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W ostatni weekend szukaliśmy ochłody nad Wisłą.

POCZUCIE WOLNOŚCI
Rozmowa z Magdaleną Białas-Tomczyk,
właścicielką stajni „Łaciate ranczo”

W czasie wakacji w wielu miejscowościach atrakcją turystyczną
są przejażdżki konne. Czy w kontaktach z końmi należy zachować szczególną ostrożność?
Spotykam się czasem z taką reakcją rodziców: „Lepiej nie podchodź, bo cię kopnie”. Oczywiście, że trzeba zachować ostrożność,
najlepiej zapytać opiekuna, czy można podejść. Koń kopie ze
strachu, gdy czuje się zagrożony. Słuszna jest zatem opinia, że nie
należy podchodzić do konia znienacka od tyłu, bo nie widzi dokładnie tego, co jest za jego ogonem albo na przykład gdy drzemał
bo w takich sytuacjach może się przestraszyć. Natomiast gdy wie,
że człowiek jest koło niego, nie zrobi krzywdy gdyż konie nie są
z natury złośliwe.
Wspomniała pani o drzemce, czy to prawda, że konie śpią na
stojąco?
Nie, śpią leżąc, ale drzemią sobie na stojąco. Tak im zostało od
czasów, gdy żyły na wolności i w razie niebezpieczeństwa, musia(cd. na str. 2)
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PAPIEŻ I MŁODZI
Kraków, Poznań, Bydgoszcz, Warszawa, Tarnów, Nowy Sącz,
Bielsko-Biała, Żywiec, Chorzów, Gdańsk, a w tym roku Oświęcim
i Ustroń. To miasta, które odwiedziła wystawa „Nie lękajcie się
młodości. Karol Wojtyła - Jan Paweł II i młodzi”. Elementy z tej
wystawy były w Lizbonie i w Fatimie, także w wielu miejscach we
Włoszech. W czasie Euro 2012 r. gościła na Zamku Królewskim
i obejrzało ją 60 tys. osób. Wystawa jest imponująca rozmiarami,
eksponatami, a przede wszystkim niesionym przekazem. Można
ją bezpłatnie oglądać w Ustroniu w dużym namiocie przy ul. Słonecznej na łące Henryka Kani obok Miejskiego Domu Spokojnej
Starości do 15 sierpnia.
– Nie wiem ile razy Ojciec Święty był w Ustroniu, ale wspomnienie Danuty Rybickiej jest świadectwem, że był tu jako młody
kapłan jesienią 1957 r. Dlatego cieszę się, że nasza wystawa zagościła właśnie do Ustronia w czasie wakacyjnym, gdy tak wiele
osób tu przyjeżdża - mówił podczas otwarcia w niedzielę 20 lipca
ks. Paweł Danek z wydawnictwa i studia filmowego „Animame(cd. na str. 4)
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POCZUCIE
WOLNOŚCI
(cd. ze str. 1)

ły natychmiast uciekać ale gdy chcą się porządnie wyspać, to na
leżąco. Muszą się jednak czuć całkiem bezpiecznie. Zdarza się, że
chrapią. Rano często leżą jeszcze na boku z wyciągniętymi kopytami, przeciągają się. To rzadki widok, ale jak się przyjdzie dość
wcześnie do stajni, to można zobaczyć takie sceny.
I dla takich widoków założyła pani stadninę?
Stadnina to za dużo powiedziane. Trzymam kilka koni. Dzieci,
młodzież, ale również dorośli, mogą pojeździć i poznać te zwierzęta.
Kiedy zafascynowało panią ich piękno?
Kiedy byłam mała mieszkaliśmy w bloku naprzeciwko „Prażakówki”. Babcia sadzała mnie na parapecie i podziwiałam konie,
które ciągnęły furmanki z węglem. Potem zbierałam pocztówki
z końmi, czytałam na ich temat i zawsze, kiedy to tylko było możliwe podchodziłam, głaskałam, jeździłam.
Takie zainteresowania ma wiele małych dziewczynek, ale często
na pocztówkach się kończy. Kiedy stwierdziła pani, że będzie
to sposób na życie?
W liceum postanowiłam studiować zootechnikę i pracę magisterską
pisałam z żywienia koni wyścigowych. Jeszcze w czasie studiów
zrobiłam kurs instruktorski i przeżyłam też wspaniałą przygodę
podczas praktyk w Niemczech. W małej miejscowości działał jeden
sklep i dwie stadniny z kilkudziesięcioma końmi, a ja pracowałam
w jednej z nich. Na zawody do okolicznych miejscowości przyjeżdżało nawet 200, 300 koni. U nas wtedy nie był tak licznie obsadzonych zawodów. Zajmowałam się końmi i jeździłam na 8-10 koniach
dziennie. Udało mi się tam zatrudnić również po studiach. Bardzo
dużo się nauczyłam, zwłaszcza że wtedy w Polsce były głównie
państwowe stadniny i rekreacja konna nie była jeszcze tak popularna.
A teraz jest popularna?
Coraz bardziej. Do koni garną się dzieci i młodzież, dla dorosłych
są one odskocznią od pracy, codziennego życia. Kontakt ze zwierzętami odstresowuje, wzbogaca a jazda w plenerze to obcowanie
z naturą, piękne widoki, poczucie wolności.

M. Białas-Tomczyk.

Fot. M. Niemiec

minacje na wyższe stopnie.
Podczas uroczystości w sali
sesyjnej Starostwa Powiatowego, wręczono również odznaki
„Zasłużony Policjant” i medale
„Za Długoletnią Służbę”.

*

300 tys. zł będą mogli wydać
mieszkańcy Cieszyna w ramach budżetu obywatelskiego.
To raczej skromna sumka. Propozycje przyjmowane są do 22
sierpnia, a finalna decyzja na
co pójdą te pieniądze zapadnie
jesienią.

*

*

*

Z okazji święta policji setka
mundurowych z garnizonu
cieszyńskiego odebrała no-
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W centrum Dębowca otwarto
tężnię solankową – pierwszą
taką w regionie cieszyńskim.
Solanka jodowo-bromowa,
której złoża znajdują się
w Dębowcu, spływając po gałązkach tarniny, uwalnia cenne
dla zdrowia składniki. Klimat
jest prawie jak nad morzem.
Nic, tylko wdychać...

*

*

*

W trytonowym grodzie opracowywana jest strategia roz-

Ale kontakt z końmi może również być terapią. Dla kogo?
Zdobyłam uprawnienia z hipoterapii i prowadzę takie zajęcia
głównie dla dzieci, które z powodu różnych schorzeń lub niepełnosprawności mają wiotkość mięśni, problemy z koordynacją
ruchową czy problemy o podłożu psychicznym. Aby utrzymać
równowagę podczas jazdy na koniu, pracować musi całe ciało, co
bardzo dobrze działa na układ mięśniowy. Trudno tu wymieniać
wszystkie problemy zdrowotne, przy których hipoterapia jest
wskazana. Lekarze wiedzą, kiedy warto skierować dziecko na
takie zajęcia.
Czy kierują?
Wywiesiłam informacje w poczekalniach przychodni lekarskich,
ale prawie nie zdarza się, by rodzice przyprowadzili dziecko za
radą lekarza. Systematycznie przyjeżdżają natomiast podopieczni
ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych w Nierodzimiu. Trafiają do
mnie także dzieci, które mają problemy z koncentracją, kłopotami
w nauce. W kontaktach z koniem trzeba być skupionym, reagować
na to, co robi, być cierpliwym. Jeśli dziecko znajduje przyjemność
w obcowaniu z końmi, to wiele skorzysta. Najmłodsze dziecko,
uczęszczające na hipoterapię ma zaledwie rok, jeszcze nie chodzi,
ale już jeździ konno. Oczywiście wszystkie zajęcia odbywają się
przy asekuracji z ziemi.
Zawsze pani chciała mieć taką stajnię i kilka koni?
Nie, to się jakoś tak naturalnie rozwinęło. Pracowałam w klubie jeździeckim w Katowicach i trzymałam tam również swoje
konie. Przez wakacje niewiele się działo, a utrzymanie zwierząt
kosztowało. Chciałam przewieźć konie do Ustronia. Później
okazało się, że po wakacjach będzie mniej pracy, więc trzeba było
wymyślić, co dalej. Tak narodził się pomysł stworzenia stajni, która
funkcjonuje przy ul. Myśliwskiej od 2010 roku.
Czy konie są drogie?
Zależy jakie. Mogą kosztować nawet kilkaset tysięcy złotych. Jeśli
jednak mówimy o kupnie konia do jazdy rekreacyjnej, to trzeba
liczyć się z wydatkiem około 3-4 do 7-8 tysięcy złotych. Cena
zależy od wieku i kondycji konia oraz tego, co potrafi. Im lepiej
ułożony, tym droższy. Drogie jest samo utrzymanie. Za pobyt konia
w stajni pensjonatowej zapłacimy od kilkuset do półtorej tysiąca
złotych, w zależności od zakresu opieki. Jeśli chcielibyśmy trzymać
go u siebie, a latem miałby się żywić trawą, to trzeba liczyć hektar
łąki na jednego, do tego siano, owies, słoma, opieka weterynaryjna
i kowalska przez cały rok. Koń jest zwierzęciem stadnym więc
powinien mieć towarzystwo drugiego konia. Trzeba się też koniem
zajmować, a więc nie tylko dysponować miejscem ale i czasem.
Każdy koń ma swój charakter?
Oczywiście i trzeba mieć do każdego indywidualne podejście.
U mnie jest pięć koni, z których 4 są przeznaczone do rekreacji
i hipoterapii. Od niedawna jest jeszcze kuc Dox. W „Łaciatym
Ranczo” są też kury, kaczki, kozy, owce, gęsi oraz „maskotka” stajni
- kucyk Kubuś. Przebywanie z dziećmi sprawia mu dużą radość,
jest bardzo spokojny, towarzyski i uwielbia pieszczoty. Kozy i owce
stały się również bardzo towarzyskie od kiedy stajnię odwiedzają
wycieczki szkolne i przedszkolne – karmienie ich suchym chlebem
to dla dzieci duża atrakcja.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec
woju gminy Skoczów na lata
2014–2020. Dokument został
udostępniony mieszkańcom
i organizacjom pozarządowym,
aby mogli zgłosić wnioski
i uwagi. Strategię przygotował
20-osobowy zespół.
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Mieszkańcy nadolziańskiego grodu wypowiedzieli się
w sprawie zmian na cieszyńskim
rynku. Do ratusza wpłynęło raptem 139 ankiet. Respondenci
sugerowali najczęściej wprowadzenie zakazu ruchu samochodowego, nasadzenie więcej
zieleni, likwidację parkingu.
Zespół Regionalny „Istebna” koncertował ostatnio

w Macedonii. Górale wzięli
udział w dwóch międzynarodowych festiwalach folklorystycznych, prezentując
tańce i pieśniczki ze Śląska
Cieszyńskiego.

*

*

*

Trwają działania, których celem jest nadanie części Zabłocia statusu uzdrowiska. Samorząd Strumienia podpisał
z Goczałkowicami-Zdrojem
list intencyjny i teraz obie gminy starają się o poszerzenie
obszaru uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój o część Zabłocia.
Na początek miejscowość ta
zostanie podzielona na dwa odrębne sołectwa: Zabłocie i Zabłocie Solanka.
(nik)
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tel. 854 34 83, 604 55 83 21

W ostatni weekend upały sięgały 34oC. Na plażach nad Wisłą tłok,
a w samej Wiśle też sporo kąpiących się, mimo ustawionych przed
sezonem letnim znaków zakazu kąpieli. Znaki postawił Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej, więc zrozumiałe, że nikt nie traktuje
ich poważnie.
Fot. W. Suchta
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BIBLIOTEKA W WAKACJE
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)

*

*

*

PROGRAM X FESTIWALU
EKUMENICZNEGO

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

*

*

14 VII 2014 r.
Kontrola na targowisku. Sprawdzano przestrzeganie regulaminu. Nie
stwierdzono uchybień.
15 VII 2014 r.
Stała kontrola parków, bulwarów
i placów zabaw. Niestety musiano
zwracać uwagę osobom dorosłym,
by jednak nie korzystały z urządzeń
dla małych dzieci. Generalnie jednak panuje porządek.
15 VII 2014 r.
Na ul. Laskowej kontrola porządku i sprawdzano, czy właściciele
posesji mają rachunki za opróżnianie szamb. Stwierdzono drobne
uchybienia.
15 VII 2014 r.
Strażnicy interweniowali na os.
Manhatan, gdzie młodzi, ludzie
zabawiali się petardami. Przeprowadzono rozmowę z rodzicami
miłośników wybuchowych zabaw.
16 VII 2014 r.
Po zgłoszeniu interweniowano
w Hermanicach, gdzie wałęsały się

dwa psy. Owczarek i jamnik długowłosy na ul. Sztwiertni zagryzły
trzy kury. Psy zostały schwytane
i przekazane do schroniska dla
zwierząt. Trwa ustalanie właścicieli.
17 VII 2014 r.
Kontrola porządkowa na ul. Granicznej. Mandatem w wysokości
100 zł ukarano właściciela posesji
nie mającego rachunków za wywóz
nieczystości z szamba.
17 VII 2014 r.
Martwego zająca z ul. 3 Maja, prawdopodobnie potrąconego przez samochód, przekazano do utylizacji.
18 VII 2014 r.
Potraconego kota na ul. Brody strażnicy przekazali jednemu
z towarzystw opieki nad zwierzętami.
19 VII 2014 r.
Po ul. Jelenica biegał pies bez opieki. Właściciela ukarano mandatem
w wysokości 100 zł.
19 VII 2014 r.
Podczas patrolu nad Wisłą na ul.
Sportowej, ukarano mandatem
w wysokości 100 zł właściciela samochodu za wjazd na teren zielony
nad rzeką.
20 VII 2014 r.
Padłą sarnę z ul. Źródlanej przekazano do utylizacji.

KOMPOSTOWNIA
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Miasta Ustroń o nie pozostawianie trawy
oraz innych odpadów pod bramą byłej kompostowni przy ul. Sportowej za oczyszczalnią ścieków. Odpady ulegające biodegradacji
(trawa, liście, gałęzie) można oddać w ramach ponoszonej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Krzywej (wjazd
od ul. Sportowej) który czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7 do 20 oraz w soboty od 11 do 17.
Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta

*

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Elżbieta Greń		

lat 55

ul. Przetnica

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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Wnętrze pawilonu wystawowego.

Fot. W. Suchta

PAPIEŻ I MŁODZI
(cd. ze str. 1)
dia”. Wystawa wpisała się w X Festiwal a potem okazuje się, że niektóre same
Ekumeniczny, wiec w jej otwarciu brali przychodzą. Ta wystawa sama przyszła
udział proboszczowie parafii katolickiej i wpisuje się w ekumenizm. Ojciec Święty
ks. kanonik Antoni Sapota i ewangelickiej Jan Paweł II był w Ustroniu, co wiemy
ks. radca Piotr Wowry. Obecny był wice- ze słów uczestniczki tej wyprawy, ale
starosta Jerzy Pilch, burmistrz Ireneusz najgłośniejszy jego pobyt odbył się nad
Szarzec i przewodniczący Rady Miasta Ustroniem, nad Łąką Hermanicką, co jest
Stanisław Malina, prezes Chrześcijań- udokumentowane. Myślę, że spotkanie
skiego Stowarzyszenia Ekumenicznego z Ojcem Świętym i z młodością powinno
Arkadiusz Gawlik, ustrońscy przedsiębior- przynieść owoce. To, co się dzieje w tej
cy a zarazem sponsorzy wystawy: Michał chwili, będzie owocowało, a Pan Bóg nam
pobłogosławi.
Bożek, Henryk Kania.
O samej wystawie mówił ks. P. Danek.
– Z tego co wiem, nasz proboszcz już
od jakiegoś czasu myślał o tej wystawie Organizatorem jest wydawnictwo i studio
w Ustroniu - mówił burmistrz I. Szarzec. filmowe „Animamedia” powołane 10 lat
- Gdy pojawiła się taka możliwość, szu- temu przez ks. bp. Tadeusza Rakoczego.
kaliśmy miejsca. To okazało się trudne, – Generalnie chodziło o pokazanie Jana
bo takiej przestrzeni nie znaleźliśmy na Pawła II wśród ludzi młodych. Ta wyterenach miejskich. Stwierdziliśmy nato- stawa po raz pierwszy była prezentowamiast, że jest w centrum pięknie położona na w Krakowie pod oknem papieskim
łąka i być może właściciel zgodzi się ją w czasie Kongresu dla Pokoju. Chcieliśmy
udostępnić. Ksiądz temat podjął i dzięki też pokazać, że spotkania Jana Pawła
panu Henrykowi możemy wystawę oglą- II z młodzieżą w czasie Światowych Dni
dać. Drugi nasz nieoceniony partner to pan Młodzieży i w Rzymie nie wzięły się
znikąd. To zaczęło się w Polsce, gdy był
Michał Bożek.
– Jesteśmy dłużnikami Jana Pawła II młodym księdzem, a potem biskupem
i myślę, że ta inicjatywa pozwala odświe- i organizował duszpasterstwo młodzieży
żać w pamięci miłe chwile, które każdy akademickiej, przyjeżdżał na oazy, spoz nas przeżywał z Janem Pawłem II - mó- tykał się z młodymi ludźmi w parafiach.
wił J. Pilch. - W 1988 r. miałem okazję To chcieliśmy pokazać, także tym, którzy
osobiście spotkać się z Janem Pawłem II przyjadą z zagranicy.
Wystawa ma trzy strefy. Pierwsza to Jan
w Rzymie, a mnie wybrano bym przekazał
dar pielgrzymów. Jan Paweł II powiedział: Paweł II z młodzieżą w czasie modlitwy,
„Pamiętam Matkę Boską Szczyrkowską druga w czasie wypoczynku i relaksu,
i przełęcz Karkoszczonka. Pozdrówcie a więc wyprawy górskie, kajaki, narty,
breniaków”. Dla nas było wielkim wraże- a trzecia strefa to kultura, spotkania podniem, że nasz Śląsk Cieszyński pozostał czas Światowych Dni Młodzieży. Unikamu głęboko w sercu i pamięci. Cieszę się, towy jest jedyny materiał filmowy z wyże ludzie będą tu mogli spotkać Jana Pawła prawy kajakami, co zmontowane zostało
z piosenką Czerwony Pas śpiewaną przez
II poprzez dźwięk i obraz.
– W Ustroniu cokolwiek byśmy nie ro- ks. bp Karola Wojtyłę. Zdjęcia z wypraw są
bili, to jesteśmy skazani na ekumenizm autorstwa Stanisława Rybickiego i Jerzego
- mówił ks. A. Sapota. - Mogę to mówić Ciesielskiego. Autorem zdjęć kolorowych
w obecności ks. radcy, bo w pewnym sen- jest Grzegorz Gałązka. Filmy udostępniła
sie jesteśmy tego głównymi winowajcami. TVP w Krakowie, a eksponaty użyczyli
Każdy festiwal rodzi się w bólach. Na uczestnicy wypraw, ale był z tym kłopot.
początku nie ma zbyt wielu propozycji, Ks. P. Danek tak o tym mówił:
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– Świadkowie spotkań z Janem Pawłem
II, ludzie będący blisko niego mówili, że
nie chcą obnosić się kontaktami z Ojcem
Świętym, nie chcą, by było to odbierane
jako chwalenie się. Musieliśmy przełamywać takie myślenie. Przekonywaliśmy,
że udostępniając materiały przekazują
ludziom młodym, nieznającym Jana Pawła
II, historię. Warto te zdjęcia wyciągnąć
i pokazać światu. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że gdy opublikujemy te zdjęcia,
gdy pojawią się w wersjach albumowych,
to będą w różny sposób żyły, w różny
sposób będą wykorzystywane. Obawiano
się, że nie wszyscy zrozumieją kontekst.
Jest w materiale filmowym pokazany ks.
bp Karol Wojtyła z chusteczką na głowie,
co różnie komentowano. A świadczy to
o tym, że był bardzo ludzki, blisko związany z ludźmi.
Na wystawie są eksponaty autentyczne
i z epoki. Z epoki są rowery.
– Prawdopodobnie ks. bp Karol Wojtyła
nie miał własnego roweru - mówił ks. P.
Danek. - Na pewno miał kajaki, ale nie
przetrwały. Jeden żeberkowy z gumy
zniszczał w Krakowie i chyba go wyrzucono. Natomiast plecaki, menażki to autentyczne rzeczy 60 lat temu towarzyszące
w czasie wypraw. To niemi świadkowie
tych wypraw.
Po uroczystym otwarciu zapytałem ks.
P. Danka o powstanie wystawy, o tą pierwszą ekspozycję przy ul. Franciszkańskiej
przed oknem papieskim w Krakowie:
– Było to uwieńczenie wcześniej rozpoczętych prac. Pierwszy krok to inspiracja
zapisu drogi. Wpadliśmy na pomysł, żeby
przygotować przewodnik turystyczny
śladami Jana Pawła II. Wtedy udaliśmy
się do Krakowa, spotkaliśmy się z panią
Ciesielską i panem Rybickim. Tak zaczęło
się zbieranie informacji, zdjęć. Potem odeszliśmy od pomysłu wydania przewodnika
i skupiliśmy się na pracy dokumentacyjnej, digitalizowaliśmy negatywy, zbieraliśmy wspomnienia świadków. Po pewnym czasie pojawił się pomysł zrobienia
wystawy na podstawie tych materiałów.
Pierwsza nasza wystawa nosiła tytuł „Prowadził nasz szlakami prawdy” i odbyła się
w czasie Dni Jana Pawła II organizowanych przez wyższe uczelnie Krakowa.
Kiedy był przygotowywany Kongres dla
Pokoju, padła propozycja, żeby zorganizować dwujęzyczną wystawę, by pokazać
Ojca Świętego. Po rozmowach z ks. kardynałem i wicemarszałkiem wydawnictwo
„Animamaedia” dostało zlecenie przygotowania wystawy. Oczywiście najcięższe
przy organizacji jest zapewnienie budżetu.
Można w galerii powiesić fotografie i też
jest to wydatek, ale mniejszy. Natomiast
my stawiamy halę wystawienniczą, jest
to cały system. Warto, więc podziękować
wszystkim darczyńcom, tym wszystkim,
którzy rozumieją, że w ten sposób też
warto przedstawiać nauczanie Jana Pawła II. Bardzo ciekawym materiałem są
wpisy do księgi pamiątkowej obrazujące
jak wielki jest sentyment ludzi z całego
świata do Jana Pawła II. Nie zgadzam się
z twierdzeniami, że po kanonizacji temat
jest zamknięty. Kult Jana Pawła II rośnie.
Wojsław Suchta
24 lipca 2014 r.

O letnim wypoczynku mówi burmistrz
Ireneusz Szarzec.

*

17 lipca o godz. 13.40 z ul. Akacjowej na ul. Katowicką wyjeżdżał fiat punto kierowany przez
50-letniego mieszkańca Tychów. Równocześnie ul. Katowicką jechała ciężarówka scania,
z naczepą przewożącą kamień, kierowana przez 49-letniego mieszkańca powiatu żywieckiego. Kierowca ciężarówki próbował wyminąć wymuszającego pierwszeństwo, co się nie
udało i zderzył się z fiatem, wpadł do rowu, a ciężarówka przewróciła się na bok. Ogólnych
potłuczeń doznali kierowcy i dwóch pasażerów fiata. Przewieziono ich do szpitala, skąd po
przebadaniu zostali zwolnieni.
Fot. W. Herda

CIESZYŃSKIE KOŚCIOŁY

– Po raz pierwszy w historii Festiwalu
Ekumenicznego inaugurować będziemy
portal internetowy - mówił ks. Antoni Sapota 18 lipca podczas spotkania w Czytelni Katolickiej. Portal dotyczy Kościołów
różnych wyznań na Śląsku Cieszyńskim
po obu stronach Olzy, a jego autorem
i administratorem jest Zbigniew Niemiec.
– Na początku chciałem udokumentować
wszystkie kościoły w Ustroniu, potem
powiatu, a w końcu Księstwa Cieszyńskiego - mówił w Czytelni Katolickiej
Z. Niemiec. - Myślałem o 150 kościołach, a okazało się, że jest ich 250 w 115
miejscowościach. Jest to portal niedokończony, bo nie byłem w stanie odwiedzić
wszystkich miejscowości i w związku
z tym traktuję ten portal jako społecznościowy, czyli internauci mogą uzupełniać
wiadomości i dokumentację fotograficzną. Mam nadzieję, że przy pomocy wiernych będziemy uzupełniać bazę danych,
tak by znalazły się tu wszystkie informacje o kościołach Śląska Cieszyńskiego.
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Nie wgłębiam się w różnice doktrynalne,
a interesują mnie budynki. Na razie niektóre
opisy są rozbudowane, a inne potraktowane
lakonicznie np. tylko zdjęcie kościoła i adres.
Wymagało to sporo pracy, gdyż
Z. Niemiec budował portal jednoosobowo.
Musiał więc odwiedzać poszczególne
miejscowości, a wcześniej umawiać się,
wszystko uzgadniać. Jak sam twierdzi,
zbieranie informacji to czynność niespodziewanie czasochłonna.
Czterokrotne próby u baptystów
w Wiśle zakończyły się niepowodzeniem,
bo musi się zebrać rada. Aby ułatwić
sobie działanie w parafiach katolickich,
Z. Niemiec zwrócił się z prośbą do ks. bp
Tadeusza Rakoczego i otrzymał w odpowiedzi list polecający, a w Bielsku-Białej
kościół ewangelicki otwierał mu ks. bp
Paweł Anweiler.
Na portalu mamy mapki, adresy, historię, często dotychczasowych proboszczów,
a przede wszystkim galerie bardzo ciekawych zdjęć.
Wojsław Suchta

*

*

Wakacje to nie tylko przyjazdy gości do
Ustronia, ale też czas wyjazdu mieszkańców naszego miasta na wypoczynek.
Od początku lat 90. ta sfera życia uległa znaczącym przeobrażeniom. Starsze
osoby pamiętają, że wcześniej na urlop
wyjeżdżało się prawie wyłącznie na terenie naszego kraju, a było to organizowane
przez zakłady pracy i Fundusz Wczasów
Pracowniczych. Był to pozorny komfort,
bo wystarczyło się zapisać na listę, a gdy
przyszła nasza kolej, wszystko załatwiały
odpowiednie służby. Z drugiej strony były
dość ograniczone możliwości, bo zakłady
pracy posiadały ośrodki i do nich można
było pojechać. Pracownicy Kuźni Ustroń
wypoczywali w Ustroniu Morskim, natomiast góry były atrakcją dla ludzi z nizin,
chcących pooddychać górskim powietrzem
i zakosztować górskiego krajobrazu.
Po 1990 r. nasze wyjazdy uległy dużym
zmianom. Obecnie każdy sam planuje
urlop, a oferty są tak szerokie, że możemy wybierać kraj i miejsce na określony
czas. Na początku lat 90. były obawy, że
Polacy będą prawie wyłącznie jeździć za
granicę nie korzystając z oferty krajowej. Na szczęście dla naszego miasta, te
prognozy się nie potwierdziły. Na pewno
część mieszkańców Ustronia wyjeżdża za
granicę, zwłaszcza nad ciepłe morza, ale
jednak nie zapominają o Bałtyku. Każdy
ma wolny wybór i możliwość realizacji
swych preferencji. Tak też jest w przypadku gości naszego miasta, a mamy tą
przewagę, że przez cały rok w sanatoriach
trwają turnusy. Dodatkowo mamy dogodne połączenie z aglomeracją śląską, więc
możemy liczyć na spory weekendowy ruch
turystyczny. Przykładem ostatni weekend,
gdy nad Wisłą można było zaobserwować
rzesze wypoczywających. Oczywiście przy
takich przyjazdach decydująca jest pogoda.
Miasto i gestorzy bazy turystycznej
starają się zapewnić dodatkowe atrakcje,
by nawet w czasie gorszej pogody zapewnić sympatyczny pobyt. Efektem dobre
wspomnienia przekazywane innym, że
do Ustronia warto przyjeżdżać przez cały
rok. Nasza baza daje możliwość wypoczynku na każdą kieszeń. Nasza oferta
przewidziana jest na cały rok, na spędzanie
czasu rodzinnie, leczniczo, czy w grupach
zorganizowanych.
Wielkie starania naszych gestorów turystycznych przynoszą efekty, standard jest
coraz wyższy, wachlarz usług bogatszy,
a goście wyjeżdżają coraz bardziej zadowoleni. Tłumy w weekendy świadczą
o tym, że Ustroń się podoba, ma już swoją
markę i przyciąga chętnych. Mam nadzieję, że wakacje letnie do końca będą udane
i zrekompensują to, czego nie dała tegoroczna zima.
Notował: (ws)
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WAKACYJNE BEZPIECZEŃSTWO
Na ostatniej sesji radnym przedstawiono informacje o stanie bezpieczeństwa w mieście, przygotowane na podstawie danych od straży miejskiej,
policji, ochotniczych straży pożarnych i państwowej straży pożarnej.
INFORMACJA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Jednostki ochrony przeciwpożarowej
powiatu Cieszyńskiego to 3 JRG PSP, 68
OSP terenowych i 2 OSP w Zakładach.
Spośród jednostek OSP na terenie powitu
cieszyńskiego w ramach KSRG (Krajowy
System Ratowniczo-Gaśniczy) funkcjonują 22 jednostki.
W okresie od stycznia 2013 r. do grudnia
2013 r. na terenie powiatu cieszyńskiego
zanotowano łącznie 1755 zdarzeń, które
usuwane były przez jednostki PSP i OSP.
Struktura prowadzonych działań na terenie powiatu cieszyńskiego przedstawia
się następująco :
- pożary			
352
- miejscowe zagrożenia		
1246
- alarmy fałszywe		
157
Z czego w gminie Ustroń odnotowano
289 zdarzenia, w tym :
- pożary			
41
- miejscowe zagrożenia		
220
- alarmy fałszywe		
28
Udział w działaniach ratowniczych
jednostek OSP z gminy Ustroń w 2013 r.
Ustroń Nierodzim		
21
Ustroń Centrum		
39
Ustroń Polana			
26
Ustroń Lipowiec		
6
Sprzęt ratowniczy na wypadek powodzi
i lokalnych podtopień będący na wyposażeniu KP PSP w Cieszynie:
- 1 przyczepa pompowa z motopompą
o wydajności minimum 4000 l/min,
- 1 przyczepa pompowa z motopompą
szlamową o wydajności 5600 l/min
- 17 pomp pożarniczych:
• pompy pływające do wody czystej
(gaśnicze i przeciwpowodziowe) - 5 szt.
• pompy przenośne do wody czystej
(gaśnicze) - 2 szt.
• pompy do wody zanieczyszczonej
(przeciwpowodziowe) - 10 szt.
- 1 łódź płaskodenna z silnikiem o mocy
11 kW, 6 osobowa,
- 1 ponton wiosłowy - 4-osobowy.
ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA:
W roku 2013 dokonano modernizacji
systemu łączności radiowej w powiecie
cieszyńskim. Za sprawą zestawu zawierającego radioprzemiennik, zamontowanego w obrębie budynku górnej stacji kolei
linowej Czantoria, zwiększono zasięg
łączności do kanału powiatowego służącego komunikacji w relacji Stanowisko
Kierowania - pojazdy Straży Pożarnej
zarówno PSP jak i OSP. Dzięki temu
przedsięwzięciu jest możliwe nawiązanie
łączności z pojazdami stacjonującymi
w bazie wszystkich jednostek PSP i OSP
naszego powiatu. Najlepsza jakość korespondencji radiowej jest uzyskana na północ od góry Czantoria, sygnał wysyłany
w kierunku południowym jest słabszy
jednak należy pamiętać o tym, że wcześ-
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niej często łączności w wielu miejscach
nie udawało się nawiązać. Obecnie
trwają prace, które w taki sam sposób
poprawią zasięg na kanałach służących
selektywnemu alarmowaniu (DSP) jednostek OSP.
NUMERY ALARMOWE 112 I 998
Od grudnia 2013 połączenia wykonywane na numer alarmowy 112 z terenu
powiatu cieszyńskiego kierowane są do
Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania
Ratunkowego w Katowicach. Dyżurny WCPR po wysłuchaniu zgłoszenia
wstępnie określa jego charakter i na tej
podstawie łączy rozmówcę z właściwą
terytorialnie i właściwą dla zdarzenia
służbą. Połączenia na numer alarmowy
998 w dalszym ciągu trafiają bezpośrednio
na Stanowisko Kierowania Komendanta
Powiatowego w Ustroniu.
STAN OSOBOWY KOMENDY
POWIATOWEJ PSP W CIESZYNIE
Zgodnie z regulaminem organizacyjnym
Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie
posiada 119 etatów oraz 2 etaty cywilne.
Na dzień 31.12.2013 r w komendzie pracowało 117 osób z czego:
KP Cieszyn		
19 osób
(10 KP + 9 SK KP)
JRG Cieszyn		
33 osoby
JRG Skoczów		
32 osoby
JRG Ustroń		
31 osób
BAZA LOKALOWA
Komenda Powiatowa wraz z podległą
JRG PSP w Cieszynie od dnia 1.07.2002
r. dzierżawi obiekty koszarowo-garażowe
i magazynowo-warsztatowe przejęte po
Zakładowej Służbie Ratowniczej „Polifarb Cieszyn-Wrocław”. Obiekt wymaga
przeprowadzenia generalnego remontu
Aby dostosować go do obowiązujących
przepisów, głównie w zakresie warunków
bhp. W miesiącu sierpniu 2013 r. na rzecz
Skarbu Państwa gmina Cieszyn przekazała
w formie darowizny nieruchomość położoną przy ul. Motokrosowej w Cieszynie
na cel budowy nowej siedziby Komendy
Powiatowej PSP w Cieszynie wraz z jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP.

*

*

*

POLICJA O STANIE
BEZPIECZEŃSTWA W MIEŚCIE
ORGANIZACJA
Komisariat Policji w Ustroniu nadzoruje
teren podległy administracyjnie miastu
Ustroń oraz teren należący do gminy
Goleszów. Ogółem obszar nadzorowany
zajmuje powierzchnię około 125 km2,
który zamieszkuje około 27.500 stałych
mieszkańców.
W ustrońskim komisariacie funkcjonuje
zespół kryminalny, zespół patrolowy,

zespół dyżurnych oraz zespół dzielnicowych. Miasto Ustroń podzielono na 4
dzielnice i przydzielono do nich policjantów dzielnicowych:
- asp. Jarosława Zadwornego – osiedla
w centrum Ustronia,
- asp. Piotra Glenca – Polana, Poniwiec,
rejon do ul. Brody, Grażyńskiego,
- st. sierż. Wojciecha Jaworskiego –
Hermanice, Lipowiec, Nierodzim
- st. asp. Dariusza Bejmę – Jaszowiec,
Zawodzie, Osiedle Generałów.
PRZESTĘPSTWA
W roku 2013 w Ustroniu doszło do 250
zdarzeń kryminalnych. Były to:
Kradzież z włamaniem 		
38
Rozbój 			
5
Kradzież 			
74
Kradzież samochodu 		
14
Uszkodzenie mienia 		
13
Uszczerbek na zdrowiu 		
4
Bójka, pobicie 			
1
Oszustwo 			
11
Krótkotrwałe użycie pojazdu
0
Przeciwko funkcjonariuszom
publicznym 			
1
Ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii 			
2
Nietrzeźwi kierowcy 		
35
Inne przestępstwa 		
52
W roku 2013 podobnie jak w latach
ubiegłych największą liczbę zdarzeń odnotowano w kategoriach przestępstw skierowanych przeciwko mieniu. Dominowały
zgłoszenia obejmujące kradzieże telefonów komórkowych, rowerów i również
pieniędzy często pozostawianych ogólnie
dostępnych pomieszczeniach. Do kradzieży samochodów dochodziło z parkingów
osiedlowych w centrum Ustronia i przy
sanatoriach oraz hotelach na Zawodziu.
Nie odnotowano poważnych przestępstw skierowanych przeciwko życiu
i zdrowiu. W porównaniu do lat poprzednich stan zagrożenia przestępczością
kryminalną utrzymuje się na zbliżonym
poziomie, z wykrywalnością na poziomie
51%.
WYPADKI I KOLIZJE
Poniżej informacje o wypadach i kolizjach drogowych, które mają wpływ na
bezpieczeństwo i porządek publiczny.
ZDARZENIE
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
– wypadki drogowe
16 			 14 15
24 25 26 		 41
– ranni w wypadkach
15 			 30 18
27 29 32 		 52
– ofiary śmiertelne wypadków
5 			 0
2
3
3
4
5
– kolizje drogowe
201 		242 227 217 221 226 193
– interwencje ogółem
3432 3717 3747 1956 2830 2517 2574
SAMOCHODY I PATROLE
W odniesieniu do lat poprzednich wzrosła liczba wypadków drogowych. Niewątpliwie przyczynia się do tego zwiększenie
natężenia ruchu drogowego, wynikającego
ze wzrostu zainteresowania turystycznego
naszym regionem. Nowe rozwiązania
komunikacyjne, zwłaszcza budowa syg24 lipca 2014 r.

nalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ul. Katowickiej z ul. Skoczowską,
wprowadzenie ograniczeń prędkości
wzdłuż całej długości ul. Katowickiej
powinno poprawić stan bezpieczeństwa
na drogach.
W okresie letnim organizowanych jest
szereg imprez sportowych, rekreacyjnych o charakterze masowym. W trakcie
organizacji tych imprez nie stwierdzono
poważnych zakłóceń bezpieczeństwa
i porządku publicznego. W trakcie zabezpieczenia imprez korzystamy ze wsparcia
straży miejskiej, OSP, firm ochrony, straży granicznej oraz dodatkowych patroli
policyjnych finansowanych ze środków
samorządu Ustronia, co bardzo poprawia
poczucie bezpieczeństwa uczestników.
W 2014 roku ustroński samorząd dofinansował zakup radiowozu dla miejscowego komisariatu, a odpowiedni sprzęt
i samochody znacząco przyczyniają się
do poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, bo zapewniają szybką reakcję na otrzymywane zgłoszenia
i wyjazd na interwencję. Bardzo ważne są też dodatkowe służby patrolowe, których liczbę, podobnie jak
w latach ubiegłych, powiększono dzięki
pieniądzom przekazanym na ten cel przez
samorząd Ustronia.
Oprac. (mn)

V MILITARY FESTIWAL
PROGRAM FESTIVALU

26 Lipca (sobota)
Parking przed Hotelem OLYMPIC –godz. 13.30
Koncert i musztra paradna Orkiestry Wojskowej z Krakowa
Rynek – godz. 15.30-16.00
Prezentacja sprzętu wojskowego i przemarsz z orkiestrą do amfiteatru
Park Kuracyjny – godz. 14.00
Stoiska promocyjne Wojska Polskiego (WKU Bielsko-Biała) wraz ze sprzętem
i uzbrojeniem 10 Brygady Logistycznej i 18. Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego
Amfiteatr - godz. 17.00
Koncert Galowy z udziałem finalistów konkursu piosenki żołnierskiej, Miss Polski
Militaria i Wakacyjnej Miss Polski oraz big-bandu wojskowego.
27 lipca (niedziela)
Rynek – godz. 11.30
Koncert Orkiestry Wojskowej z Krakowa
Wykonawcy piosenek wywodzą się z różnych rodzajów sil zbrojnych. Reprezentowane będą: 3. Flotylla Okrętów - Gdynia, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił
Zbrojnych - Warszawa, Centrum Przygotowania do Misji Zagranicznych - Kielce, 11.
Lubuska Dywizja Pancerna - Żagań, 21. brygada Strzelców Podhalańskich – Rzeszów,
6. Brygada Powietrznodesantowa - Kraków, 6. Batalion Powietrznodesantowy – Gliwice,
5. Batalion Strzelców Podhalańskich –Przemyśl.
W wyborach Miss Militaria wezmą udział dziewczyny z Krakowa, Krosna, Jasła,
Wrocławia, Zabrza, Gliwic, Bytomia, Bielska-Białej, Sosnowca i Rybnika.
Dorosłe córki Józefa i Anny Kopieczek, właścicieli piekarni,
która znajdowała się przy ul. 1 Maja 6 naprzeciw „Beskidu”,
rok 1946.
Od lewej siedzą: Antonina, Helena. Od lewej stoją: Augustyna,
Anna, Maria.

24 lipca 2014 r.			
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ŚPIEWALI PANU

Koncert otwierali proboszczowie.

Fot. W. Suchta

HolyNoiz.

Fot. W. Suchta

Tekla Klebetnica.
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W niedzielę 20 lipca w ustrońskim amfiteatrze odbył się koncert „Śpiewajmy Panu”
w ramach X Festiwalu Ekumenicznego.
– Już po raz dziesiąty kultura w naszym
mieście prezentowana jest w sposób ekumeniczny, bo przez parafie ewangelicką
i katolicką. Od dziesięciu lat jest to Festiwal
Ekumeniczny przygotowywany przez Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu. Festiwal co rok trwa dwa tygodnie i rozpoczyna się od odpustu w kościele św. Klemensa,
a kończy na uroczystościach liturgicznych
pamiątki poświecenia kościoła ap. Jakuba.
Ks. A. Sapota witał prezesa CHSE Arkadiusza Gawlika, dodając, że w ks. Piotrem
Wowrym są wiceprezesami.
Ks. P. Wowry prezentował występujące
podczas koncertu zespoły, czyli HolyNoiz
i Tekla Klebatnica. Ten pierwszy istniej
od 2002 r. i zaprezentował muzykę gospel
– Pomimo, że każdy z członków zespołu na
co dzień wykonuje różną muzykę, gospel
stało się ich wspólna pasją - mówił ks. P.
Wowry i dodawał, że w tym roku ukazał się
ich debiutancki album, w którego nagraniu
brało udział 40 osób. Teksty do utworów
inspirowane są Ewangelią, niektóre to
psalmy.
Występ HolyNoiz w amfiteatrze był bardzo żywy, nic więc dziwnego, że pod sceną
tańczyli młodzi ludzie. Zresztą solistka
Gabriela Gąsior bez trudu nawiązała bardzo
bliski kontakt z publicznością.
Następnie na scenie pojawił się zespół
Tekla Klebetnica, którego w Ustroniu
chyba nikomu nie trzeba przedstawiać.
Jak zwykle zaprezentował perfekcyjną grę
i urozmaicony repertuar.
Choć oba zespoły znane i bardzo atrakcyjne, koncert za darmo, to amfiteatr
w niedzielny popołudnie nie wypełnił się,
a przyczyną tego ponad trzydziestostopniowe upały. Więcej ludzi wybrało odpoczynek nad Wisłą niż koncert w zadaszonym
i lekko dusznym amfiteatrze. Ale ci, którzy
przybyli, nie żałują.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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Żwak. Obrazy artystek można oglądać do końca sierpnia. Wystawa odbywa sie w ramach Festiwalu Ekumenicznego.
Beata Sikora-Małyjurek malarstwem zajmuje się od dziecka
i jest to naturalne, gdyż pochodzi ze znanego rodu malarzy
Sikorów. Będąc uczennicą szkoły podstawowej, uczestniczyła
w zajęciach koła plastycznego prowadzonego przez E. Steca
i I. Dzierżewicz. Swoje zainteresowania artystyczne kontynuowała w liceum i na Wydziale Artystycznym UŚ w Cieszynie. Obecnie
zajmuje się także grafiką komputerową i projektowaniem.
Aneta Żwak również od dzieciństwa rysuje, m.in. brała udział
w warsztatach organizowanych w latach 90. przez Józefa Golca
i Karola Kubalę. W 1996 r. zdobyła superzłoty medal w Międzynarodowym Konkursie Sztuki Dziecka w Tokio.
Artystki należą do Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy”.
Obecnie A. Żwak jest skarbnikiem stowarzyszenia.
(ws)

Malarstwo Beaty Sikory-Małyjurek
A. Żwak i B. Sikora-Małyjurek.

Fot. W. Suchta

ZAINSPIROWANE

12 lipca w Oddziale Muzeum Ustrońskiego „Zbiory Marii
Skalickiej odbył się wernisaż wystawy malarstwa pt. „Zainspirowane”. Swe obrazy prezentują Beata Sikora-Małyjurek i Aneta

Malarstwo Anety Żwak
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SZANOWNEJ PANI STEFANII OPOŃ
W DNIU SETNYCH URODZIN
Tonie świat w promieniach słońca, obsypany kwieciem,
A dziś nasza Pani Stefcia obchodzi stulecie.
Toteż razem Bogu dzięki serdeczne składamy,
W ten szczególny Jubileusz, nie każdemu dany.
Przefrunęły hyżo latka odkąd byłaś z nami,
Gdy troszczyłaś się o bliźnich sercem im oddanym.
A gdy sięgniesz wstecz myślami, pamiętasz te czasy,
Gdy do chorych wędrowałaś chodniczkiem przez lasy.
Czy to upał, czy gołoledź, czy z wichrem śnieżyce,
Podążałaś do nich wiernie, ratując im życie.
Dzisiaj piękne samochody przemierzają miasto,
To już nie ten stary Ustroń – na ulicach ciasno.
Teraz kolej na życzenia w Dniu zacnych Urodzin,
Ciesz się zdrowiem jak najlepszym, bądź radosna co dzień.
Niech Ci Pan Bóg błogosławi i szczęścia da wiele,
Tego życzą Ci z Ustronia „starzy” przyjaciele.
				
Wanda Mider
6 sierpnia przed stu laty urodziła się długoletnia mieszkanka
naszego miasta - Pani Stefania Opoń, zapamiętana do dziś jako
„siostra Stefa”. Do Ustronia przybyła przed II wojną światową.
Zamieszkała na stałe w budynku późniejszej Przychodni Dziecięcej przy ul. 1 Maja (ob. 3 Maja), gdzie podjęła pracę w charakterze
pielęgniarki. Swoje odpowiedzialne obowiązki pełniła niezwykle
rzetelnie, współpracując z lek. med. Haliną Budzisz, lek. med.
Grażyną Piątek oraz pielęgniarką Anną Białoń, która w książce
„Wspomnienia ustroniaków”, wydanej w 2001 r. przez Muzeum
Hutnictwa i Kuźnictwa im. J. Jarockiego, tak napisała: „Zostałam
przeniesiona do pracy w Przychodni Dziecięcej w Ustroniu przy
ul. 1 Maja 13. Pracowałam wraz z pielęgniarką Stefanią Opoń
i lekarzem pediatrą Haliną Budzisz. Z pielęgniarką „Stefą” – bo
tak ją nazywali ustroniacy – wykonywałyśmy wszystkie szczepienia, zastrzyki, opatrunki i dokumentację. Zaopatrzenie w
sprzęt było bardzo marne. Strzykawki, igły, pęsety musiałyśmy
wyjaławiać poprzez gotowanie. Robiłyśmy to kilka razy dzien-
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nie, gdyż ilość strzykawek i igieł była niewystarczająca. Innego
sprzętu prawie wcale nie było, oprócz lampy kwarcowej, aparatu
do mierzenia ciśnienia krwi, słuchawek i wagi. W przychodni nie
było nawet lodówki do przetrzymywania szczepionek i leków.
Swoim działaniem Poradnia obejmowała teren: Ustronia, Dobki,
Polany, Jaszowca, Lipowca i Nierodzimia. Zabiegi w domu chorego dziecka wykonywałyśmy dochodząc na piechotę ze względu
na brak środków transportu. Głównie robiła to niezapomniana
pani „Stefa”. Pracowałyśmy czasami do późnych godzin popołudniowych, a „Stefa” często cały dzień, a nawet w nocy, gdyż
mieszkała w budynku Poradni. Nie przypominam sobie, aby pani
„Stefa” kiedykolwiek odmówiła udzielenia pomocy. Zabiegów
było bardzo dużo, gdyż wprowadzano na rynek nowe antybiotyki,
głównie penicylinę”.
Jako dziecko, równocześnie pacjentka, należałam także do
wspomnianej Przychodni Dziecięcej, więc niewątpliwie bardzo
dobrze pamiętam „siostrę Stefę” jako osobę miłą, życzliwą, szlachetną, niosącą pomoc o każdej porze dnia i nocy. Najbardziej
kojarzy mi się z białym kitlem, czepkiem i strzykawką w dłoni.
Z pewnością zrobiła swoim pacjentom niezliczoną ilość zastrzyków, nie tylko najmłodszym. Ta przyjazna ludziom kobieta
na zawsze pozostanie we wdzięcznej pamięci nas ustroniaków
jako dobry i nieskazitelny przykład przedstawicielki „białego
personelu”, który w dzisiejszej rzeczywistości potrzebuje takich
właśnie wzorów do naśladowania przez duże „W”.
W 1990 r. nasza Pani Stefa przeprowadziła się do Tułkowic
w województwie podkarpackim, gdzie zamieszkuje do chwili
obecnej.
Dostojnej dziś stuletniej Jubilatce wszyscy życzymy przede
wszystkim błogosławieństwa od Najwyższego, najlepszego zdrowia i pomyślności oraz dalszego dobrego, ciepłego i spokojnego
życia wśród najbliższych kochających Ją osób.
Elżbieta Sikora

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!

BIBLIOTEKA

POLECA:

Marta Fox „Plotkarski sms”

Życie Oli, osiemnastoletniej licealistki, która stała się ofiarą cyberprzemocy (cyberbulling) radykalnie zmienia bieg. Krzywdzące plotki,
rozprzestrzeniające się jak wirus, powodują, że Ola nie chowa głowy
w piasek, nie wyjeżdża, nie ucieka. Wręcz przeciwnie: pracuje w czasie
wakacji jako kelnerka w Cafe Plotka, postanawia zdawać maturę w tej
samej szkole, próbuje znaleźć winowajcę. Czy to jest możliwe? Czy warto
karmić się podejrzeniami i tworzyć kolejne spiskowe teorie? Ola zauważa,
że zło, które ją spotkało, paradoksalnie, doprowadziło ją do dobra i zrewolucjonizowało jej życie. Ekran komputera zastąpiony został prawdziwymi
relacjami z ludźmi, którzy też pragną ciepła i przyjaźni. Wśród nowych
znajomych pojawia się skrzypek, Marcel i…Zdzichu z Bażantowa. Dla
kogo Ola straci głowę? Czy będzie to kolejnym tematem plotek?

Agnieszka Stelmaszyk „Na tropie szafirowej broszki”
(seria Tomuś Orkiszek i Partnerzy”)

Tomuś Orkiszek postanawia zostać wielkim detektywem. Wraz ze
swoimi przyjaciółmi - kotką Kicią, chomikiem Euzebiuszem i rybką
Klotyldą - zakłada Biuro śledcze. Niebawem do drzwi domku na drzewie
puka pierwszy klient - jubiler Rubinek. Sprawa, z którą przychodzi jest nie
byle jaka: skradziono bezcenną szafirową broszkę królowej Marysieńki.
Czy Tomuś Orkiszek i jego przyjaciele zdołają znaleźć złodzieja i odzyskać
szafirową broszkę? Sprawdźcie sami…
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Roztomili ludeczkowie!
Tóż jakóż sie też mocie, mili ustroniocy i letnikorze, co żeście
na lato do Ustronio przijechali! Letnikorzóm to jisto je fajnie, bo
se w Ustróniu kapke łodpocznóm, łod rozmaitych robót i nikierzi
łod ciynżkij roboty w hutach abo na kopalniach, jinsi łod stocio
przi maszynie we werku abo za pudlóm we sklepie, jeszcze jinsi
łod siedzynio za biurkym i grzebanio w papiórach.
Bydom se mógli kości rozprościć, połazić po świyżym lufcie,
poleżeć nad Wisłóm. Nie szpacyrujcie po śliskij tamie gor z
dzieckami, ani nie kómpejcie się w plosie.Tamy sóm śliski i dziurawe a w plosie wiry. Byjcie opaterni bo we Wiśle nie jedyn na
takim progu ukielznół, shóczoł i sie utopił. A potym je tragedyjo
narodowo. Dowejcie też wielki pozór na dziecka, żeby wóm co nie
wybaraniły. Jak letnicy bydóm miyszkać u gazdów, co letnikorom
wynajmujóm kwartyry- dzisio sie na to prawi agroturystyka, to
bydóm se mógli napić ciepłego mlyka łod krowy, na śniodani zjeś
wajeśnice z wajec od szczynśliwych kur co jeszcze chodzujóm po
polu i grzebióm kaj się im widzi. Gazdowie pozwolóm pojeś se
malin abo rybiźli z krzoka.
My dóma też mieli rybiźle -czórne i czyrwióne. Mamulka dycki
robiła z czyrwiónych galaretke i marmulade, a z czórnych sok.
Tatulek se robił z czornych rybiźli wineczko. Prawił, że to je dobre
na nyrki, bo mój tatulek na nyrki chorowoł. Ón nie pił żodnej
gorzołki, piwa ani nic łod tych wieców, ale małóm szklóneczke
tego winka se każdy dziyń luchnył. Jo surowych rybiźli ni miałach
rada, ale sok z rybiźli w herbacie szmakowoł. Sok z malin też był
fajny do herbaty, bo my dóma też taki sok robowali.
Trzeja bydzie kogosi, kansi na borówki posłać do lasu, bo
pojutru bydzie Hanki i trzeja jakich kołoczy napiyc, coby mieć
winszowników ugościć. Ciekawe, czy też pón redachtór z Jyndrysem przidóm po winszu. Podaremnie by się mi tych borówczoków
piyc nie chciało ani sztelować gorzołki. Brzinknijcie aspoń, abo
skożcie prze Stecke. Znóm was przeca jako spolegliwych i przeszykownych panoczków.
A tak wogóle to chcymy wszyckim Hankóm, Hanulkóm i malutkim Hanusióm pieknie powinszować i Haniokóm też,na to jejich
miano. Coby też dostały aspóń szumnóm pukiete kwiotków. Dyć
teraz o kwiotki ni ma biydy.
Jutro też bydzie Jakuba, toż wszyckim Kubóm i małym Kubusióm
winszujymy wszyckigo, co nejlepsze. Na Jakuba też ustrońscy
wanielicy łodprawiajóm pamióntke założynio jich kościoła, bo
jisto w Jakuba ón zostół poświyncóny i też mo miano kościół
apostoła Jakuba Starszygo. Wtedy dycki je wielkucne świynto. Do
POZIOMO: 1) zatrzymuje wodę, 4) atrybut kosiarza,
6) Komenda Wojewódzka Policji, 8) wierzba szara,
9) roślina lecznicza, 10) tam muzy greckie bywały,
11) pełne ryb, 12) proces biologiczny, 13) fotel jeźdźca,
14) dowód zapłaty, 15) sedno sprawy, 16) dawniej
o rodzicach, 17) współbrzmienie dźwięków, 18) miasto na
Suwalszczyźnie, 19) zgrabne u modelki, 20) naszywane
na spodnie.
PIONOWO: 1) miejsce klęski Leonidasa, 2) spec od
równań i cosinusów, 3) firma z Ustronia, 4) inżynier
z „Czterdziestolatka”, 5) miasteczko w Estonii, 6) typ kajaka,
7) broń pojedynkowa, 11) nie blondyn, 13) rodzaj zasłony,
17) chemiczny symbol srebra.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 1 sierpnia.

ustróńskich wanielików przijyżdżajóm przociele i znómi. Kole
kościoła sóm nastawiane budy, kaj rozmaici handlyrze przedowajom ciastka i serca z piernika, bómbóny, rozmajite bawidełka
dla dziecek i rozmajite dzindzibołki, baji broszki, pierściónki i kaj
jyny co. Ludzie kupujóm ty ciastka, bo jako to, być na założyniu
a żodnego ciastka do chałupy nie prziniyś, a swojij dziełusze nie
dać serca z piernika
Już sóm żniwa. Pamiyntóm, że jak żech była dziywczyńciym,
to na Jakuba już żech mógła paś gynsi na reżnym ściernisku.
Zawsze se tam jakómsi trowke szkubały. Koze my też tam wiónzali
na kóliku.
Kiesi była młockarnia w Hermanicach w Koloniji i tam ludzie
wozili swoji łobili młócić. Gazdowie teraz żniwujóm kómbajnami.
Życzymy wóm Gazdoszkowie dobrej pogodziczki,
żeby zorka pieknie sypały, by deszczysko nie zmoczyło słómy do
balikowania.Żebyście wszycko hónym, suche skludzili do stodoły
i burzyska was nie przeganiały.
Nó, tóż miyjcie się wszyccy dobrze, a spoczywejcie, kiery możecie, a kierzi mocie robote, toż darmo, ale niech wóm robota jak
nejlepij jidzie i byjcie radzi, że jóm jeszcze mocie.
Hanka – i jeszcze Gdosi

*

*

*

Przeszykowno Hanko!

Co ci też to głowy prziszło, że my nie przidymy po
winszu na to twoji miano. Dyć, my sie ni mogymy
doczkać tego kołocza z borówkami z fajniackóm
posypkóm na bitym maśle i tej ratafiji na owocach
z twojij zogrody. Szumnie ci podziynkujemy za pisanie
gwaróm do Ustrońskij i za spóminki hańdownych czasów. Czytelniki radzi cie czytajóm i fórt się dopytujóm
o twoji zdrowiczko. Pukiety nie prziniesymy, bo jako
panoczkóm, to jakosi gupie jiś z kwiotkami. Bydymy
mieli aparat to nacykómy fotografiji i bydziesz miała
co rozdować przocielóm.
Tóż Hanko do uwidziska i żeby ci się wszycko podarziło co chcesz napiyc i nasztelować na te gościne.
Chowej się dobrze!
Redachtor z Jyndrysym

KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł

KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł

KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł

		

Rozwiązanie Krzyżówki nr 28

URLOPOWICZE
Nagrodę w wys. 50 zł oraz książkę „Kobieta w ramionach Stwórcy”, ufundowaną przez ustrońskie wydawnictwo Koinonia otrzymuje Agnieszka Benek z Ustronia.
ul. Zabytkowa. 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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Panaceum, perpetuum mobile, kamień filozoficzny – oto
„przedmioty pożądania”, których posiadanie jest marzeniem
towarzyszącym człowiekowi od zarania ludzkich dziejów: być
zawsze zdrowym (i młodym, oczywiście też!), posiadać źródło
niekończącej się nigdy energii i być przy tym bajecznie bogatym,
niczym mityczny Midas zamieniając (transmutując) banalne żelazo i ołów w złoto. Z tej wybranej przeze mnie i wytęsknionej
przez wszystkie pokolenia ludzkiego rodu nieosiągalnej „trójcy”,
chciałbym dziś zwrócić uwagę na panaceum.
Odkrycie skutecznego i uniwersalnego leku przeciwko wszelakim chorobom i bolączkom gnębiącym człowieka, z pewnością
należy do jednego z najstarszych mitów i legend. Panaceum
poszukiwali starożytni lekarze,
jak i średniowieczni alchemicy.
Oczywiście bezskutecznie, chociaż na odnalezieniu mitycznego
leku na wszystkie choroby zbito
Dziurawiec
nie jedną fortunę, a nie jeden człowiek z bogacza stał się biedakiem.
Z pewnością nikt nie jest w stanie
policzyć kalekich i chorych, którzy nadmierną wiarę w cudowny
i jedynie skuteczny lek na swoje
dolegliwości przypłacili życiem
lub „tylko” pogorszeniem swego
zdrowia bądź ułomności. Może
jednak ten wytęskniony środek
leczniczy, zdolny wyciągnąć nas z
każdej choroby, jest niczym moneta, której awersem jest panaceum,
a rewersem placebo?
Tymczasem lektura pierwszego
z brzegu poradnika ziołolecznictwa lub słownika roślin leczniczych może wielu naukowców,
spędzających długie godziny w
laboratoriach i nad mikroskopem
w poszukiwaniu super-leku, wpędzić w kompleksy. Jeśli bowiem
brać dosłownie mądrości medycyny ludowej i wierzyć w opisom
skuteczności różnorakich roślin,
a przede wszystkim zdającym
się nie mieć końca wyliczeniom
leczonych przez nie schorzeń,
to w zasadzie prawie każda roślinka rosnąca na pierwszej lepszej łączce lub poboczu drogi
jest stuprocentowym kandydatem
na mityczne panaceum! Dziwić
wręcz może, że jeszcze dotąd przedstawiciele konwencjonalnej
medycyny i tzw. głównego nurtu nauki, nie znaleźli sposobu,
aby właściwości wybranego gatunku zioła „zamknąć” w super-tabletce czy cud-kropelkach! Jednym z takich naturalnych leków
na wszystko wydaje się być dziurawiec zwyczajny, na co zwrócił
uwagę m.in. Andrzej Sarwa, autor „Wielkiego leksykonu roślin”,
z przymrużeniem oka oceniając: Jak z powyższego [opisu leczniczych właściwości] wynika, dziurawiec to nieomal panaceum.
Sięgając do języka współczesnej reklamy, słowo nieomal w tym
przypadku znaczy tyle, co słówko prawie w cyklu reklam pewnego napoju, a dlaczego – wyjaśni się pod koniec artykułu. Przyjrzyjmy się zatem nieco dokładniej dziurawcowi zwyczajnemu.
Ten gatunek w pełni zasłużył sobie na inną swą nazwę: pospolity. Naturalnie występował na obszarze praktycznie całej Europy,
w północnej Afryce i zachodniej Azji. Ale mniej lub bardziej
przypadkowo dziurawiec trafił do południowej części Afryki,
obu Ameryk, Australii, Nowej Zelandii oraz na pozostałą części
kontynentu azjatyckiego, aż po Wyspy Japońskie. Wszędzie tam
doskonale się zadomowił, dość powszechnie rosnąc w widnych,
świetlistych lasach lub na brzegach zadrzewień i kompleksów
leśnych, na zrębach i śródleśnych polanach, w zaroślach, na suchych i ciepłych murawach, na miedzach czy wręcz na poboczach
dróg. Jest to roślina wieloletnia, z silnym i mocno rozgałęzionym
kłączem, z którego wiosną wyrastają proste i wzniesione łodygi,
dorastające nawet do 100 cm wysokości (przeciętnie mają jednak

12 Gazeta Ustrońska

30-50 cm). Są to pędy puste w środku, od dołu drewniejące i z
dwoma wyraźnymi, podłużnymi „listwami”. W górnej części
rozgałęziają się i mają lekko czerwonawe zabarwienie. Na
łodygach wyrastają ułożone naprzeciw siebie lekko wydłużone
i pozbawione ogonka liście, dorastające do 3 cm długości. Natomiast na szczytach pędów rozwijają się liczne kwiaty, zebrane w
gęste tzw. baldachogrona. Chyba jedynie pospolitość dziurawca
oraz jego ponadprzeciętne właściwości lecznicze sprawiają, że
w opisach tego gatunku nie zwraca się zbytniej uwagi na urok
dziurawcowych kwiatów. Mają one do 2,5 cm średnicy, pięć
intensywnie żółtych i ciemno nakrapianych płatków korony,
z „pęczkiem” równie żółtych pręcików w centrum. Mnóstwo
żółtych kwiatów dziurawca
może stanowić ozdobę nie tylko miedzy czy przydroża, ale
także ogrodowej bądź parkowej
rabaty! Kwiaty dziurawca zwyzwyczajny
czajnego rozwijają się zwykle
przed 25 czerwca, stąd też ludowe nazwy tego gatunku – świętojańskie ziele i ziele św. Jana.
Ludowych nazw dziurawiec
nosi zresztą znacznie więcej:
dzwonki Panny Marii, arlika,
obieżyświat, Boże krewki, dzwoneczki, wrzosowiec, ruta polna,
krzyżowe ziele… Okres kwitnienia trwa od czerwca do sierpnia
i w tym czasie kwiaty są chętnie
odwiedzane przez rzesze owadów, pożywiających się przede
wszystkim wytwarzanym w dużych ilościach pyłkiem.
Polska nazwa dziurawiec, podobnie jak łacińska Hypericum
(m.in. od greckiego ereikein
– dziurawiony, perforowany),
nawiązuje do charakterystycznej cechy liści. Jeśli spojrzymy
na nie pod światło, zobaczymy
przeświecające „kropki”. To
zbiorniczki olejków eterycznych, o słabym, ale miłym zapachu. Natomiast czarne gruczołki na brzegach liści oraz na
płatkach i działkach kwiatów
zawierają aromatyczną, purpurowej barwy żywicę.
Lecznicze właściwości dziurawca są znane – jak to się mówi
– od zawsze. Z zielarskiego surowca, którym jest kwitnące
ziele, przygotowuje się medykamenty w postaci naparów, nalewek, odwarów, olejów lub zasypek. Mają one zastosowanie
zewnętrzne (np. na zaropiałe rany, wrzody, oparzenia, zmiany
skórne oraz do płukania ust), jak i wewnętrzne. Dziurawca zaleca
się (podaję głównie za A. Sarwą) w chorobach wątroby, dróg
żółciowych, nerek i pęcherza moczowego, rozstrojach żołądka
i jelit, nadciśnieniu tętniczym, stanach zapalnych jamy ustnej
i gardłach, chorobach przyzębia, migrenach, bólach stawów,
bolesnym miesiączkowaniu, robaczycy, na pobudzenia apetytu,
jako środek moczopędny, uspokajający, przeciwdepresyjny,
a także w leczeniu przynajmniej niektórych nowotworów. Czyż
to nie prawdziwe panaceum?
Nieomal, czyli prawie… W zielu i kwiatach dziurawca występuje ciemnoczerwony barwnik – hipercyna, która ma bardzo
silne działanie uczulające na światło. Osoby – zwłaszcza o jasnej
karnacji – zażywające leki sporządzane na bazie ziela dziurawca,
muszą się więc liczyć z ryzykiem większej wrażliwości swojej
skóry na słońce, co może skończyć się powstaniem plam skórnych, a nawet oparzeń słonecznych. Zielarskie annały milczą
niestety, czy te dolegliwości można również wyleczyć stosując
dziurawiec.
Dziurawiec zwyczajny nie jest więc niestety prawdziwym
panaceum. Szukamy dalej?
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
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Wizyta w SCRiP. 					

Fot. D. Pilch - klasa 1b

UDANA WSPÓŁPRACA

W minionym roku szkolnym Szkoła
Podstawowa nr 2 w Ustroniu została
objęta patronatem przez Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu
Zawodziu. Obie placówki połączył ten
sam cel, a mianowicie szerzenie wśród
najmłodszych obywateli zasad zdrowego
stylu życia oraz poznanie przez dzieci
podstawowych informacji związanych
z naszym zdrowiem.
W połowie maja lekarze ze ŚCRiP po
raz pierwszy odwiedzili naszą szkołę,
a właściwie najmłodszych uczniów SP-2,

czyli klasy 1-3. Z dziećmi przeprowadzono zajęcia na temat pierwszej pomocy
przedmedycznej przy użyciu fantomu.
Uczniowie dowiedzieli się, jak mają się
zachować w sytuacji, gdy ktoś z najbliższych lub innych ludzi będzie bardzo
potrzebował ich pomocy.
Ostatniego dnia maja zorganizowaliśmy
wspólną wycieczkę górską dla dzieci i
ich rodzin. Jak na pierwszy raz zebrało
się nawet sporo chętnych, bo około 30
osób. Cała ta grupa pod fachowym okiem
Alicji Kielczewskiej ruszyła o godz. 8 na

JESIEŃ W USTRONIU

Trwają przygotowania piłkarzy Kuźni
Ustroń do kolejnego sezonu rozgrywek
w lidze okręgowej. 19 lipca na stadionie
Kuźni przeciwnikiem w pierwszym spa-

Sparing z Brenną.
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ringu była drużyna LKS Beskid Brenna.
Kuźnia wygrała 2:0 po bramkach Mateusza
Zaczka i Dariusza Czyża. Mecze w okręgówce rozpoczynają się 8 sierpnia, a Kuźnia

Czantorię. Pomysł wyjścia dzieci wraz
z ich najbliższymi okazał się strzałem
w dziesiątkę, wszyscy wrócili trochę
zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.
Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji udzieliło również dużego wsparcia
podczas organizacji przez naszą szkołę
Festynu Zdrowia, który odbył się 2 czerwca. Dzieci uczestniczyły w prelekcji na
temat pierwszej pomocy, przeprowadzonej
przez pracowników ŚCRiP, natomiast
dorośli mogli skorzystać z konsultacji ze
specjalistą w zakresie otyłości u dzieci
i dorosłych. Można też było sobie zmierzyć ciśnienie oraz grubość tkanki tłuszczowej (niestety temu pomiarowi poddała
się zaledwie jedna odważna osoba).
W drugim tygodniu czerwca uczniowie
klas szóstych wraz z wychowawcami
udali się do Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu Zawodziu.
Na miejscu bardzo miło przywitał ich
dyrektor szpitala dr n. med. Zbigniew
Eysymontt. Uczniowie dowiedzieli się,
jak wygląda praca w takim szpitalu, jak
pomagać ludziom, którzy mają problemy
z sercem oraz skąd się biorą i jak można
się uchronić przed chorobami związanymi
z pracą naszego serca. Na zakończenie
szóstoklasiści mogli przeprowadzić masaż serca na fantomie pod okiem lekarza
Piotra Ślicznego.
Przez tak krótki okres czasu wiele się
wydarzyło w naszej szkole pod kątem
promocji zdrowia. Uczniowie nie tylko
poszerzyli swoją wiedzę teoretyczną, lecz
również mogli zastosować ją w praktyce.
Co dalej? Planujemy już kolejne przedsięwzięcia, a na razie bardzo dziękujemy
za współpracę.
Maria Graff
w pierwszym meczu podejmować będzie Beskid Skoczów. Planowany remont
stadionu Kuźni, który ma się rozpocząć
jesienią, spowodował, że w rundzie jesiennej Kuźnia wszystkie mecze będzie
rozgrywać na własnym boisku, natomiast
na wiosnę wszystkie na wyjeździe. Zapowiada się interesująca rywalizacja, bo
do ligi okręgowej trafiają ponownie KS
Wisła po spadku z IV ligi i Piast Cieszyn
po awansie z A-klasy.
Już 2 sierpnia rusza Puchar Polski,
a pierwszym rywalem Kuźni będzie LKS
Goleszów. Do Pucharu Polski w podokręgu skoczowskim BOZPN zgłosiło się 19
drużyn. Mecz w Goleszowie o godz. 17.

Fot. W. Suchta
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Znak mówi wyraźnie! Nie pływamy...

Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.
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.
Sprzedam mieszkanie 54m2 w Nierodzimiu (przedpokój, kuchnia,
łazienka, 2 pokoje). (33) 858-7858, 799-227-252, 799-493-875.
Przegrywamy kasety VHS na
DVD. 507-385-375.

24.7					
25-26.7		
27-28.7		
29-30.7		
31.7-1.8		

Fot. W. Suchta

PROFESJONALNE PRANIE dywanów, odzieży - pralnia chemiczna. Przyjęcia - sklep "Wszystko dla
dzieci", ul. Cieszyńska (koło PKO).
660-546-764.
Usługi stolarskie: zabudowy, meble
itp. 33 854-43-86, 601-821-157.
Skup sprzętów AUDIO , odbiór
zużytej elektroniki 607-912-559.
Wynajmę lub sprzedam mieszkanie w Ustroniu. 515-286-714.
Malowanie dachów itp, pokrycia
papami termozgrzewalnymi. 505168-217.
Pokój do wynajęcia. 665-87-56-78.
M-2 do wynajęcia. 605-849-500.
Sprzedam tanio cztery opony
zimowe z felgami 195/65/R15
Dębica - FRIGO-2. 601-954-31.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-53-98.

W Nierodzimiu		ul. Skoczowska 111 		 tel. 858-60-76
Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
Pod Najadą				ul. 3 Maja 13			 tel. 854-24-59
Na Szlaku				ul. 3 Maja 46 			 tel. 854-14-73
Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76

...kraulem. No, powiedzmy kraulem.
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26 VII 16.00
										
			 16.30			
										
		 17.00			
27 VII 12.00			
										
2 VIII 16.30			
										
										
										
										
3 VIII 16.00			
										

V Military Festival: Pokaz sprzętu wojskowego
przemarsz z Krakowską Orkiestrą Wojskową, rynek
Prezentacja uzbrojenia, pokaz walki wręcz, Park
Kuracyjny
Koncert, Konkurs Piosenki Żołnierskiej, amfiteatr
V Military Festival – Koncert Krakowskiej
Orkiestry Wojskowej, rynek
Urodzinowy fajer z Radiem Piekary – 18 lat. 		
W programie: śląskie kabarety, wokaliści, zespoły,
konkursy z nagrodami, niespodzianki,gwiazda
wieczoru: zespół „Baciary”, amfiteatr.
Cena biletu: 55 zł
Koncert Międzynarodowej Pieśni Chrześcijańskiej, amfiteatr

dziesięć lat temu
- Jadąc do Cieszyna zauważyłem na drodze dziwny pojazd podobny do wozu Drzymały. Początkowo myślałem, że ktoś kupił
sobie kemping i spokojnie go przewozi. Jadąc z powrotem mijałem wóz na Kamieńcu i zaintrygowała mnie przylepiona z tyłu
mapa. Zatrzymałem się w Równi na przystanku autobusowym,
poczekałem na wóz. Gdy dojechał dowiedziałem się, że jadą
z Wiednia do Budapesztu, że są Francuzami. Po krótkiej rozmowie
zaproponowałem gościnę, by mogli umyć się, coś zjeść, wypocząć - mówi Roman Macura, który przygarnął do siebie trójkę
młodych Francuzów podróżujących wozem. Clarisse Lavenas,
Melanie Perroux, Mickael Perroux swą podróż rozpoczęli 30
czerwca w Wiedniu. 4 lipca byli już w Czechach, granicę Polską
przekraczali 22 lipca w Lesznej, gdyż jak twierdzą Cieszyn to
zbyt duże miasto, by jeździć po nim zaprzęgiem konnym. W swej
podróży starają się omijać zatłoczone drogi, autostrady, większe
miasta, tereny górzyste. Następnym celem podróży jest Kraków,
skąd przez Słowację udadzą się do Budapesztu.

*

*

*

*

*

*

Ukazała się książka Tadeusza Dytki „Pielgrzym z Poniwca”.
Jest to powieść sensacyjna. Akcja toczy się praktycznie na całym
świecie, w tym w Ustroniu, a szczególnie w Centrum Rekreacji
i Odnowy Biologicznej „Bielenda” na Poniwcu, która to firma
pomogła w wydaniu powieści.
Z rozmowy ze Zbigniewem Drózdem, właścicielem firmy: „ServisBud”: Wszystkim się wydaje, że mogą pracować na budowie,
a tymczasem nie ma młodej wykształconej kadry ze szkół typu techników budowlanych. Bardzo rzadko się zdarza, by ktoś szukając
pracy stwierdził: „Jestem zbrojarzem”, „Jestem betoniarzem”,
„Jestem tynkarzem”. Zazwyczaj mówią, że pracowali na budowie.
Musi nastąpić zmiana myślenia na temat kadr w budownictwie.
Obecnie część ludzi zatrudniona jest przypadkowo. (…) Zdarzało
się, że przychodzi matka z synem i mówi: „On się nie nadaje na
piekarza, krawca, to proszę go zatrudnić na budowie.” Brakuje
natomiast młodych ludzi ze szkół, którzy chcą się uczyć w firmach
zawodu. (…) Jeżeli ktoś chce pracować w tym zawodzie, sam
powinien przejawiać jakieś zainteresowanie, a to bardzo trudno
ostatnio zaobserwować. Moja firma nie istnieje gdzieś na pustyni, ale w centrum Ustronia i nie jest problemem do niej dotrzeć.
Docierają natomiast tylko kierowcy, frezerzy, tokarze. Kształci się
ludzi, bez rozeznania w jakich zawodach istnieje zapotrzebowanie.
Sprawia to, że w branży budowlanej ciągle pracuje zbyt wielu
ludzi niewykwalifikowanych. (…) Polska posiada bardzo dużo
ludzi o kwalifikacjach typu „złota raczka”, natomiast zbyt mało
ludzi wyspecjalizowanych. Dlatego u nas kontrola nad pracownikiem musi być bardzo ścisła, by wszystko zostało prawidłowo
wykonane.
Wybrała: (mn)
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FELIETON

Tak sobie myślę

Pochwała stanu
małżeńskiego
Co roku powtarzają się te same daty.
Niosą ze sobą wspomnienia wydarzeń,
które miały miejsce kiedyś w dniu, który
miał tę samą datę dzienną i miesięczną,
tylko rok był inny. Bywają to wydarzenia, które zapisały się trwale w naszym
życiu i nadały mu sens i kierunek na wiele
lat. Wracamy więc do nich każdego roku
i obchodzimy co roku kolejną rocznicę
tych wydarzeń. Szczególnie tych, które
przyniosły nam radość i szczęście. Inna
rzecz, że nie zawsze te wspomnienia są
radosne. Zmienne bywają bowiem koleje
naszego losu. Bywa więc, że kończy się
szczęście, które miało swój początek przed

FELIETON
W kręgu filozoficznej
refleksji (179)

1. Wakacje to czas wzmożonych kontaktów i relacji międzykulturowych. Częściej
przemieszczamy się i przebywamy w innych
niż własne środowiskach, w których spotykamy się z ludźmi mającymi inne tradycje
i obyczaje. W Ustroniu w lipcu odbywa
się kolejny Festiwal Ekumeniczny. Jest on
dobrą okazją do poznania zróżnicowania
religijnego oraz lepszego zrozumienia podobieństw i różnic między wyznaniami. To
także odpowiedni kontekst do refleksji nad
edukacją międzykulturową i pedagogicznym
przesłaniem religii.
2. Edukacja międzykulturowa zajmuje się
przede wszystkim problematyką idei i działań pedagogicznych na – przejawiających
osobliwe cechy i walory – pograniczach
kultur, religii i światopoglądów. Interesują ją
dynamiczne i „iskrzące” wielością znaczeń
sytuacje zetknięcia się zróżnicowania kulturowego, religijnego i światopoglądowego.
Ujawniają one bowiem – istotne dla kształtowania postaw i przekonań – aksjologiczne
bogactwo, ale zarazem niosą z sobą poważne
ryzyko. Nierzadko bywają one mocno konfliktogenne. Łatwo pogubić się w wielokulturowej grze znaczeń (semiosferze). I łatwo
o popełnienie – trudnych do naprawienia –
błędów w próbach poprawnego zrozumienia
wielości odmiennych kulturowo, religijnie
i światopoglądowo znaczeń, które – konkurując z sobą i przeciwstawiając się sobie
– intensywnie się manifestują, domagając
się ich trafnego odczytania i respektowania.
2.1. Edukacja międzykulturowa ustosunkowuje się na swój sposób do pozytywnie
bądź krytycznie ocenianych elementów
dziedzictwa religijnego i kształtowania –
aprobowanych bądź nieaprobowanych – reli-
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laty. I wtedy wspominanie związanego
z nim wydarzenia, zamiast radości przynosi
smutek i łzy.
Tak jest ze mną 25 lipca. W notatniku,
w którym moja Ukochana Żona zapisała
daty, o których trzeba było nam co roku
pamiętać, zapisała: 25.07 1964 - nasz ślub.
To była data, o której zawsze pamiętaliśmy i co roku ją obchodziliśmy. Było to
przypomnienie naszej radości i szczęścia.
Niestety, to się skończyło. I pięćdziesiątą
rocznicę naszego ślubu wspominam sam
z sercem przepełnionym smutkiem i żalem, ale także z wdzięcznością dla mojej
Zmarłej Żony, za te wspólnie przeżyte lata,
najszczęśliwsze lata mojego życia.
Zamiast narzekać na swój los postanowiłem napisać pochwałę stanu małżeńskiego. Przekonałem się bowiem, że
prawdziwe jest stwierdzenie, że nie ma
lepszej recepty na szczęście człowieka niż
życie w szczęśliwym małżeństwie. Jest
tak jak to zawsze mówiłem parom, którym udzielałem ślubu, że w małżeństwie
szczęście przeżywane jest podwójnie,
a wszelkie kłopoty i niedole dzielone są po

połowie. Życie staje się przez to łatwiejsze
i radośniejsze. Tego doświadczyliśmy
z Żoną przez te wszystkie lata, kiedy
byliśmy razem. I to zarówno wtedy, gdy
życie układało nam się po naszej myśli,
jak i wtedy, gdy przychodziły trudne dni.
Dochowaliśmy sobie wzajemnie tego, co
ślubowaliśmy sobie, że będziemy się miłować i szanować, dzielić ze sobą radość
i smutek, szczęście i nieszczęście, i nie
opuszczać się, dopóki Bóg przez śmierć
nas nie rozłączy.
Niestety, przyszedł ten czas, kiedy śmierć
nas rozłączyła i zostałem sam. I okazało
się jak trudna jest samotność, gdy kończy
się to wszystko dobre, które niesie ze sobą
udane, szczęśliwe małżeństwo.
A mając w pamięci nasze małżeńskie
doświadczenia, dziwię się tym wszystkim, którzy wybierają samotne życie
i nie zawierają związków małżeńskich.
Jestem przekonany, że wciąż nie ma lepszej recepty na ludzkie szczęście niż życie
we dwoje z Ukochaną Osobą. A przecież
każdy człowiek chce być szczęśliwy.
Jerzy Bór

gijnych postaw i przekonań, do pedagogicznego przesłania religii i pedagogii religii.
Czyni to z jej punktu widzenia, lokując
przesłanie religii – wyrażające częstokroć
roszczenie do jedyności i wyłączności co
do jego prawdziwości i słuszności, również
w zakresie kształtowania postaw i przekonań –
w kontekście wartości pogranicza „stykających się” odmienności i akceptacji zasad
pluralizmu światopoglądowego.
2.2. Przyjęcie optyki edukacji międzykulturowej w spojrzeniu na pedagogiczne
przesłanie religii oznacza między innymi
osłabienie zainteresowania kwestiami prawdziwości i pewności wiary oraz jej ortodoksyjnej wykładni – co stanowi przedmiot
konfesyjnej pedagogiki religii, zespolonej
z doktryną teologiczną – na rzecz wzmocnienia zainteresowania kształtowaniem
postaw służących dobrym relacjom między przedstawicielami odmiennych kultur
i religii (typów religijności).
3. Nieco prowokacyjnie, aby pobudzić
do podjęcia debaty, ukuć można hasło, które – dla retorycznej nośności – przyjmuje
przejaskrawiony i skrajny podział, opiera się
bowiem na przeciwstawieniu opozycyjnych
biegunów: „Edukacja międzykulturowa –
ukierunkowana uniwersalistycznie – dąży
do łączenia ludzi i ich wzajemnego zrozumienia, a pedagogie religii – skupione
głównie na ich partykularnych interesach
– zmierzają do zachowania i pogłębienia
konfliktogennych podziałów”. W rozwiniętej postaci hasło przyjęłoby takie oto
brzmienie: „Edukacja międzykulturowa
wyraża szlachetne, uniwersalistyczne dążenia do łączenia różniących się – także pod
względem religijnym – osób i społeczności,
łączenia bez ujednolicenia i bez uniformizacji, bowiem kształtuje ona pozytywne
relacje (efektywną komunikację) między
różniącymi się podmiotami, przezwyciężając przy tym wiele spośród przeszkód,
świadomie i nieświadomie (m.in. negatywne
stereotypy) utwierdzanych od wieków.
Natomiast partykularne pedagogie religii
wciąż antagonizują, urabiając zamknięte
formy tożsamości, częstokroć broniąc swej

jedyności i wyłączności co do prawdziwości i słuszności”. Wzmacniając jeszcze to
kontrowersyjne hasło, można dodać argument, że jeśli partykularne pedagogie religii
byłyby wystarczające do ukształtowania
bezkonfliktowych i dobrych relacji między przedstawicielami odmiennych kultur
i religii, gdyby nie generowały konfliktogennych sytuacji, to zbędna byłaby edukacja
międzykulturowa.
4. Jednakże takie hasło i taki argument,
gdyby na serio je głosić i przy nich obstawać,
wymagają – zwłaszcza od ich konsekwentnych i rzetelnych wyznawców – bardzo
wnikliwego i bezstronnego rozeznania, czy
jednoczące, spajające i uniwersalistyczne
dążenia przenikające edukację międzykulturową nie mają aksjologicznych źródeł
i inspiracji w pedagogicznym przesłaniu
religii i etyki religijnej? Czy te zasady religii, które zdecydowanie stawiają wymóg
nawiązywania i utrzymania dobrych relacji
międzyludzkich, mające mocną sakralną
sankcję (boski nakaz takiego postępowania), nie znajdują się w odziedziczonym
z przeszłości kultur i religii „milczącym tle”,
które – pozostając obecnie na dalszym planie, niejako w ukryciu – wydatnie wszakże
współokreślają normy i wartości moralne
promowane w edukacji międzykulturowej?
Czy więc edukacja międzykulturowa, która
ma wyraźną wizję pożądanego etosu relacji
międzyludzkich, nie jest w jakiejś mierze
– w świeckiej wersji – współczesnym spadkobiercą przesłania religii o fundamentalnej
jedności ludzi, którzy na co dzień funkcjonują w kulturowej różnorodności, i czy nie
jest ona dziedzicem – na nowo odczytanych
– jednoczących dążeń pedagogii religii? Czy
nie występuje „efekt dwoistości” założeń
edukacji międzykulturowej, czy nie odrzuca
się elementów partykularnych pedagogii
religii, które skupione są na apologetycznej
obronie własnych racji i apoteozują walory
swej wyłączności, a zarazem na głębszym
poziomie ma miejsce akceptacja i afirmacja
tej części uniwersalnego przesłania religii,
które uwydatnia fundamentalną jedność
ludzi różnych kultur? Marek Rembierz
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Swaczyna dla kosiarzy z Lipowca.

KONKURSOWE KOSZENIE
W gospodarstwie rolnym na obrzeżach
Hajdunanas na Węgrzech, partnerskiego
miasta Ustronia, odbyły się VI zawody w tradycyjnym koszeniu zboża. Po
raz pierwszy wzięła w nich udział ekipa
z Polski, a konkretnie z Ustronia Lipowca
w składzie: kosiarze Klemens Hanzel
i Grzegorz Kisiała oraz gospodynie Alicja
Hanzel, Henryka Chrapek i Olga Kisała.

Startowało 20 zespołów, poza naszą ekipą,
z Rumunii i Węgier. Miejsca koszenia były
losowane. Kosiarze z Lipowca wylosowali,
jak się okazało, szczęśliwą piątkę. Oceniane
było nie tempo pracy, ale jakość, czy zboże
jest nisko koszone, czy snopki są dobrze
wiązane. Zwracano też uwagę na to, czy
kosy są tradycyjne, czy ubiór nawiązuje do dawnych czasów. Na zakończenie

wszystkim wręczono pamiątkowe dyplomy,
a najlepszym jako pierwszą nagrodę dwa
chleby. Jeden z nich przypadł kosiarzom
z Lipowca.
– Okazało się, że na Węgrzech tradycyjnie inaczej wiązano snopki, coś jak
u nas na mondel, raczej chaotycznie. Nasze babki bardzo się podobały - mówi
O. Kisiała. - Efektownie wyglądał przemarsz zespołów na pole, przy czym Węgrzy śpiewali przepiękną pieśń. Nasi kosiarze byli bardzo chwaleni za równe
i niskie koszenie. Kiedy pod naszą babką
zrobiliśmy, poza konkursem, swaczynę
z domowego chleba, domowego masła
i sera, to zaczęli nas obfotografowywać.
W bańce mieliśmy wodę z sokiem, taką
jak się nosiło do pracy, a oni pytali, czy
to „vodka”.
Na dwa tygodnie przed wyjazdem rozpoczęto treningi, przy czym w Lipowcu koszono jeszcze zielone zboże. Inni
mieszkańcy przyglądając się koszącym
nie ukrywali zaskoczenia. W każdym razie
dość dziwnie na nich spoglądali.
– Dzwonili i pytali, dlaczego to robimy.
Już chcieliśmy odpowiadać, że do takiego
koszenia są specjalne dopłaty z Unii, ale
stwierdziliśmy, że gdyby ktoś po takiej
informacji wykosił całe pole, to chyba już
w Lipowcu nie moglibyśmy się pokazać mówi O. Kisiała. - Jechaliśmy za granicę
z dwoma kosami i z dwoma sierpami. Na
samochodzie przyczepione były dwa kosiska i chyba to dość dziwnie wyglądało.
Wojsław Suchta

Wakacje to nie tylko czas wypoczynku ale i rekreacji, szeroko zakrojonej aktywności, a nawet edukacji. W okresie od 30.06. - 13.07.2014
organizatorzy obozu w Mrzeżynie (edu&fun - Beata Luber, Gerald Greene oraz SRS „Czantoria”- Przemysław Ciompa, Zdzisław Brachaczek) połączyli swe siły i stworzyli ciekawy projekt polegający na wymianie swoich doświadczeń z zakresu nauczania języka angielskiego
poprzez zabawę i rekreacyjne zajęcia sportowe. Pomysł trafiony podparty idealną pogodą. Integracja w 100% udana...
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