczesne problemy ekologiczne świata
w chrześcijańskiej perspektywie, Gustaw
Michna – Szkolnictwo rolnicze nośnikiem
postępu na wsi cieszyńskiej, Grzegorz Durło – Klimat pod kontrolą, Natalia Kowalik
– Informacja z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2013
roku, Krystyna Foltyn, Grażyna Pilch – Rola
krajoznawstwa i turystyki szkolnej w procesie
nauczania w Klimatycznej Szkole Podstawowej
nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu, Robert
W. Mysłajek – Dżdżownice Beskidu Śląskiego,
Jacek Banach, Grzegorz Młynarczyk – Zakład Badań Leśnych w Mariabrunn – 120 lat

powierzchni doświadczalnych w Nadleśnictwie
Wisła, Magdalena Białas-Tomczyk – Czy
można porozmawiać z koniem?, Zygmunt
Białas – Współczesne kamieniołomy i dawne
wyrobiska piaskowców godulskich w Ustroniu,
Brennej i Wiśle, Paweł Mrógała – Szlakiem
dawnych kamieniołomów na goleszowskiej
górze Jasieniowej, Kazimierz Krzyżak – Mój
„ptok”, czyli „polowania” na ptaki, Barbara
Folta – Obserwowałam 90. wiosnę w beskidzkich Lasach Państwowych, a było to w czerwcu
2014 roku, kiedy lasy są najpiękniejsze, Grzegorz Kondel – Zasoby eksploatacyjne wód
podziemnych rejonu Ustronia, Małgorzata
Węgierek – Losy zwierząt bezdomnych na terenie gmin powiatu cieszyńskiego), Stanisław
Kawecki – Latoś jaskółek jakoś nie widzę, czyli
jak to ze świadomością ekologiczną bywa...,
Eugeniusz Chwastek – Chwasty – ginący
element krajobrazu rolniczego, Leon Mijal,
Joanna Kalinowska-Dyrda – Utrzymujmy
i sadźmy w ogrodach rodzime drzewa i krzewy, Aleksander Dorda – Śluzowce – dziwne,
niezwykłe, fascynujące, Marek Fiedor, Tomasz Jonderko, Tomasz Beczała – Przyroda
Góry Bucze, Wody termalne wzgórza Gellerta,
Joanna Siedlok – Działalność Energetyki Cieszyńskiej w świetle polityki klimatycznej UE.
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Pomnik papieża na dziedzińcu kościoła.

Fot. W. Suchta

ZDOLNOŚĆ
DO DIALOGU
– Są sprawy ponadczasowe, dotyczące wszystkich ludzi. Taką
sprawą jest świętość. Jako ludzie wierzący mamy tą świadomość, że wszyscy zostaliśmy powołani do świętości. Jako ludzie
wierzący wiemy także o tym, że o tą świętość trzeba zabiegać,
do niej dążyć. Wiemy też, że Kościół niektórych ludzi nazywa
świętymi po to, aby ukazać drogę, którą może kroczyć każdy
z nas, by osiągnąć świętość. W ostatnim czasie przeżyliśmy kanonizację dwóch wielkich papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II.
Dzisiaj Bogu chcemy dziękować za ta kanonizację - mówił ks.
kanonik Antoni Sapota 18 czerwca w kościele pw. św. Klemensa
przed czuwaniem, w którym o Janie Pawle II mówił dr Marek
Rembierz, skupiając się na kategorii dialogu i godności osoby
ludzkiej. M. Rembierz mówił m.in.:
– Karol Wojtyła w swej refleksji nad człowiekiem, nad jego funkcjonowaniem w świecie, także w świecie religii, bardzo wyraźnie
akcentował kategorię dialogu. Człowiek jest istotą zdolną do dialogu z innym człowiekiem. Zarazem podkreślał, że ta zdolność do
dialogu, jest związana z godnością człowieka jako osoby ludzkiej.
(...) W ramach Soboru Watykańskiego II Karol Wojtyła bardzo
mocno zaangażował się w prace nad kategorią dialogu i wizji
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człowieka, jako istoty zdolnej do dialogu, a nie do walki z drugim
człowiekiem. (...) Pomyślmy, czy jest tak faktycznie, że człowiek
jest zdolny do dialogu? Jeżeli spojrzymy na otaczający nas świat,
to widzimy, że z jednej strony człowiek jest zdolny do bluzgania,
z drugiej do podsłuchiwania, z trzeciej do zwalczania się wzajemnie. Kategoria dialogu, mimo że funkcjonuje jako hasło, nie
funkcjonuje w naszej rzeczywistości jako typ, jako rodzaj relacji
międzyludzkich. Karol Wojtyła postulował i akcentował bardzo
mocno, że kategoria dialogu ma być nie tylko zapisana w tekście,
ale ma być rzeczywistością ludzkiego życia, ponieważ człowiek
jest istotą zdolną do dialogu, a godność człowieka wymaga, aby
z innym być w relacji dialogicznej. Nie w relacji walki, która
niszczy, ale relacji dialogu, która eksponuje godność człowieka
jako osoby ludzkiej. (...) Człowiek, albo podejmie dialog i będzie
przekraczał własne ograniczenia, własną ciasnotę horyzontów,
otwierał się na dialog, aby afirmować godność osoby ludzkiej,
także własną, albo podejmie akty autodestrukcji. Zamiast
przekraczać siebie i wzrastać w dialogu, będzie niszczył siebie
w aktach walki z drugimi, będzie czynił siebie małym, zapiekłym,
niszczącym godność własną i innych.
Czuwanie uświetniła grą na flecie Daria Branny, której akompaniowała Alicja Kaczmarzyk, zaś dzieci prowadzone przez
s. Karolinę wykonały pieśni.
Ks. A. Sapota po raz pierwszy w kościele pw. św. Klemensa witał ks. biskupa ordynariusza prof. Romana Pindla, prowadzącego
tego dnia mszę wieczorną w koncelebrze z kilkunastoma kapłanami dekanatu. Ks. bp wygłosił kazanie, w którym mówił m.in.:
– Kiedy bierzemy do ręki zachowane rękopisy, zwłaszcza dokumentów, które pisał Jan Paweł II, można zauważyć kilka rzeczy
bardzo ciekawych. Po pierwsze papież używa bardzo dziwnej
paginacji. Zamiast numerów stron daje kolejne frazy albo słowa
modlitw po łacinie. Papież pisze bez pomyłek, bardzo rzadko coś
przekreśla, nadpisuje. Uderza też bardzo ciekawa rzecz: cytaty
z Pisma Świętego są w cudzysłowach, ale na końcu jest jeszcze
pytajnik, albo tylko sam nawias. Ktoś, kto miał przepisywać
encyklikę, adhortację, miał znaleźć jaki to rozdział, jaki werset
Ewangelii papież cytował z głowy. Teksty Jana Pawła II świadczą o tym, że on ciągle czytał Pismo Święte, miał w pamięci
i potrafił całe passusy przywoływać z pamięci. Bardzo swobodnie
operował różnymi tekstami, zestawiał je ze sobą. Z zestawienia
różnych tekstów wyprowadzał bardzo głębokie treści życiowe,
teologiczne. (...) Nie ma lepszego sposobu poznania tego, co Bóg
mówi do człowieka, jak czytać, czytać i jeszcze raz czytać. Wtedy
lepiej Go rozumiemy. Słowo, ale także Boga. Za wstawiennictwem Jana Pawła II, w czasie dzisiejszej Eucharystii, w której
Bogu dziękujemy za dar życia, posługiwania Jana Pawła II, ale
także za piękny przykład z jego strony umiłowania Słowa Bożego.
Po mszy udano się na dziedziniec parafialny gdzie stanęło
popiersie Jana Pawła II. Odsłonięcia dokonała fundatorka Teresa
Pol-Błachut, a poświecenia ks. bp R. Pindel. Wojsław Suchta

Kazanie wygłosił bp R. Pindel.

Fot. W. Suchta
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Karolina Wantulok G-1.

Jan Pawłowski G-1.

PODSUMOWANIE
Z ANGIELSKIM
Koniec roku szkolnego to zawsze czas
podsumowań. Uczniowie klas językowych
Gimnazjum nr 1 im. prof. J. Szczepańskiego w Ustroniu uczestniczyli aż w 10
różnych konkursach języka angielskiego:
szkolnych, powiatowych, wojewódzkich
czy ogólnopolskich, i aż w dziewięciu
z nich uzyskali znaczące miejsca czy
wyróżnienia. Fani języka angielskiego
mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i zainteresowaniami na różnych
płaszczyznach. Niewątpliwie najlepsze
wyniki uzyskała uczennica kl. 3a Karolina Wantulok, która w listopadzie 2013 r.
została finalistką rejonowego etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Angielskiego, natomiast w marcu
uzyskała wynik dobry w Ogólnopolskim
Konkursie Języka Angielskiego FOX.
W tym samym miesiącu wzięła udział w

IV Wiosennym Konkursie Języka Angielskiego zorganizowanym przez Zespół
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie, skierowanym do uczniów gimnazjów powiatu cieszyńskiego,
w którym zajęła II miejsce!
W kwietniu rozstrzygnięta została XIV
edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Poezja i proza w języku
Shakespeare’a” - organizowanego przez
Zespół Szkół w Zebrzydowicach, w którym
Karolina zdobyła wyróżnienie. Również
w kwietniu nasi uczniowie klasy 2a: Lidia
Szalbot, Ewa Skałka oraz Jan Pawłowski
zaprezentowali scenkę satyryczną pt.:
”Hotel Splendido” podczas XIII Przeglądu
Twórczych Form Pracy Dzieci i Młodzieży
w Językach Obcych POLIGLOTA 2014
organizowanego przez Miejski Dom Kultury w Komorowicach. Nasz debiut został

bardzo ciepło przyjęty oklaskami a Jan
Pawłowski zdobył wyróżnienie w kategorii
Indywidualność Artystyczna.
Pod koniec kwietnia w naszej szkole
zorganizowany został kolejny konkurs
Olimpiada Wiedzy Archimedes Lingua,
w której wzięło udział 42 uczniów klas
językowych. Wśród nich znalazło się
aż 11 laureatów: Ksymena Pawłowska
3a – Laureatka I stopnia z wyróżnieniem
z maksymalną ilością punktów do zdobycia - 100 pkt., Adam Bajorek 3a – laureat
I stopnia 96 pkt., Karolina Wantulok 3a
- laureatka III stopnia 88 pkt., Jan Pawłowski 2a - laureat III stopnia 88 pkt.,
Lidia Iwaniuk 3a - laureatka IV stopnia
84 pkt., Klaudia Gaszczyk 1a – laureatka
IV stopnia 84 pkt., Justyna Kurowska
3a - laureatka V stopnia 80 pkt., Marek
Raszka 1a - laureat V stopnia 80 pkt.,
Lidia Szalbot 2a - laureatka V stopnia 80
pkt.,Wiktoria Szul-Jakieła 1a - laureatka
V stopnia 80 pkt. oraz Elżbieta Bednarczyk 1a - laureatka V stopnia 80 pkt.
W maju przetarliśmy szlak w kolejnym
konkursie języka angielskiego ALBUS
organizowanym przez Centrum Edukacji
Szkolnej w Warszawie, w którym wzięło
udział ponad 700 uczniów z całej Polski
w kategorii klas drugich i ponad 800
w kategorii klas trzecich gimnazjum. Tytuł
laureata uzyskali Adam Bajorek 3a, który
zajął 8 m-ce w Polsce i Karolina Wantulok
3a - 9 m-ce w kraju. Wiktoria Raubo 2a
zdobyła wyróżnienie.
Przez cały rok szkolny organizowane
były także dwa konkursy szkolne: konkurs
na najlepszego szperacza słownikowego
LOOKACZ, w którym najbardziej dociekliwymi okazali się: Joanna Sikora 1a,
Anna Stoły 2a, Beata Szturc 2a, Magdalena Bukowczan 1a, Patrycja Wojciech
2a oraz Arkadiusz Czapek 3c; a także
konkurs na najtrafniejsze tłumaczenia
przysłów i złotych myśli TRANASLATOR, w którym zwyciężyli Anna Stoły 2a,
Sabina Bombelka 2b, Beata Szturc 2a oraz
Marcin Dadok 2b. Wszyscy zwycięzcy
otrzymali dyplomy, nagrody książkowe oraz drobne upominki. Jeszcze raz
ogromne gratulacje! Agnieszka Kozik
		
nauczyciel G1

TEKLA KLEBETNICA
W AMFITEATRZE
W najbliższą niedzielę o godz. 16 w amfiteatrze w koncercie „Śpiewajcie Panu”
wystąpią Gabriela Gąsior & HolyNoiz
oraz Tekla Klebetnica. Ten ostatni zespół
jest dość mocno związany z naszym miastem, choć jego solistka Anna Adamowska
pochodzi z Żywca. O związkach zespołu
z naszym miastem mówi:
– Ustroń nam pomaga, promuje nas
i jesteśmy za to wdzięczni. Działamy na
tym terenie, a u mnie w mieście daliśmy
dopiero ostatnio kilka koncertów. W Ustroniu dobrze się czuję, jak w drugim domu.
17 lipca 2014 r.			

Mamy koncerty, znamy publiczność, zawsze ciepło nas przyjmują i jest przemiło.
Pani Ania właśnie obroniła celująco pracę magisterską. O swej przyszłości mówi:
– Może doktorat, ale gdy już mam teraz
więcej czasu, to chcemy szerzej wypromować nasz zespół, zająć się nagraniem płyty,
bo nigdy nie było na to czasu. Są wakacje,
spędzamy czas całym zespołem i możemy
przygotować program. W planach też
wyjazd na koncerty do Francji, Teksasu.
A w najbliższą niedzielę w ustrońskim
amfiteatrze.
(ws)

A. Adamowska.

Fot. W. Suchta
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WAKACYJNE BEZPIECZEŃSTWO
Na ostatniej sesji radnym przedstawiono informacje o stanie bezpieczeństwa w mieści, przygotowane na podstawie danych od straży miejskiej,
policji, ochotniczych straży pożarnych i państwowej straży pożarnej.
STRAŻ MIEJSKA
(01.01.2013 r. – 31.05.2014 r.)
Straż Miejska liczy 8 pracowników. Wszyscy ukończyli podstawowy kurs szkolenia policyjnego, kurs
udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz kontroli ruchu drogowego
i posiadają mają stosowne upoważnienia
do ich przeprowadzania. Ustrońska straż
pracuje w systemie 12-godzinnym, wyposażona jest w bezprzewodową łączność radiową oraz telefon komórkowy o numerze:
604 558 321, który ma przy sobie patrol
przebywający w terenie. Jest szczególnie
przydatny popołudniami, wieczorami,
w święta, kiedy może nie odpowiadać
telefon w komendzie. Poszczególnym
dzielnicom miasta przypisani zostali
strażnicy dzielnicowi, którzy m.in. biorą
udział w organizowanych przez mieszkańców spotkaniach rad osiedlowych.
SM współdziała z wydziałami Urzędu
Miasta, przeprowadzając wspólne kontrole
porządkowe, gospodarki wodno-ściekowej
oraz odpadami, zabezpiecza pod względem porządkowym wszystkie imprezy
kulturalne i sportowe organizowane przez
Urząd Miejski. Pozostałe, po wcześniejszych uzgodnieniach i zgodnie z zasadami organizowania imprez masowych.
W ostatnich latach w związku ze wzmożonym ruchem pojazdów przy „Leśnym
Parku Niespodzianek” stało się regułą,
że SM kieruje ruchem na ul. Zdrojowej,
zwłaszcza w pogodne dni wolne od pracy.
Podobna sytuacja jest przy ul. Równica.
Strażnicy miejscy współdziałają z miejskim zespołem zarządzania kryzysowego,
pomagają w przeciwdziałaniu skutkom
powodzi, prowadzą kontrole w czasie
obfitych opadów. W razie konieczności
wprowadzone są stałe dyżury.
SM korzysta z systemu monitoringu
obejmującego swym zasięgiem centrum

miasta. Na system składa się 13 kamer,
w tym 9 obrotowych i 4 stałe. W kilku
przypadkach zapis monitoringu był zabezpieczony dla potrzeb policji w prowadzonych postępowaniach.
Okres letni jest momentem najbardziej intensywnej i wzmożonej pracy SM.
W celu lepszej organizacji pracy odbywają
się u burmistrza spotkania komendantów
policji i SM. W ramach przygotowań do
sezonu letniego przeprowadzone zostały
kontrole z pracownikiem sanepidu i urzędu miasta placówek gastronomicznych na
terenie miasta pod kątem przestrzegania
przepisów sanitarnych oraz pod kątem
prawidłowej sprzedaży alkoholu.
Wzorem ubiegłego roku w okresie wakacyjnym czas pracy pracowników straży
miejskiej w soboty i niedziele został wydłużony o 2 godziny, to jest do godziny 21.
W te dni SM pracować będzie od godziny
7 rano do 21 wieczorem.
POSTĘPOWANIE MANDATOWE
ZA OKRES 01.01.2013 – 31.05.2014
- zakłócanie spokoju i porządku publicznego
mandaty
- 11 szt na 1150 zł
			
- 8 pouczeń
- bezpieczeństwo osób i mienia
mandaty
- 11 szt na 1150 zł
			
- 14 pouczeń
- bezpieczeństwo i porządek w komunikacji
mandaty
- 94 szt na 9400 zł
			
- 221 pouczeń
- wykroczenia przeciwko obyczajowości
publicznej
mandaty		
- 5 szt na 500 zł
-wykroczenia przeciwko urządzeniom
użytku publicznego
mandaty
- 15 szt na 1300 zł
			
- 19 pouczeń
- ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Czy z takimi rezerwacjami też walczą strażnicy?
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Fot. W. Suchta

mandaty
- 11 szt na 11500 zł
- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
Mandaty
- 2 szt na 200 zł
			
- 25 pouczenia
- ustawa o odpadach
mandaty
- 1 szt na 150 zł
			
- 18 pouczeń
- prawo wodne
mandaty
- 1 szt na 200 zł
ZABEZPIECZENIE
IMPREZ SPORTOWYCH
I KULTURALNYCH
- imprezy sportowe 				
- 16
- imprezy kulturalne 				
- 27
- imprezy kościelne 				
-2
KONTROLE PORZĄDKOWE
- prywatne posesje gospodarka
odpadami ciekłymi i stałymi - 215
- campingi 					
- 33
- kontrole przydomowych
kotłowni 						
-4
- targowisko miejskie 			
- 94
- punkty gastronomiczne i sklepy - 70
(przestrzeganie ustawy o wychowaniu
w trzeźwości)
SCHRONISKO
DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
- bezdomne psy 				
- 54
UTYLIZACJA ZWIERZĄT
- psy							
-7
- sarny						
- 74
- koty							
- 29
-borsuk						
-1
- jeleń							
-2
- wydra						
-1
RANNE ZWIERZĘ
- sarny 						
- 12
- psy 							
-5
- jeleń
					
-2
AWARIE SIECI
- energetyczna					
-1
- kanalizacja					
-1
- gazociąg						
-2
- wodociąg						
-2
WYJAZDY
Z PRACOWNIKAMI MOPS
								
-7
ZASŁABNIĘCIE NA ULICY
								
-1
USZKODZONE ZNAKI DROGOWE
				
			
- 113
POLICJA
- interwencje na prośbę dyżurnego - 58
- wspólne interwencje			
-4
- kolizje i wypadki drogowe
-5
- poszukiwanie osoby zaginionej - 3
- próba samobójcza				
-1
- osoby nietrzeźwe doprowadzone
do miejsca zamieszkania 		
- 10
- ujawnione przestępstwo
-1
- zabezpieczenie miejsc przestępstwa
								
-1
Od 01.01.2013 do 31.05.2014 nałożono
151 mandatów na łączną sumę 15.100 zł,
udzielono 306 pouczeń oraz skierowano
1 wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego
w Cieszynie. Przeprowadzono 215 kontroli porządkowych pod kątem gospodarki
odpadami i wodno-ściekowej oraz porządków na prywatnych posesjach. Przeprowadzono również 70 kontroli lokali
gastronomicznych i sklepów pod kątem
przestrzegania ustawy o wychowaniu
w trzeźwości. (cdn)
(MK)
17 lipca 2014 r.

EMERYCI NA WYCIECZCE

Realizując swój założony na pierwsze
półrocze plan działalności wyjechaliśmy
na wycieczkę na Słowację do niezbyt
odległych Bojnic. Trasa przejazdu: Ustroń-Trzyniec, Żylina-Prewidza liczyła ok.
140 km. Gdy dotarliśmy do celu, zwiedziliśmy piękny zamek, zoo oraz niektórzy skorzystali z kąpieli w basenie. Jak

BIBLIOTEKA

wynika z przedłożonych wcześniej i
obecnie informacji, nasze emerycie życie
w I półroczu było udane i miłe, bo oprócz
środowych spotkań, korzystając z dobrej
pogody poznaliśmy zabytki Cieszyna
i okolic, poznaliśmy uroki Istebnej i okolic. Z tej okazji zawiązało się koło – zespół
uczestników wycieczek pieszych i rowe-

POLECA:

Paul Conroy – „ Pod ostrzałem. Ostatnie zadanie Marie Colvin”

Opowieść o pracy korespondentów wojennych i fotografów, dzięki
którym dowiadujemy się, co niesie wojna uwikłanym w nią zwykłym ludziom. Marie Colvin, określana przez współczesnych jako
„najwybitniejsza korespondentka wojenna swego pokolenia” zginęła
w ataku rakietowym w lutym 2012 roku, podczas pracy nad reportażem
o cierpieniach mieszkańców syryjskiego miasta Homs, obleganego przez
wojska prezydenta Asada. Książka Paula Conroya, przyjaciela Marie,
to poruszająca relacja z ostatniego roku ich wspólnej pracy.

Andy Mulligan – „Śmieć”

Trzech przyjaciół żyje na ogromnym wysypisku. Utrzymują się z codziennego grzebania w śmieciach. Pewnego dnia jeden z nich znajduje
w jednym z worków coś unikatowego i bardzo tajemniczego. Na tyle
niezwykłego, że decyduje się to zachować nawet wtedy, gdy policja
zaczyna oferować za znalezisko nagrodę. I wtedy zaczynają się kłopoty.
Książka o niezwykłej przygodzie, ale przede wszystkim o przyjaźni.
POZIOMO: 1) powiększa, 4) przyjaciółka Nel, 6) skrzydlaty
padlinożerca, 8) gatunek muzyki, 9) marny but, 10) drewniane ogrodzenie, 11) silnik, 12) imię męskie, 13) męska miss,
14) amerykański stan, 15) utwór żałobny, 16) skórki na futro,
17) mamy je za oknem, 18) nagi obraz, 19) imię Chaczaturiana
– kompozytora, 20) atrybut kelnera.
PIONOWO: 1) skorupa ziemska, 2) głowa państwa,
3) w składzie pociągu, 4) szwedzka metropolia, 5) słynni lutnicy z Włoch, 6) na precjoza, 7) ładny widoczek, 11) dziewczyna
ratownika, 13) budowane dla pana starosty.

rowych po ziemi cieszyńskiej. Miesiąc
lipiec będzie okresem indywidualnego
spędzania czasu, miesiącem wakacji.
Już w dniach 10-12 września wybieramy
się do Warszawy, gdzie chcemy zwiedzić Sejm, Powązki, Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski,
Łazienki, Wilanów. Wyjazd ten związany jest z uroczyście obchodzonym
w kraju i stolicy 25-leciem przemian
ustrojowych w naszym kraju. Wielu
z nas będzie mogło poznać po raz pierwszy
w życiu miejsca pamięci narodowej, historię stolicy i na własne oczy zobaczyć
jak zmienia i zmieniła się nasza stolica tak
jak i cały nasz kraj.
Zamierzamy również na przełomie
września – października wybrać się do
Zakopanego i okolic.
Przekazując państwu – czytelnikom
naszej Ustrońskiej Gazety te informacje chcemy podzielić się nie tylko
wiedzą o naszej działalności, ale zachęcić wielu do czynnego uczestnictwa
w życiu w mieście i regionie.
Andrzej Gajdziński
wiceprezes Koła nr 2

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 (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 25 lipca.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 27

PSY NA WYSTAWIE
Nagrodę w wys. 50 zł oraz książkę „Kobieta w ramionach Stwórcy”, ufundowaną przez ustrońskie wydawnictwo Koinonia otrzymuje Monika Cieślar z Ustronia. ul.
Cieszyńska. 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

17 lipca 2014 r.			
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Na pikniku dzieci karmiły konie i piekły kiełbaski.

LEPSZY ŚWIAT Z GLINIOKAMI
Gdy Magdalena Lupinek była dzieckiem
nie mogła trzymać w domu zwierząt, bo
brudziły, więc jej podopieczni musieli
być niewidzialni. Te kryteria spełniały
na przykład dżdżownice, wkładane do
doniczek z kwiatkami. Również zaskroniec, który zamieszkał w szafie i wywołał
panikę, bo wzięto go za żmiję. Legalnym
domownikiem był już kot Perełka, super
inteligentny szczur Serafin i towarzysząca
pani Magdzie przez 21 lat kotka Ziutka.
Miłość do zwierząt stawała się coraz
dojrzalsza, obecnie na stanie znajduje się
kotka Luśka i pies Tofik.
Będąc małą dziewczynką Alicja Cieślar
zabierała do domu wszystkie samotne
zwierzaki, jakie spotkała na swojej drodze,
i również te, które wyłowiła, ale nie wolno
jej było ich zatrzymać. Już jako dorosła
osoba kupiła psa, a w tej chwili opiekuje
się sześcioma psami i dziesięcioma kotami
własnymi. Dodatkowo sprawuje pieczę
nad dwudziestoma fundacyjnymi.
Troska o byt zwierząt połączyła obie
panie, a ściślejsza współpraca zaczęła się
od wernisażu prac członków – jubilatów
Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy”,
w tym pani Magdy. Z życzeniami wybierały się dzieci uczęszczające na jej warsztaty
„Cieszyńskie Glinioki”. Kwiaty wydały
im się zbyt oficjalne, więc pani Magda
zaproponowała, żeby zamiast wiązanek
przynieśli puszki z karmą dla zwierząt, a
ona przekaże je pani Ali z Fundacji „Lepszy Świat”.
„CIESZYŃSKIE GLINIOKI”...
Pani Magda długo uczyła się sztuki
lepienia z gliny, głównie w Domu Narodowym w Cieszynie. Zapragnęła podzielić
się umiejętnościami z dziećmi i żeby zajęcia odbywały się na miejscu, w Ustroniu.
Udało się dzięki ST „Brzimy”, które złożyło projekt, Starostwu Powiatowemu, które
go sfinansowało i Muzeum Ustrońskiemu,
które użycza gościny młodym artystom.
Przez cały rok w weekendy, a w czasie ferii
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i wakacji również w tygodniu, odbywają
się warsztaty. Dzieci otrzymują materiał
i fachowe rady, jak tworzyć figurki, mozaiki, naczynia, breloczki, wisiorki i co
tylko dusza zapragnie. Prace są następnie
wypalane w profesjonalnym piecu, który
„Glinioki” otrzymały od Joanny i Artura
Gburków. Później następuje szkliwienie,
znowu wypalanie i prawdziwe cuda można
postawić na półce, zawiesić na ścianie,
wręczyć w prezencie albo... przekazać na
aukcję charytatywną.
FUNDACJA „LEPSZY ŚWIAT”...
Fundacja „Lepszy Świat” powstała
w 2010 roku, działa na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze
zwierzętami, zwalcza przejawy przemocy

Piesek z gliny do kupienia na aukcji.

wobec nich, ujawnia i ściga przestępstwa
oraz wykroczenia dotyczące łamania praw
zwierząt. Przede wszystkim zaś przejmuje, karmi, leczy i przekazuje do adopcji
bezdomne zwierzęta, także poprzez zamieszczanie informacji w mediach, między
innymi w naszej gazecie.
WSPÓŁPRACUJEMY...
Na urodziny pani Magda otrzymała dużo
puszek i worków z karmą dla zwierząt,
najadły się pieski i kotki, które znajdowały się pod opieką fundacji. Jednak dzieci
z ceramiki czuły niedosyt, chciały coś
więcej zrobić dla czworonogów, więc na
zajęciach ulepiły bibeloty, figurki zwierząt,
miseczki, które przekazały na charytatywną aukcję internetową, z której dochód
przekazany zostanie fundacji. Właśnie
trwają formalności związane z pozwoleniem na taką akcję. Poinformujemy kiedy
w sieci ruszy licytacja.
W grudniu 2013 roku dzieci spotkały się
z panią Alą i jej czworonogami, psem Dukatem i kotką Balbinką, mającymi oficjalny
status wolontariuszy fundacji. Pieszczotom, zabawom i pytaniom o pielęgnację
domowych pupilów nie było końca.
Do spotkania na styku przyrodniczo-artystycznym doszło też na zakończenie
roku szkolnego 2013/2014, kiedy pani
Magda zorganizowała piknik w stadninie,
a gospodarzem była pani Ala. Dzieci zaprzyjaźniały się z końmi, karmiły je, dowiedziały się też wiele na temat bezpiecznego zachowania w obecności nieznanych
psów. Oczywiście młodzi ceramicy umieją
się zachować i dziękując za mile spędzony
czas przekazały fundacji karmę, a cieszyńskiemu schronisku miski dla zwierząt.
PODOBNA WRAŻLIWOŚĆ...
Wybierają rękodzieło, zamiast sklepowej tandety, autentyczność, oryginalność,
niepowtarzalność, zamiast wzorów z sieciówek, żmudne i czasem niewdzięczne
lepienie palcami, a nie klikanie komputerową myszką. Te same dzieci nie przechodzą
obojętnie obok krzywdy zwierząt, lubią
przebywać w towarzystwie naszych braci
mniejszych i pracować na ich rzecz. Czy
dzieci wrażliwe na sztukę bardziej kochają
zwierzęta? Czy miłośnicy zwierząt są bardziej wrażliwi na sztukę? Pani Ala i pani
Magda mówią, że dzieci z „Glinioków”
mają specyficzny rodzaj wrażliwości i nie
dziwi je wcale połączenie zainteresowań
przyrodniczych z artystycznymi.
– Dzieci mają pewien rodzaj wrażliwości,
ale też sumienności, odpowiedzialności –
zgadzają się obie panie.
– Glina uczy pokory – dodaje pani Magda. – Nie zawsze spod palców wychodzą
kształty, jakie podsuwa wyobraźnia. Efekt
nie jest natychmiastowy, najpierw trzeba
ulepić, potem wypalić, ozdobić, znowu
wypalić. To na pewno lekcja cierpliwości.
– Cierpliwość potrzebna jest też w relacjach ze zwierzętami – mówi pani Ala.
– Nam nie chodzi o to, żeby dzieci robiły
wielkie rzeczy, ale żeby odpowiedzialnie
podejmowały decyzje o kupnie zwierzątka,
żeby potem się nim opiekowały, żeby wiedziały, jak zareagować, gdy widzą błąkające się zwierzęta, ale też, jak się zachować
wobec przypadkowo napotkanego, obcego
psa.
Monika Niemiec
17 lipca 2014 r.

Wystawę prezentował ks. E. Pech.

Fot. W. Suchta

NORWESKA ŚWIĄTYNIA

8 lipca na dziedzińcu ewangelicko-augsburskiego kościoła ap. Jakuba Starszego otwarto wystawę poświęconą kościołowi Wang w Karpaczu. Przybyłych
witał proboszcz ks. Piotr Wowry.
Na kilkudziesięciu planszach oglądać
można zdjęcia i opis tej niecodziennej
świątyni zbudowanej na przełomie XII i
XIII w. nad jeziorem Vang w południowej
Norwegii. Cenny zabytek architektury Wikingów, nabyty przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV przewieziono z Norwegii przez Szczecin, Berlin na Śląsk. Jest
to jedyna taka świątynia poza Norwegią.
Kościół poświęcono w obecności króla
w Karpaczu w 1844 r.
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– Był rok 1972, wiosna. Z grupą młodzieży
parafialnej z Wrocławia pojechałem do
Karpacza i wtedy po raz pierwszy wszedłem do tego kościoła. Niezapomniany
pierwszy kontakt z tym niecodziennym
miejscem - mówił obecny na otwarciu
wystawy ks. Jan Kozieł. - Byłem zauroczony atmosferą, rozkoszowałem się tym
miejscem, nie przypuszczając, że po ośmiu
latach dane mi będzie przez Boga przybyć
z rodziną na Czarną Górę do świątyni
Wang. (... ) Po dwunastu latach, gdy odjeżdżaliśmy, żona i córki płakały, ja natomiast miałem świadomość, że mój czas
się skończył na Wangu, Pan Bóg dał mi
odpowiednie słowo i bez cienia żalu opusz-

czałem to jedyne w swoim rodzaju miejsce.
Oczywiście tęsknota pozostała, także za
zborownikami, z którymi tworzyliśmy,
wprawdzie nie społeczność aniołów, ale
piękny mały zbór. Miałem tę świadomość,
że wolno mi Ewangelię Chrystusa tam
zwiastować dla zboru i niezliczonych rzesz
turystów, którzy po raz pierwszy byli na
nabożeństwie ewangelickim dziękując za
Słowo Boże.
Obecny proboszcz parafii ewangelickiej w Karpaczu ks. Edwin Pech, jak to
określił, jest od 24 lat na Wangu. Mówił
też:
– Dobrze, że ta wystawa jest pokazywana
na Śląsku Cieszyńskim, a dzieje się tak
w ramach projektu dofinansowanego
przez Unię Europejską „Wędrowanie bez
granic”. Dotyczy obiektów znajdujących
się na międzynarodowej trasie Via Sacra,
czyli 16 stacji na pograniczu Niemiec,
Czech i Polski. Pokazuje najpiękniejsze
i najwartościowsze budynki sakralne
należące do Kościołów rzymskokatolickiego, ewangelickiego i braci czeskich.
Rocznie kościół Wang odwiedza około
200.000 turystów i są to przeważnie wyznawcy Kościoła rzymskokatolickiego.
Jako, że wystawa odbywa się w ramach
X Festiwalu Ekumenicznego obecnemu
na otwarciu prezesowi Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia Ekumenicznego w Ustroniu Arkadiuszowi Gawlikowi ks. E. Pech
wręczył album o świątyni Wang. Obecny
proboszcz parafii katolickiej pw. św. Klemensa ks. Antoni Sapota mówił: – Jako
student, po pierwszym roku seminarium
w 1972 r. z kolegą chodziliśmy po górach
i zwiedzając Karpacz dotarliśmy do kościoła Wang. Zrobił na nas duże wrażenie.
Wystawę otwarto symbolicznie przecinając wstęgę, a dokonali tego duchowni,
A. Gawlik i radny Edward Markuzel.
Następnie ks. E. Pech, już w roli przewodnika, przedstawiał poszczególne plansze
i przyblizył wiele szczegółów dotyczących
norweskiej świątyni w Karpaczu.
Wojsław Suchta
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Dowcip zamierzony...

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, 33-85422-57. 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.
M-2 do wynajęcia. 605-849-500.

17-18.7		
19-20.7		
21-22.7		
23-24.7		

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.
Malowanie dachów itp, pokrycia
papami termozgrzewalnymi. 505168-217.
Pokój do wynajęcia. 665-87-56-78.
Sprzedam domek cempingowy całoroczny - woda, gaz, siła - Ustroń
Jelenica. 602-211-970.
Pokój do wynajęcia na długi okres,
dla emeryta, rencisty. (33) 85451-16.
Sprzedam mieszkanie 54m 2
w Nierodzimiu (przedpokój,
kuchnia, łazienka, 2 pokoje).
(33) 858-78-58, 799-227-252,
799-493-875.

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
W Nierodzimiu		ul. Skoczowska 111 		 tel. 858-60-76

... a temu tylko tak wyszło.
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19 VII 18.00			 Zaczarowany Świat Operetki i Musicalu,
								 amfiteatr
20 VII 16.00			 Festiwal Ekumeniczny – wystąpią Tekla Klebet										 nica, Gabriela Gąsior & HolyNoiz, amfiteatr
22 VII 19.30			 Walne zebranie Członków Klubu Sportowego
										 Kuźnia Ustroń, stadion Kuźni
26 VII 16.00 V Military Festival: Pokaz sprzętu wojskowego
										 przemarsz z Krakowską Orkiestrą Wojskową, rynek
			 16.30			 Prezentacja uzbrojenia, pokaz walki wręcz, Park
										 Kuracyjny
		 17.00			 Koncert, Konkurs Piosenki Żołnierskiej, amfiteatr
27 VII 12.00			 V Military Festival – Koncert Krakowskiej
										Orkiestry Wojskowej, rynek

Fot. W. Suchta

dziesięć lat temu
Jednego tylko dnia, 15 lipca dwukrotnie udało się złodziejom
skraść portfele z zaplecza sklepu. Po raz pierwszy o godz. 18.40
z zaplecza sklepu spożywczego przy ul. Partyzantów ginie portfel należący do pracownicy sklepu. Po raz drugi po godz. 23
z zaplecza nocnego sklepu spożywczego Hermes przy ul. Daszyńskiego również ginie należący do pracownicy portfel i telefon
komórkowy. Przy tej drugiej kradzieży złodziejowi co prawda
udało się łup wynieść ze sklepu, jednak już o 6 rano następnego
dnia został zatrzymany przez policję. (...) W sklepie znajduje się
system monitoringu, z czego złodziej nie zdawał sobie sprawy.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Z rozmowy z Aloszą Awdiejewem: Czy to pana pierwsza wizyta
w Ustroniu? Nie. Bywałem tu w różnych pensjonatach, domach
wczasowych z występami dla jakichś firm. Często tu gramy w Ustroniu i Wiśle z tym, że przyjeżdżamy wieczorem, gramy i jedziemy z powrotem. Nigdy nie byłem w tych okolicach jako turysta,
gdy nie jestem zajęty pracą i mogę sobie usiąść, popatrzeć. Jakie
teraz wrażeni a z Ustronia? Mieszkacie w krainie wspaniałej. To
taki typ miejscowości, który mi się najbardziej podoba. Urodziłem się na Kaukazie, gdzie też są góry, tylko trochę mniej lasów,
a właściwie to jest goło. A tu jest pięknie. Po drugiej stronie
granicy w okolicach Trzyńca też jest bardzo ładnie, a dodatkowo
wszyscy mówią po polsku. Samego centrum Ustronia jeszcze nie
poznałem, bo siedzimy tu u Andrzeja Bielendy, a on zrobił nam
niesamowite przyjęcie. Gramy w tenisa. Wczoraj za dużo grałem
i teraz ledwie chodzę. To był dobry wypoczynek.
Z rozmowy z Ryszardem Szurkowskim: Znamy pana jako
wyśmienitego kolarza. Czy tenis to nowa pasja? To nie pasja, ale
okoliczność. Równie dobrze pojechałbym na rowerze, ale znajomi
spowodowali, że te wakacje przynajmniej w części spędziłem
w Ustroniu i grałem w tenisa. I wygrał pan turniej. To wynikało
z układu, ale przeważnie jest tak, że gdy człowiek się stara, to
coś zawsze wychodzi. Jak się panu grało w Ustroniu? Macie
tu świetne powietrze. Dobrze się tu czuję i nie mam kłopotu z
aklimatyzacja. W Wiśle w „Starcie” kolarze często bywali na
zgrupowaniach. Ja się tam wybieram jutro, a słyszałem, że się
tam wiele zmieniło na lepsze. Chętnie pan wraca w Beskidy?
Bywało się tu miesiącami na zgrupowaniach i coś się tu zostawiło.
W lipcu w naszym mieście rozpoczyna się największa tegoroczna
inwestycja miejska, czyli budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 6 w Nierodzimiu. Sala zaprojektowana została
w pracowni projektowej Piotra Wiśniewskiego w Cieszynie. Wykonawcą będzie firma Service-Bud. Koszt to 1.112.000 zł. Złożono
odpowiedni wniosek na dofinansowanie z funduszy unijnych.
Wniosek został przyjęty, a o wysokości pomocy dowiemy się
prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu.
Wybrała: (mn)
17 lipca 2014 r.

FELIETON

Tak sobie myślę

Kalendarz imprez
Od czasu kiedy nauczyłem się czytać
mam zwyczaj czytania wszelkich ogłoszeń
i zapowiedzi zamieszczanych na tablicach
ogłoszeń. Czynię to nie tylko wtedy, gdy
spaceruję po swoim mieście, ale także
gdzie indziej. Bywało, że moja Żona
denerwowała się na mnie, kiedy czytałem
i próbowałem zrozumieć ogłoszenia napisane w obcym języku, podczas urlopu
spędzanego gdzieś za granicą. A ja po
prostu chciałem wiedzieć co się dzieje.
I to mi pozostało do dziś. Zawsze więc
z zainteresowaniem czytam wywieszane
na tablicach ogłoszeń zapowiedzi ko-

FELIETON
Grecja

Z żoną Lusią pojechaliśmy na wakacje do
Grecji nie tylko dla słońca i ciepłego morza,
nie dla zwiedzenia starożytnych zabytków, czy odwiedzenia kolebki demokracji,
prawdę mówiąc, pojechaliśmy tam, aby
zobaczyć na co poszło 250 mln euro, które
premier Donald Tusk, na wezwanie Angeli
Merkel, dał Unii Europejskiej, dla ratowania
Grecji. Jak tylko przejechaliśmy na Riwierę
Olimpijską, zaraz zauważyliśmy w Paralii,
miejscowości, w której mieszkaliśmy (we
wspaniałym hotelu prowadzonym przez
Polkę), marmurowe krawężniki odgraniczające jezdnię od chodnika. Moja suczka Lola,
jak o tym usłyszała, tylko westchnęła, kiedy
u nas w Ustroniu będziemy mieli marmurowe krawężniki? Szybko, jednak okazało
się, że owe krawężniki wbudowano tam
dawno temu, czyli nie z naszych pieniędzy.
Ponadto w Grecji bardzo dużo jest marmuru
i używają go do budowy, tak jak my granit.
Nasze poszukiwania owych 250 mln euro
trwały przez cały nasz pobyt w Grecji.
O wynikach tych poszukiwań będzie na
końcu felietonu. Póki co, chciałem P.T.
Czytelnikom przekazać inne moje spostrzeżenia. Otóż w Grecji, kolebce demokracji,
państwie dziś na wskroś demokratycznym
i postępowym, rozdział państwa od kościoła
nie istnieje. Greckie prawosławie jest religią państwową. Przed każdym kościołem,
obowiązkowo powiewa flaga państwowa
i danego regionu. Drzewce flagi państwowej
i regionu zakończone jest krzyżem greckim.
Gdy w niedzielę przyjechałem do Salonik, to na dworcu, w kaplicy dworcowej,
odbywało się nabożeństwo. Nabożeństwa
w greckim kościele trwają około trzech
godzin. Nikomu to nie przeszkadza. Ludzie tu pobożni i nikomu nie przychodzi
do głowy żądanie rozdziału państwa od
kościoła, czy usuwanie symboli religijnych
z przestrzeni publicznej. Nikt nie wstydzi
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lejnych imprez, które mają się odbyć
w naszym Mieście. Są miesiące, w których
tych imprez jest niewiele, a są też takie,
że jest ich tak wiele, że nie ma możliwości, aby w nich wszystkich uczestniczyć.
Tak jest szczególnie w okresie letnim. A
więc, jak co roku, tak i w tym, kalendarz
na lipiec i sierpień zapowiada cały szereg
interesujących imprez. Jest z czego wybierać. Warto więc się z tym kalendarzem
zapoznać i zaplanować sobie wyjście na
interesujące nas imprezy. I dobrze wiedzieć, że można w interesujący sposób
spędzić lato u siebie. Szczególnie w soboty
i niedziele odbywać się będą imprezy na
Rynku, w amfiteatrze, a także w innych
miejscach. Oby tylko dopisała pogoda…
Patrząc z perspektywy czasu stwierdzam, że z każdym rokiem w naszym
Mieście dzieje się coraz więcej. Wynika
to z tego, że coraz więcej jest osób i instytucji zajmujących się organizacją licznych
i urozmaiconych imprez. W ciągu minionych lat zwiększyła się też liczba imprez

organizowanych co roku. Nie wyobrażamy sobie, żeby nie odbyły się uroczystości
w święta państwowe, imprezy na rozpoczęcie sezonu wczasowego, tradycyjne
uroczystości kościelne, coroczne dożynki
czy liczne koncerty w amfiteatrze, na
rynku, a także imprezy organizowane
przez stowarzyszenia czy szkoły. Co roku
miejscowa tradycja wzbogaca się o kolejne imprezy.
I ta tradycja trwa, bo kiedy odchodzą
inicjatorzy i pierwsi organizatorzy tych
imprez, ich organizacją zajmują się ich
następcy. Bywa, że nie pamiętamy już,
kto przed laty daną imprezę wymyślił i zainicjował, a ona wciąż się odbywa a nowi
organizatorzy wprowadzają do niej nowe,
własne pomysły. Należy więc życzyć, aby
ta tradycja się umacniała, organizowane
imprezy były coraz ciekawsze i cieszyły się
stale dużym zainteresowaniem. Zachęcam
więc do czytania kalendarza imprez i ogłoszeń o poszczególnych imprezach, a także
do uczestniczenia w nich.
Jerzy Bór

się wyznawania swojej wiary. Kierowca
autobusu, którym jechałem w Salonikach,
jak tylko mijał kościół, to zaraz czynił
znak krzyża, i wyraźnie tym się szczycił.
Prawosławni Grecy, jak wszyscy prawosławni, czynią znak krzyża trzykrotnie.
W Salonikach kościołów wzdłuż trasy mojego autobusu było wiele. Tak więc kierowca autobusu którym jechałem, niemal przez
całą pokonaną drogę, praktycznie prowadził
autobus jedną ręką. W Grecji, co podkreślają na każdym kroku, panuje kryzys. Ale
pociągi są czyste, jeżdżą szybko i punktualnie. Klimatyzacja w pociągach działa.
Sorry, taki mają klimat! Pomimo upałów
na zewnątrz w pociągu było przyjemnie.
W PRL-u jak w lecie pociągi spóźniały się,
to ludzie tak tłumaczyli PKP: „Wiadomo,
w lecie jest gorąco, pod wpływem gorąca
szyny się rozszerzają, przez co się wydłużają. Dlatego też pociągi pokonując dłuższą
trasę muszą się spóźniać.”
W latach 50-tych biegłego wieku,
pewien Nowozelandczyk, (w czasie II
wojny światowej - wojsko z Nowej Zelandii stacjonowało pod Olimpem) wyhodował odmianę owocu kiwi nadającą
się do uprawy w Grecji. Obecnie Grecja jest największym producentem kiwi
w Europie. Jak twierdzą Grecy owoc kiwi
ma najwięcej witaminy C, z wszystkich
owoców i warzyw. Coś się tu nie zgadza!
W PRL-u, towarzysz I sekretarz PZPR-u
Władysław Gomułka „Wiesław” (to pseudonim z okresu bandyckich wewnętrznych
walk o władzę w PPR), pouczał nas Polaków,
że najwięcej witaminy C, nie mają owoce
cytrusowe, o których tak marzyliśmy, ale
kiszona kapusta i ją trzeba jeść przez cały
rok. Krążyła też anegdota, że ówczesny
premier rządu Józef Cyrankiewicz miał
w odpowiedzi na to pouczenie tow. Wiesława powiedzieć zaufanym towarzyszom, że
niech sobie Władysław Gomułka zamiast
cytryny wrzuci kiszoną kapustę do herbaty.
W jednej z wiosek powiatu Paralia na
Riwierze Olimpijskiej, znaleźliśmy osiadłych tam Wałachów, którzy przybyli znad
Morza Czarnego. Zadanie dla Wielkiego

Zbójnika, aby zawiązał z naszymi pobratyńcami kontakt. Może znajdziemy wspólnych
przodków. Podczas zwiedzania Salonik
i poszukiwania śladów apostołów Słowian
św. Cyryla i św. Metodego natknąłem się
na nazwę dzielnicy która nazywa się Polichno. W czasach PRL-u na całej trasie
z Katowic do Warszawy jedyny zajazd,
w którym była przyzwoita ubikacja znajdował się właśnie w miejscowości Polichno.
Może to potwierdzać tezę, że Słowianie,
którzy przybyli zza Karpat do Salonik w IV
wieku n.e. pochodzili właśnie z okolic tej
miejscowości. Od nich właśnie św. Cyryl
i św. Metody nauczyli się ich mowy, którą
św. Cyryl zapisał jako język starosłowiański
zwany głagolicą.
Nasze z żoną Lusią poszukiwania 250
mln euro, które premier D. Tusk dał na
ratowanie Grecji znaleźliśmy pewnego
dnia na plaży. Tak, nie uwierzycie P.T.
Czytelnicy! Otóż leżymy sobie na plaży
na leżakach pod parasolem. W Grecji na
plaży można położyć się na leżaku pod
parasolem, o ile zamówi się tam kawę
czy coś do picia. A więc leżymy sobie
i opalamy się, a tu robi się coraz gęściej, bo przybyli na plażę młodzi licealiści
i gimnazjaliści greccy, którzy zamawiają do
picia napoje o których nam nawet się nie
śni. Wspaniale zbudowani, jak od Greków
się wymaga, młodzieńcy w jednej chwili
otoczyli wokół moją żonę Lusię. Ona zaś
zadowolona z tej atencji, nie zauważyła, że
i mnie... otoczyły piękne młode Greczynki,
ubrane w stroje, co tu mówić, tak uszyte,
aby wszystko było jasne, co posiada takiego
stroju właścicielka. Tak więc sobie leżeliśmy na tej plaży pospołu, gdy zaświtała nam
myśl przednia, że to za nasze m.in. pieniądze młodzież grecka może wypoczywać
na swoich pięknych plażach. A w młodzież
należy inwestować i my jesteśmy takiego
samego zdania. Ale, żeby nie było, że to tylko Grecy inwestują w młodzież, to musimy
tu z zadowoleniem podkreślić, że na Riwierze Olimpijskiej, co krok, spotykaliśmy
młodych polskich kolonistów, spędzających
tu swoje wakacje.
Andrzej Georg
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DOWNHILL NA PALENICY
Po raz drugi w tym roku na stoku Palenicy w Jaszowcu rozegrano zawody
z cyklu Rockstar Beskidia Downhill, czyli
zjazd na rowerze. Na starcie stanęło 140
zawodników i zawodniczek podzielonych
na kategorie. Najlepszy czas przejazdu
uzyskał Wojciech Czermak z Kalwarii
Zebrzydowskiej. Wśród kobiet zwyciężyła
Sonia Skrzypnik z Bytomia. Z ustroniaków Robert Goszyc był trzeci w kategorii
hobby junior, a Łukasz Skrzypczak zajął
6 miejsce w kategorii masters.
O podzielenie się wrażeniami z imprezy
poprosiłem kilku startujących.
- Jestem bardzo zadowolony, bo trudna
trasa w lesie, ale nie narzekam dzięki
oponom błotnym - mówi Wojciech Białobok z Gorlic. - Trasa odpowiada, nie
jest męcząca, ciekawy odcinek w lesie.
Co do wyniku, to nie narzekam na siebie.
U siebie jeżdżę głównie cross country
i wycieczki. Downhill to trening techniki
i na tej zasadzie startuję.
Niedawno maturę zdał i chce być studentem medycyny w Krakowie Adam
Bielecki z Rzeszowa: - Trasa fajnie zrobiona, ale kondycyjna i przez to miałem
największe problemy. Zdecydowanie brak
treningu kondycyjnego, a tu dużo zakrętów i to one najbardziej wykańczają. Właściwie to dopiero teraz wracam do formy,
bo rok temu się dokładnie połamałem. Ale
jest to jazda amatorska, a downhill, bo nie
trzeba pod górę pedałować.
Niezrzeszony Paweł Heller ze Skoczowa: - Było się z kim ścigać. Trasa wymagająca, dużo przeszkód i wysiłku. Udane
zawody, brawo dla organizatora. Góra jest
mi dobrze znana. Do tego sportu potrzebna
jest kondycja, więc trening urozmaicony,
także jazda po szosie. Ale startuję tylko
w downhillu. Na rower trzeba oszczędzać.
Jak ktoś chce iść za trendem, to co roku
musi włożyć kilka tysięcy. Rowery są
wytrzymałe, ale wiadomo, nic nie jest na
wieki. Kosztowny sport. Na dobry nowy
rower trzeba wydać około dwudziestu
tysięcy.

Anna Domagała, studentka ochrony
środowiska: - Na moim kierunku studiów
o takim sporcie raczej nie można napisać
pracy. Drugi start w tym roku. Najczęściej
jesteśmy na Palenicy. Dla mnie za małe
prędkości, a może to ja nie potrafię szybko jeździć. Do tego sportu zachęcił mnie
młodszy brat i trwa to już ponad trzy lata.
To poważna fascynacja. Jeździmy po górach, ale bez podjazdów. Musi być wyciąg,
bo to najwygodniejsze. Mówią, że to niebezpieczny sport, a ja ostatnio złamałam
kostkę, ale na huśtawce. Na rowerze nic
mi się nie stało.
Student ATH w Bielsku-Białej Damian
Kołtowski jest też członkiem klubu 2B

Eco Riders prowadzonego przez Wiktora
Zemanka, organizatora zawodów: - Wiktor
Zemanek jest wymagający i robi wszystko
byśmy osiągali coraz lepsze wyniki. Dzisiaj trasa całkowicie nowa, ale nie ma na
co narzekać. Konkurencja kapkę mniejsza,
ale nie jest łatwo. Znamy się, Spotykamy
na zawodach, jeździmy na treningi. Drogi
sport. Rower 10-30 tys. a do tego ochraniacze, ubrania, części, opony. Jeżdżę
w Bielsku-Białej na Koziej Górze, ale tam
trzeba podchodzić, więc gdy jest więcej
czasu, przyjeżdżamy na Palenicę.
Sam organizator W. Zemanek o zwodach
mówi: - Przygotowaliśmy trasę zawodów
w ten sposób, aby ramię w ramię walczyli
na niej o każdą sekundę profesjonalni
zawodnicy jak i amatorzy rowerowego
zjazdu. Trasa mierzy blisko 2 km i posiada
zarówno trudniejsze elementy, takie jak
korzenie, skocznie czy trawersy - wymagające dużych umiejętności technicznych,
jak i proste odcinki. Rockstar Beskidia
Downhill 2014 to jedyne zawody downhillowe w Polsce, w których stworzyliśmy
klasyfikację drużynową i aż 8 kategorii
ze względu na wiek i rodzaj sprzętu.
Stworzyliśmy również specjalne kategorie
„Mój pierwszy start” - dla osób, które nigdy wcześniej nie miały okazji startować
w zawodach downhillowych oraz „Young
Guns” - dla najmłodszych zawodników
w wieku 12-14 lat. Naszym celem jest
stworzenie imprezy familijnej, a taki właśnie podział umożliwia start w zawodach
całym rodzinom, burząc tym samym stereotyp, że jest to sport tylko dla wybrańców.
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