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CORAZ MNIEJ
WARTO ROZMAWIAĆ
WOLONTARIUSZY
Rozmowa z Jolantą Jurzykowską,
prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Rodzin
,,Ponad Granicami” w Hermanicach
22 września świetlica wznawia swoją działalność po wakacyjnej przerwie. Ile osób na tę chwilę zaangażowanych jest
w pracę z dziećmi w świetlicy?
To zależy od konkretnego okresu. W ciągu roku szkolnego jest
nas pięcioro. Każdy wykształcony pod kątem pracy z dziećmi.
W okresie wakacyjnym ta liczba wzrasta nawet do 25 osób, ale
wlicza się w to także wielu wolontariuszy.
Czy dużo dzieci uczęszczać będzie w tym roku na zajęcia
organizowane przez świetlicę?
(cd. na str. 2)
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Książka „Rozmowy o Śląsku Cieszyńskim” ukazała się już
kilka miesięcy temu i każdy „porzóndny cieszyniok” ma ją już na
swojej półce. Odbyła się też promocja wydawnictwa w Cieszynie,
ale trudno sobie wyobrazić, żeby nie przedstawiono jej oficjalnie
w naszym mieście. Przede wszystkim z powodu osoby autora,
ustroniaka Andrzeja Drobika z wykształcenia historyka, który
skończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, związanego
ze środowiskiem krakowskim dziennikarza, angażującego się
tam w wiele interesujących przedsięwzięć. Tak przedstawiła
gościa Muzeum Ustrońskiego dyrektor Lidia Szkaradnik. Jako
inicjatorka, autorka i współautorka wielu wydawnictw docenia
człowieka, który podjął się wyjątkowego zadania i sam znalazł
środki na wydanie wartościowej dla tutejszej społeczności książki.
Andrzejowi Drobikowi towarzyszyła Katarzyna Szkaradnik,
która podjęła się roli moderatora spotkania, witając w trakcie jego
trwania współautora „Rozmów”, Dawida Legierskiego.
(cd. na str. 8)
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CORAZ MNIEJ
WOLONTARIUSZY
(cd. ze str. 1)

Na chwilę obecną nie mogę stwierdzić jak będzie w tym roku.
W zeszłym na zajęcia zapisane były 72 osoby. Oczywiście
w ciągu tygodnia wygląda to bardzo różnie, ponieważ w zależności od dnia i rodzaju zajęć, w świetlicy pojawia się przeważnie
od 5 do 25 osób.
Jeżeli chodzi o okres wakacyjny, to czy świetlica organizowała
jakieś wydarzenia?
Oczywiście. Zorganizowaliśmy między innymi półkolonię dla
wszystkich chętnych dzieci. Warto odnotować także to, że nasi
wolontariusze, którzy pomagali nam przez wakacje, jak co roku
uczestniczyli w nocy filmowej.
Czy świetlica cieszy się zainteresowaniem dzieci spoza Ustronia?
Tak. Jest dużo dzieci z Goleszowa i pobliskich miejscowości.
Świetlica jest oczywiście otwarta dla wszystkich zainteresowanych.
W jakim wieku są dzieci uczęszczające na zajęcia organizowane przez państwa?
Od 3 do 12 lat. Na początku funkcjonowania świetlicy były także
nieco starsze osoby, ale obecnie pełnią one rolę wolontariuszy.
Najwięcej dzieci w naszej świetlicy mieści się w przedziale
wiekowym od 7 do 9 lat.
Jakie rodzaje zajęć prowadzą państwo na świetlicy?
W zeszłym roku prowadziliśmy zajęcia artystyczne z naciskiem
na ćwiczenia manualne i plastyczne. Oprócz tego były zajęcia
sportowe, komputerowe oraz teatralne. Oczywiście poza tym
regularnie organizowane były gry i zabawy. Grupy są mieszane.

J. Jurzykowska.

Rozpoczęto rewitalizację terenu
wokół stawów na Górnym Borze w Skoczowie. Przy stawach
powstanie kino plenerowe, będą
ścieżki spacerowe, ławki, place
zabaw. Wyremontowany zostanie pomost prowadzący na wysepkę. Teren będzie pod okiem
kamer. Wiosną przyszłego roku
wszystko ma być gotowe. Wartość robót wyniesie prawie 1,3
mln zł.
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W Goleszowie obchodzono
100-lecie „nowego” kościoła
parafialnego pod wezwaniem
św. Michała Archanioła. Mszę
dziękczynną odprawił ks. bp
Roman Pindel. Odbył się festyn. Na niedzielę, 28 września,
zaplanowano odpust parafialny.

*

*

*

25 lat działa Izba Regionalna
Kocyanów na osiedlu Bajcary w Wiśle Malince. Mieści
się w niej ciekawa ekspozycja
twórczości ludowej i pracownia rzeźbiarska. Wokół starej
góralskiej chaty można obejrzeć
dawne sprzęty gospodarskie.

*

*

*

Na skoczowskim rynku urządzono kolejną wystawę rybacką.

Chłopców jest mniej więcej tyle samo co dziewczynek, więc
dbamy o to by zajęcia były atrakcyjne dla wszystkich
Jak dużym zainteresowaniem cieszy się obecnie praca wolontariusza?
Niestety słabym. Z roku na rok chętnych wolontariuszy jest coraz
mniej. Wiele osób z powodów osobistych musi zrezygnować
z działalności wolontaryjnej. Wielu naszych wolontariuszy uaktywnia się w okresie ferii czy wakacji. Niestety nie możemy na
nich liczyć w roku szkolnym, bo są to w większości uczniowie.
Oczywiście jesteśmy otwarci na każdego, kto w ramach wolontariatu chciałby nam pomóc i popracować razem z dziećmi.
Ile lat musi mieć osoba, która chce zacząć pracować jako
wolontariusz?
Przyjmujemy osoby już w wieku gimnazjalnym, od uczniów
pierwszej klasy. Oczywiście są to osoby głównie do pomocy.
Jeżeli chodzi o prowadzących zajęcia, to dla mnie temat rozpoczyna się od wieku studenckiego.
A jakie cechy trzeba posiadać, by zostać wolontariuszem
pracującym z dziećmi?
Z pewnością trzeba znaleźć w sobie cierpliwość i motywację.
Często spotykam się ze zdziwieniem ludzi, którzy dowiadują
się, że pracuję jako wolontariuszka. Dużo z nich uważa, że bycie
wolontariuszom to zajęcie nie na te czasy
Co panią napędza do ciągłej pracy wolontaryjnej? W końcu
zajmuje się tym pani już od paru lat.
Dzieciaki. Zdecydowanie. Są rewelacyjne i dają mi bardzo dużo
pozytywnej energii. Łączę pracę tutaj na świetlicy z tą w szkole
i czasami przychodzę do domu bardzo zmęczona, ale jest to jak
najbardziej pozytywne zmęczenie. Świetlica ma już 10 lat, ja
jestem tutaj 9. rok, no i jakoś mi się to jeszcze nie znudziło.
W jakich godzinach funkcjonować będzie w tym roku świetlica?
Będą to godziny popołudniowe. Od 15 do 19. Tak mieliśmy
w zeszłym roku i mam nadzieję, że w tym będzie podobnie.
Niestety odpadną nam zajęcia w soboty, ze względu na nadmiar
moich obowiązków. W zeszłym roku byłam to w stanie jakoś połączyć, jednakże studia uniemożliwiają mi sobotnią dyspozycyjność
w tym roku.
Studiuje pani coś związanego z pedagogiką?
Tak. Są to studia podyplomowe na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W tym roku zaczynam również
kolejne studia podyplomowe w Kolegium Nauczycielskim, także
w Bielsku-Białej.
Jakie mają państwo plany na nadchodzące tygodnie?
11 października organizujemy warsztaty dla rodziców. Zajęcia
będą miały na celu pokazanie, jak w mądry sposób stawiać dzieciom granice. Oprócz tego, 18 października w świetlicy odbywać
się będą warsztaty plastyczne. Zaczynamy także inicjatywę prowadzoną przez firmę zewnętrzną. W jej ramach dzieciaki będą
poznawać świat dzięki zajęciom geograficzno-badawczym. Akcja
nazywa się ,,Mali odkrywcy zdobywają świat” i będzie trwać
10 miesięcy. Spotykać będziemy się raz na miesiąc. Na pewno
w czasie roku szkolnego pojawią się jakieś nowe plany i dzieciaki
z pewnością nie będą narzekać na nudę.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Adam Targowski
Od dwunastu lat we wrześniu
w trytonowym grodzie spotykają się amatorzy ryb, hodowcy
i naukowcy. Impreza odbywa
się w ramach Regionalnych Dni
Rybactwa.
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St. asp. Krzysztof Krzempek
z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie zajął czwarte
miejsce w wojewódzkim etapie
konkursu „Dzielnicowy Roku
2014”. Rywalizowało 64 policjantów z komend powiatowych
i miejskich śląskiego garnizonu.
W Cieszynie i Czeskim Cieszynie odbyły się uroczystości
w setną rocznicy wymarszu
Kompanii Śląskiej Legionów

Polskich na front I wojny światowej. Najpierw obradowali
wspólnie radni miasta Cieszyna
i powiatu cieszyńskiego, a następnie w parku Sikory za Olzą
odsłonięto tablicę upamiętniającą Legion Śląski. Wieniec
i kwiaty złożono pod Pomnikiem Legionistów u stóp Wzgórza Zamkowego.
			
* * *
Wpadkę zaliczył 47-letni mieszkaniec Warszawy wracający
z Wiednia. W trakcie kontroli
pociągu ekspresowego „Polonia” na stacji w Zebrzydowicach pies służbowy pograniczników wyczuł narkotyki.
W walizce było ponad 13 kg
suszu marihuany.
(nik)
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NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI
Monika Cholewa z Ustronia i Jerzy Wawrzacz z Jaworzynki

*

*

*

GALERIA KOLORU
Muzeum Marii Skalickiej zaprasza serdecznie na wystawę
malarstwa Hanny Gawlas. Artystka proponuje galerię koloru.
Wiąże się to z piękną „ideą ozdabiania świata kolorami”. Nasza
codzienność bywa szara, zabiegana, stąd dodawanie koloru ma
sens. Będą to łąki kwiatów – bo nie ma nic piękniejszego od nich.
Proponujemy zatem trochę wiosny jesienią.
Wernisaż wystawy odbędzie się 27 września w sobotę, o godz.
16.00. Nie zabraknie też muzycznego akcentu.
(IM)
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WNIOSKI DO BUDŻETU MIASTA
Informujemy mieszkańców Zawodzia o możliwości wnioskowania do budżetu miasta na rok 2015 takich spraw jak remonty
dróg, chodników, rowów przydrożnych, przepustów wodnych
itp., rzeczy mieszczących się w ogólnym pojęciu infrastruktury.
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod nr. 882 165 069 lub
osobiście w czasie dyżuru Zarządu 6 października w sali sesyjnej
Urzędu Miasta w godz. 17-18.
Przewodniczący Zarządu Paweł Mitręga

wej w trakcie uroczystości upamiętniającej zburzenie synagogi.
17 IX 2014 r.
Otrzymano zgłoszenie o padniętym
jelonku na ul. Katowickiej. Zwierzę zostało zabrane do utylizacji
przez pogotowie sanitarne.
17 IX 2014 r.
Na wniosek mieszkańców interweniowano na ul. Leczniczej
w rejonie szpitala reumatologicznego w sprawie nieprawidłowego parkowania samochodów. Mandatami
w wys. po 100 zł ukarano dwóch
kierowców za niestosowanie się do
znaku zakazu zatrzymywania się.
19 IX 2014 r.
Straż miejska w dalszym ciągu
prowadzi kontrole okolic szkół.
W tym dniu patrolowano rejon przy
SP 2 i Gimnazjum nr 2.
21 IX 2014 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia
w sprawie bezpańskiego psa,
który błąkał się przy jednym
z hoteli na ul. Sanatoryjnej, wezwano pracowników schroniska i pies
został zabrany do Cieszyna. (mn)

tel. 854 34 83,
604 55 83 21
15 IX 2014 r.
Jak co tydzień kontrola osób
handlujących na targowisku pod
kątem przestrzegania regulaminu oraz kontrola prawidłowego
parkowania samochodów wokół
targowiska.
15 IX 2014 r.
Interwencja na os. Centrum
w sprawie nietrzeźwego mężczyzny. Strażnicy stwierdzili u niego
stłuczenie głowy, więc wezwali
pogotowie ratunkowe. Po udzieleniu pomocy przez ratowników,
pozostawiono mężczyznę pod
opieką rodziny.
15 IX 2014 r.
Zabezpieczenie porządkowe
w rejonie pomnika na ul. Ogrodo-

PCHLI TARG NA RYNKU
27 września odbędzie się na Rynku w Ustroniu „Pchli Targ”.
Wystawiać można: zabawki, książki, RTV, AGD, rękodzieło, itp.,
rzeczy retro, nowe, używane. Zakazuje się handlu: przedmiotami
niebezpiecznymi, niedopuszczonymi do sprzedaży, wymagającymi koncesji, posiadanie których jest niezgodne z prawem oraz
odzieży. Telefon organizatorów: 33 8579331. Zaprasza Urząd
Miasta Ustroń.
ZEBRANIE OSIEDLA POLANA
Zarząd osiedla Polana zaprasza mieszkańców na zebranie,
które odbędzie się 2 października o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 3.
II DEKANALNA PROCESJA RÓŻAŃCOWA
W niedzielę, 5 października, odbędzie się II Dekanalna Procesja Różańcowa. Początek o godz. 16.00 w kościele św. Klemensa w Ustroniu. Następnie przejście ulicami: Daszyńskiego,
Skoczowską i Dominikańską do kościoła NMP Królowej Polski
w Hermanicach. Tam zostanie odprawiona o godz. 18.00 Msza
św. na zakończenie procesji.

*

*

*

*

*

*

WYSTAWA W CZYTELNI KATOLICKIEJ
W Czytelni Katolickiej Parafii św. Klemensa można oglądać
wystawę pt. „Za Marksem bez Boga”. Będzie otwarta jeszcze
tylko w najbliższą niedzielę 28 września w godz. 8.30-14.00
oraz 19.00-20.00.
CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Emil Bonczek		
lat 69		 ul. Źródlana
Stefania Wdówka
lat 79		 os. Manhatan
Jerzy Jaworski		
lat 82		 ul. Orłowa
Franciszek Mynarski
lat 85		 ul. Jelenica
Jadwiga Sowińska
lat 77		 ul. Traugutta

17 września pod Pomnikiem Pamięci Narodowej nieliczni mieszkańcy
miasta złożyli kwiaty, upamiętniając w ten sposób 75. rocznicę wkroczenia wojsk radzieckich do Polski. Dla ludzi mających swe korzenie
na Kresach jest to data tragiczna, ale jednocześnie ważna, bo determinująca dalsze losy ich rodzin.
Fot. M. Niemiec
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MROCZNY PRZEDMIOT PODĄŻANIA
Zbigniew Machej, znany poeta z cieszyńskiej ziemi, laureat
kilku nominacji i nagród literackich będzie gościem Muzeum
Zbiory Marii Skalickiej. 8 października o godz. 16.00 odbędzie
się promocja najnowszego tomu poezji Zbigniewa Macheja
„Mroczny przedmiot podążania”.

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję za udzieloną mi pomoc
pani Ilonie Świątek, koleżankom z targu, szczególnie
Kasi i Izie, i wszystkim, którzy wspierali mnie duchowo.

Renia

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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Z. Kufrej.

Fot. M. Niemiec

NOWY PREZES CZANTORII

We wtorek we wczesnych godzinach rannych z pracownikami przywitał
się nowy prezes Kolei Linowej „Czantoria” Sp. z o.o. Został wyłoniony
w drodze konkursu, który został ogłoszony początkiem lipca.
Kandydaci musieli posiadać obywatel19 września Rada Nadzorcza spółki postwo polskie, wykształcenie wyższe oraz informowała, że wybrany został Zbigniew
co najmniej pięcioletni okres pracy lub Kufrej. Nowy prezes Kolei pochodzi
pełnienia funkcji na stanowisku kierow- z Sosnowca, ale od 4 lat jest mieszkańniczym lub prowadzenie własnej działal- cem Ustronia. Ma żonę, zamężną córkę
ności gospodarczej przez co najmniej 5 i wnuczkę.
lat i oczywiście korzystać w pełni z praw – Przez kilkanaście lat mieszkaliśmy
publicznych. Do wymagań pożądanych w Wiśle, ale zawsze marzył nam się sąsiedzaliczono: znajomość zasad funkcjono- ni Ustroń, który jest równie malowniczo
wania spółek handlowych ze szczególnym położony, ale charakteryzuje się łagodniejuwzględnieniem spółek komunalnych, szym klimatem. Udało się właśnie tutaj
znajomość zasad wynagradzania w spół- wybudować dom – mówi Z. Kufrej.
kach Komunalnych, znajomość zasad
Obecny szef kolei linowej z wykształnadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli cenia jest magistrem inżynierem hutnifinansowej przedsiębiorstwa oraz rachun- kiem, pracował m.in. w Hucie „Katowice”
kowości zarządczej, umiejętność pracy w Dąbrowie Górniczej i Zakładzie Kokw zespole, kreatywność, samodzielność, sowniczym „Przyjaźń”. Nie są mu obce
odporność na stres.
zagadnienia elektroenergetyczne, które

POSPRZĄTANY TRÓJKĄT

Czyny społeczne wyszły z mody, ale
gdy jednak udaje się skrzyknąć ludzi,
by popracowali na własnym podwórku,
zawsze wychodzi z tego coś dobrego.
W sierpniu do dzieła ruszyli mieszkańcy
Nierodzimia. Nie mieli wyjścia. Wcześniej
zwrócili się do Zarządu Osiedla z prośbą
o uporządkowanie terenu wokół wjazdu
z ul. Bocznej na ul. Kreta. Zarastał krzakami, utrudniał widoczność i na pewno nie
zdobił okolicy. Zarząd przekazał prośbę do
Urzędu Miasta, ale są ważniejsze wydatki.
Przedsiębiorstwo Komunalne owszem,
wysłało pracowników, ale przycięcie gałęzi
nie zmieniło diametralnie sytuacji. Trzeba
było wziąć sprawy w swoje ręce. Ośmioro
mieszkańców w ciągu kilku godzin pracy, załatwiło problem raz na zawsze. Nie
udałoby się to, gdyby członek zarządu
dzielnicy, Stanisław Kozieł nie wspomógł
ich traktorem i piłą mechaniczną. Z piłą
przybył też na pomoc Jan Cholewa, pre-
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zes Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokum”.
Wycięto wszystkie krzaki i drzewka, załadowano odpady na przyczepę i chaszcze
zniknęły. Co więcej, nie urosną na nowo, bo
w najbliższym czasie Jerzy Górniok zajedzie na miejsce koparką i wykopie korzenie.
Zmieniła się też okolica Szkoły Podstawowej nr 6. Prace zostały wykonane
na zlecenie miasta i teraz dzieci, które
chcą przejść ze szkoły na plac zabaw
i z powrotem mają chodnik dla wygody,
a dla bezpieczeństwa pasy i barierki. Żeby
kierowcy zwalniali w rejonie szkoły, na
jezdni zamontowano progi. Niechcianym
efektem tych niezbędnych zmian była
likwidacja części miejsc parkingowych.
Kierowcy korzystają z terenu obok sali
gimnastycznej, ale nie jest on stworzony
do stawiania aut, bo po deszczu nawierzchnia nasiąka wodą i tworzą się kałuże.
Zwrócono się z wnioskiem do burmistrza
o położenie asfaltu. Jest to o tyle ważne, że

poznał, zarządzając przez wiele lat spółką
usługowo- handlową z siedzibą w Będzinie. Swoje umiejętności menadżerskie
wykorzystywał również, kierując przez
ostatnie kilka lat katowickim Oddziałem
Firmy Frezpol Sp. z o.o.
– Co ciekawe, firma ta produkuje liny
stalowe, które są głównym elementem
nośnym kolei, więc moja obecna praca
tematycznie jakby nawiązuje do poprzedniej – stwierdza Z. Kufrej.
Na pytanie, czy znał wcześniej nasze
miasto i wyciąg, prezes odpowiada:
– Prawie każdy mieszkaniec Śląska i Zagłębia był kiedyś w Ustroniu i wjeżdżał
na Czantorię. Ja czyniłem to wielokrotnie,
zawsze zachwycając się niesamowitymi
widokami, panoramą Zawodzia i Jaszowca. Kolej linowa to wyjątkowa atrakcja
tego miasta, wyjazd nią dostarcza niezapomnianych wrażeń.
Mówiąc o powodach przystąpienia do
konkursu na stanowisko prezesa, Z. Kufrej
stwierdził:
– Jestem bardzo zadowolony, że mieszkam w Ustroniu, a kiedy przeczytałem
ogłoszenie o konkursie, pomyślałem,
że dobrze byłoby tu również pracować.
Mam odpowiednie kwalifikacje, więc
postanowiłem spróbować. Na razie nie
chciałbym jeszcze mówić o planach
i wyzwaniach, jakie mnie czekają, bo jestem zaledwie drugi dzień w pracy. Jeśli
chodzi o mieszkańców i turystów korzystających z wyciągu, to dla nich na razie
nic się nie zmieni ani ceny, ani godziny
otwarcia czy zasady korzystania z wyciągu. Działamy i zapraszamy wszystkich do
wyjazdu na Czantorię.
Zapytany o hobby, Z. Kufrej odpowiedział:
– Moją pasją jest ogród, który założyłem
i z przyjemnością pielęgnuję. Mimo wielu
obowiązków na pewno znajdę czas na
pracę w ogrodzie, zwłaszcza że wcześniej
robiłem to tylko z doskoku, bo dojeżdżałem do pracy do Katowic. Teraz będę na
miejscu.
Monika Niemiec
po zakończeniu termomodernizacji szkoły,
wykonany będzie podjazd dla osób niepełnosprawnych i parking przed budynkiem
jeszcze się skurczy.
Wiosną pisaliśmy o udostępnieniu dzieciom i młodzieży stadionu przez Klub
Sportowy „Nierodzim”. Mogą korzystać
z bocznego boiska z dwiema bramkami.
Nieodpłatnie odnowić bramki zgodził się
właściciel firmy ślusarskiej Roman Górniok. Okazało się jednak, że są w bardzo
złym stanie. Szukano rozwiązania i znowu
z pomocą przyszły życzliwe osoby. Materiał przekazał właściciel firmy Perrot
z Nierodzimia, a R. Górniok zmontował
nowe bramki, ocynkował i przywiózł na
miejsce.
Wszystkim osobom, które zaangażowały
się w prace, Zarząd Osiedla złożył podziękowania. Podkreślano, że współpraca
mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji
przynosi bardzo dobre efekty. Może nie
są to wielkie i spektakularne zmiany, ale
sprawiają, że żyje się lepiej.
Monika Niemiec
25 września 2014 r.

O sukcesach siatkarskich mówi
burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

JUBILEUSZ PRAŻAKÓWKI
Pod takim tytułem 16 września odbyła
się sesja popularnonaukowa, której organizatorami byli: Polskie Towarzystwo
Ewangelickie Oddział w Ustroniu oraz
Towarzystwo Miłośników Ustronia. Wygłoszone zostały trzy referaty:
• Lidia Szkaradnik (dyrektor Muzeum
Ustrońskiego) – Z przeszłości „Prażakówki”,
• Bożena Kubień (prezes Towarzystwa
Miłośników Ustronia) – „Prażakówka”
w latach 1922-1934: idea – budowa – rozbudowa (z prezentacją fotografii),
• Barbara Nawrotek-Żmijewska – (dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka”) – „Prażakówka” współcześnie.
Uczestnicy spotkania mieli okazję do
zapoznania się z dotychczas nieznanymi faktami z przeszłości tego obiektu.
Szczególnie wiele z nich zaprezentowała w swoim referacie Bożena Kubień.
W procesie projektowania, budowy i rozbudowy zaangażowani byli znakomici
w tamtych czasach architekci i budowniczowie: Tadeusz Michejda, Józef Kozieł
oraz Juliusz Stritzki i Jan Stritzki. Wielkie
też było zaangażowanie zborowników
ustrońskich, a ówczesny burmistrz Ustronia Jan Błaszczyk osobiście furmanką
zwoził na plac budowy materiały budowla-
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ne. Zainteresowało to obecnego na naszej
sesji burmistrza Ireneusza Szarca.
Ciekawa i interesująca była dyskusja po
referatach. Edward Markuzel przyniósł
dokumenty dotyczące działającego tam
w okresie międzywojennym kina „Świt”.
Znalazł je u babci, która w „Prażakówce”
mieszkała. Zainteresowały one szczególnie Halinę Żelińską, której ojciec Karol
Gogółka był jednym z trzech założycieli
kina.
Sesję uświetnił występ młodzieżowego zespołu wokalno-instrumentalnego
S.D.G. (Soli Deo Gloria). Zespół działa
przy parafii ustrońskiej, a prowadzi go
Paweł Branc. Była także kawa, herbata
i smakujące wszystkim ustrońskie kołacze.
Sesja odbyła się prawie dokładnie
w 80. rocznicę uroczystego poświęcenia
i otwarcia „Prażakówki”. Uroczystość
z udziałem wojewody śląskiego Michała
Grażyńskiego miała miejsce 23 września
1934 roku. Wtedy była to niedziela.
W tak krótkiej notatce nie sposób przedstawić wszystkich informacji zawartych
w referatach i w dyskusji. Znajdą się one
w 17. tomie „Pamiętnika Ustrońskiego”,
którego wydanie Towarzystwo Miłośników Ustronia przewiduje na grudzień
tego roku.
Tekst i foto: Michał Pilch

*

*

Przez ostatnie trzy tygodnie cała Polska
żyła siatkarskimi mistrzostwami świata.
Dopingowaliśmy naszą drużynę, która
już od dłuższego czasu zajmuje wysoką
pozycję w światowych rankingach, ale
brakowało przysłowiowej kropki nad „i”.
Postawiliśmy ją w tym roku, zdobywając
po 40 latach, tytuł mistrza świata.
Atmosfera, która towarzyszyła mundialowi była niesamowita. Polscy kibice
siatkarscy, którzy znani są już z tego,
że potrafią fantastycznie dopingować
i przeżywać zawody, udowodnili, że Polska
zasłużyła sobie na to, by być organizatorem
tak prestiżowego turnieju. Oprócz naszych
zawodników, publiczność była drugim najmocniejszym elementem tych mistrzostw,
za co należą jej się szczególne podziękowania i słowa uznania. Mówi się, że
kibice to dodatkowy zawodnik w drużynie
i w tym przypadku, zasada się potwierdziła. Kibice potrafili wspaniale zagrzewać
do walki i mobilizować siatkarzy nawet
w najtrudniejszych momentach.
Turniej był bardzo trudny, wyczerpujący, nasza drużyna rozegrała 13 meczy
i potwierdziła teorię, że przy takim wysiłku
musi się zdarzyć jedno słabsze spotkanie.
Przegraliśmy ze Stanami Zjednoczonymi,
ale na szczęście nie zatrzymało to pędzącego ku zwycięstwu pociągu. Wszystko
skończyło się fantastycznym zwycięstwem
z Brazylią. Jestem przekonany, że ten tytuł
Polakom się należał w stu procentach.
W Ustroniu piłka siatkowa zaczęła się
rozwijać jeszcze przed ogólnokrajową falą
popularności. Prowadzone były i nadal
są zajęcia z młodzieżą w ramach Towarzystwa Rekreacyjno-Sportowego „Siła”,
w Szkole Podstawowej nr 2 i w Gimnazjum
nr 2. Niemniej jednak sukcesy reprezentacji zawsze przyczyniają się do wzrostu
zainteresowania daną dyscypliną, więc
myślę, że teraz siatkówka będzie jeszcze
bardziej atrakcyjna dla młodych ludzi.
Nie mamy powodu, żeby narzekać na
brak zainteresowania grami zespołowymi
w naszym mieście, bo niezmiennie popularnością cieszy się piłka nożna i młode
drużyny z dwóch klubów sportowych
obecne są w rozgrywkach ligowych. Po
wybudowaniu sali gimnastycznej, powstał
silny ośrodek piłki ręcznej w Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1, a tamtejsi
szczypiorniści mogą się pochwalić znakomitymi osiągnięciami. Do tego również
w pewnym stopniu przyczyniły się sukcesy
reprezentacji.
Należy się tylko cieszyć, że dzięki takim
imprezom jak mistrzostwa świata i osiągnięciom naszych zawodników, łatwiej młodych ludzi oderwać od komputera i skłonić
do ruchu, co dla ich zdrowia i rozwoju jest
niezmiernie ważne.
Spisała: (mn)
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Wszyscy chętni mogli przeprowadzić bezpłatnie wiele badań.

Fot. A. Targowski

BIAŁA SOBOTA W USTRONIU
W sobotę 20 września w Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji po raz
pierwszy zorganizowana została ,,Biała
Sobota”. Akcja patronowana była przez
Urząd Marszałkowski Województwa Ślą-

skiego. W ramach akcji ŚCRiP świadczyło wiele bezpłatnych usług wszystkim
chętnym pacjentom z Ustronia i okolic.
Szczególną uwagę poświęcono rodzinom wielodzietnym. Wieloosobowa kadra

POTRZEBNA LODÓWKA

przygotowywała wydarzenie od kilku
tygodni. Oprócz specjalistycznych porad kardiologów, psychologa, dietetyka
oraz specjalisty od rehabilitacji, pacjenci
mogli także przeprowadzić szereg badań,
a nawet odbyć lekcję uprawiania popularnego Nordic Walkingu. Ciekawostką była
również możliwość pomiaru tlenku węgla
w wydychanym przez siebie powietrzu.
Dzięki uprzejmości Ewy Wojtynek,
koordynującej wraz z kadrą szpitalną sobotnie wydarzenie, dowiedzieliśmy się, że
obsłużono trzynaście osób, w tym czwórkę dzieci. Wszyscy pacjenci skorzystali
z usług kardiologa, a cztery osoby z porad
dietetyka. W ramach wizyty każdemu
pacjentowi przysługiwał szereg badań.
Dokonywano pomiaru stężenia glukozy
we krwi, mierzono również ciśnienie
tętnicze oraz wykonywano badanie EKG.
Pomimo wcześniejszych komunikatów
w szpitalu nie pojawił się nikt z Kartą
Dużej Rodziny. Akcja ,,Biała Sobota”
jest jednym z wydarzeń towarzyszących
wprowadzeniu na Śląsku właśnie tej karty. Warto ubiegać się o nią jeżeli jest się
członkiem rodziny wielodzietnej. Dzięki
karcie można liczyć na zniżki i dodatkowe
uprawnienia na terenie całego kraju.
,,Biała Sobota" odbyła się także w 27
innych placówkach medycznych na terenie
województwa śląskiego. Tym którym nie
udało się skorzystać z bezpłatnych usług
medycznych w sobotnie przedpołudnie pozostaje żałować niewykorzystanej okazji,
ponieważ następna z pewnością nie pojawi
się w najbliższej przyszłości.
Adam Targowski

ŚWIATOWY DZIEŃ SERCA

Dzieciom z ośrodka prowadzonego przez Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i Rodzinie bardzo przydałaby się lodówka,
bo nie ma już gdzie trzymać produktów potrzebnych do codziennego przyrządzania posiłków. Pracownicy ośrodka zwracają się
z prośbą o nieodpłatne przekazanie takiego urządzenia, które nie
musi być nowe, ważne by, było sprawne.
Ośrodek Pracy z Dziecmi i Młodzieżą „Można inaczej” jest
specjalistyczną placówką socjoterapeutyczną wsparcia dziennego,
mieści się w budynku biblioteki koło rynku, jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 18. Z pomocy ośrodka korzysta ok.
40 podopiecznych, placówka posiada również swoje oddziały we
wszystkich dzielnicach Ustronia. Z pomocy oddziałów i klubików
korzysta rocznie ok. 400 dzieci. Podopieczni ośrodka korzystają
m.in. z zajęć rozwijających, np. kulinarnych, podczas których uczą
się nie tylko gotować i ładnie podawać różne potrawy, ale również
gospodarowania pieniędzmi, robienia zakupów, współpracowania
z innymi, negocjacji.
(mn)

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca zapraszają na Światowy
Dzień Serca, który odbędzie się 28 września na rynku. Można
przyjść i bezpłatnie przebadać swoje serce, bo wyspecjalizowani
lekarze i pracownicy klinik ocenią czynniki ryzyka choroby wieńcowej, przeprowadzą konsultacje kardiologiczne i rehabilitacyjne,
oznaczą poziom glukozy, przeprowadzą pomiar ciśnienia krwi.
Dzień Serca potrwa od godz. 12 do 16. Patronat honorowy nad
przedsięwzięciem objął burmistrz Ireneusz Szarzec, a współorganizatorem jest Urząd Miasta Ustroń. Oprawę muzyczną zapewni
zespół Phoenix Band.

U WAGA!
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż
napojów alkoholowych

ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI

Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi obowiązku uiszczenia trzeciej raty za
posiadanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Termin płatności trzeciej raty upływa 30 września 2014
r. Płatności należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta
Ustroń (parter) lub przelewem na konto bankowe: ING
BANK ŚLĄSKI O/Bielsko-Biała 60 1050 1070 1000 0001
0102 5211
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PRZEPRASZAMY ZA BŁĄD
Bardzo przepraszam czytelników za podanie błędnego terminu
polsko-węgierskiego festynu, który odbył się w minioną sobotę
w Lipowcu.
Monika Niemiec

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Ustroniu zapraszają młodzież
ustrońskich szkół do wzięcia udziału w marszu „Zapal znicz pamięci” 27 września o godzinie 11.30 przed G-1 przy tablicy upamiętniającej zamordowanych ustroniaków. Pokażmy, że pamiętamy
o Polskim Państwie Podziemnym i jego bohaterach. Prosimy w tym
dniu o założenie na ramię biało-czerwonej opaski z symboliczną
kotwicą - znakiem Polski Walczącej. Mamy nadzieję, że nasz udział
w marszu będzie godnym upamiętnieniem lokalnych obchodów
utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego pod wspólnym hasłem
„My z niego wszyscy”.
Organizatorzy
25 września 2014 r.

LIST Z AUSTRALII

Wyjątkowym momentem uroczystości 15 września, upamiętniającej zburzenie ustrońskiej synagogi, było odczytanie
przez posła Czesława Gluzę listu od mieszkającego w Melbourne, Ottona Windholza. Poniżej publikujemy jego treść.
Drodzy zebrani, nie bez wzruszenia dowiedziałem się kilka dni
temu o planowanej na dziś uroczystości dla upamiętnienia 75.
rocznicy spalenia ustrońskiej synagogi. Wydarzenie to będzie
jeszcze jednym potwierdzeniem właściwego stosunku do spraw
ludzkich, tak charakterystycznych dla was, moich ustroniaków
i ludu Śląska Cieszyńskiego. Od dawien dawna tak było i dalej
tak jest. Dlatego w roku 1902 powstała synagoga ustrońska
i dlatego na miejscu, w którym stała, powstał ten pomnik. Pomnik
będący pięknym dowodem prawości miejscowej ludności, ale tez
dowodem bezmyślnego okrucieństwa faszystowskiego totalitaryzmu. Leży przede mną oryginał obwieszczenia z dnia 13 czerwca
1902 roku, oznajmiający zakończenie budowy synagogi, a wśród
członków komitetu jej budowy znajduje się między innymi nazwisko mojego dziadka, Adolfa Windholza. Od początku lat 30. aż do
wybuchu wojny mój ojciec, Józef Windholz był przewodniczącym
izraelskiej gminy wyznaniowej w Ustroniu. On też w dniu 22
września 1939 roku otrzymał oficjalne potwierdzenie konfiskaty mienia tej gminy to znaczy: synagogi, stojącego obok niej
domu mieszkalnego, cmentarza oraz pieniędzy znajdujących się
w Komunalnej Kasie Oszczędności w Cieszynie. Dokument ten też
leży przede mną. Podpisał go Hubert Machanek, komisaryczny
burmistrz Ustronia.
Mając takie emocjonalne powiązania z tą świątynią, pragnąłem
odszukać jakikolwiek przedmiot z niej ocalały. Toteż w 1994 roku,
podczas jednego z licznych pobytów w Ustroniu, dałem odnośne
ogłoszenie do Gazety Ustrońskiej i oto odezwała się pani Ewa

FIRMA TRANSPORTOWA
ZATRUDNI KIEROWCÓW

NA TRASY MIĘDZYNARODOWE
Wymagania:

- Aktualne prawo jazdy kat. C+E,
- Świadectwo kwalifikacji zawodowej/kurs na przewóz rzeczy
- Aktualne orzeczenie psychologiczne,

Oferujemy:

- Atrakcyjne warunki wynagradzania,
- Zaplecze socjalne

Dokumenty aplikacyjne prosimy wysyłać na adres:
magdalena.mendrek@retos.pl
tel. kontaktowy: 33 854 86 68
Retos Transport Lampel Czapka Spółka Jawna
ul. Górecka 45, 43-430 Skoczów
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Bogocz z Jelenicy, że jest w posiadaniu kilku cegieł z rozbiórki
zgliszcz synagogi wiosną 1940 roku. Z podarowanych mi dwóch
cegieł, jedną oddałem Muzeum Ustrońskiemu, a drugą zabrałem ze sobą aż do Australii. Na cegle tej jest wycisk hebrajskiej
litery „szin”, co według tradycji żydowskiej oznacza brama do
niebios. W tym miejscu pragnę powtórzyć słowa wypowiedziane
przez księdza kanonika Antoniego Sapotę w dniu odsłonięcia tego
pomnika: „Miejsce, na którym stoisz święte jest, każde miejsce,
gdzie człowiek się modli przez modlitwę staje się święte”. Kiedy
w czwartek, 12 czerwca 1997 roku doznałem zaszczytu odsłonięcia tego pomnika, mówiłem o tolerancji religijnej miejscowej
ludności i o tym, jak my, ustrońscy Żydzi, byliśmy przywiązani do
tej ziemi. Od wybuchu wojny minęło już 75 lat i oto okazuje się,
że ja, Otto Windholz jestem ostatnim z ojca i dziada tutejszym
Żydem. Zmuszony opuścić kraj w 1968 roku i mieszkając od 46
lat w dalekiej Australii, jako jej obywatel jestem jej wdzięczny za
przygarnięcie mojej rodziny i stworzenie warunków dostatniego
życia. Jednakże ojczyznę ma się tylko jedną, kraj, w którym człowiek się urodził. Dla mnie zawsze był i do końca pozostanie nią
kraj nad Wisłą. A w tym kraju mój ukochany Ustroń, w którym
ujrzałem światło dzienne 91 lat temu.
Dziękuję wam za tak piękną działalność i dzisiejszą tu obecność.
Pónbóczek wóm zapłać.
Otto Winecki-Windholz ze swoją od 60 lat Krysią,
która też Ustroń serdecznie pokochała

TURNIEJ O PUCHAR
NIERODZIMIA

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Nierodzim” serdecznie zaprasza mieszkańców i kibiców piłki nożnej na turniej piłkarski
„O puchar Nierodzimia”, który rozpocznie się 27 września o godzinie 14.00, na boisku KS „Nierodzim”, ul. J. Kreta 2. W turnieju
przewidujemy uczestnictwo czterech drużyn: KS „Nierodzim”,
Jamajka Ustroń, FHU „Wojciech”, „Cieszyn-Piastowskie” oraz
Oldboy-e Ustroń. Lista turniejowa jest otwarta, a drużyny zainteresowane udziałem w turnieju serdecznie zapraszamy do zabawy
(do godziny 13.30 można zgłaszać drużyny). Dla zwycięzców
przewidujemy puchary i dyplomy, dla wszystkich uczestników
turnieju posiłek i napój regeneracyjny, mieszkańcom zapewniamy
dobrą zabawę i spotkanie integracyjne klubu kibica „Nierodzim”,
a dla dzieci otwarty w trakcie całej imprezy plac zabaw. Na miejscu
grill, grochówka, słodycze i napoje. Dochód ze sprzedaży cegiełek
w trakcie imprezy w całości zostanie przeznaczony na działalność
statutową klubu.
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Nierodzim”

Gazeta Ustrońska 7

To nie było łatwe spotkanie, tak jak niełatwe są rozmowy o Śląsku Cieszyńskim.
Na wiele spraw mieszkańcy tej ziemi
mają różne poglądy, które niejednokrotnie
zależą od osobistych losów rozmówców
i ich rodzin. Wiele jest też kwestii, których
poruszać nie chcemy. Do ojcowizny mamy
tak emocjonalny stosunek, że kilka razy
uczestnicy spotkania, skierowali swoje
oburzenie w stronę promotorów, mimo
że ci jedynie przedstawiali zdanie osób,
z którymi przeprowadzali wywiady, lub
przytaczali obiegowe opinie.
K. Szkaradnik stwierdziła, że mimo pięknej pogody, na promocję przyszło wiele
osób, między innymi burmistrz Ireneusz
Szarzec i panie radne: Krystyna Kukla,
Bogusława Rożnowicz, Elżbieta Sikora,

i jego współpracowników jest aż 20 osób.
Niektóre z nich są osobami z pierwszych
stron gazet, znanymi i cenionymi, chociażby prof. Tadeusz Sławek, były rektor
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
prywatnie mieszkaniec Cisownicy, Marek
Szołtysek – śląski pisarz, dziennikarz,
historyk, ale także znana poetka z Zaolzia – Renata Putzlaher, Jerzy Kronhold
– poeta, działacz kultury, były konsul RP
w Ostrawie, Leszek Richter – prezes sekcji
ludoznawczej PZKO. Jednak nazwiska to
nie wszystko. Jak już powiedziałam chodzi
o tematykę, o to , że każda z tych rozmów
otwiera wiele różnych ścieżek do dyskusji,
wiele różnych dróg do interpretacji tego,
czym tak naprawdę jest Śląsk Cieszyński.
Nie jest to pierwsza promocja książki, ale

się zaczęło, z tej naszej dumy śląskocieszyńskiej, z tego przypominania Księstwa
Cieszyńskiego, jego bogatej historii, z tego
etosu pracy, prężnego czytelnictwa. Ale
w pewnym momencie uznaliśmy, że strasznie mało wiemy. Że pokutuje w nas takie
proste myślenie symbolami i stereotypami.
I tak się zaczęła ta przygoda. Chcieliśmy
znaleźć osoby, które będą mądrzejsze od
nas, a z drugiej strony, będą mówić o Śląsku Cieszyńskim trochę inaczej. Pytanie,
które jest mi najczęściej zadawane, to:
dlaczego nie ma rozmowy z profesorem
Kadłubcem. Dlatego, że zasługuje na wywiad rzekę i osobną książkę, ale również
dlatego, że głos profesora Kadłubca jest
słyszalny, a my chcieliśmy, żeby zaczęli
mówić ci, którzy do tej pory byli mniej
słyszalni.
Z opowieści o powstawaniu książki,
przedstawienia osób, z którymi przeprowadzono rozmowy, kontrowersyjnych opinii
i anegdot można było wysnuć dwa podstawowe wnioski. Pierwszy, że „Rozmowy

A. Drobik

K. Szkaradnik

P. Grzyb.

WARTO ROZMAWIAĆ
(cd. ze str. 1)

Fot. M. Niemiec

Izabela Tatar, ponieważ Śląsk Cieszyński
jest im szczególnie bliski. Ale zaraz zastanawiała się:
– Czy ta bliskość nie jest czasami zbyt
łatwa, czy nie oswoiliśmy się z nią za bardzo? Czy czasami nie wydaje nam się, że
o Śląsku Cieszyńskim wszystko wiemy?
Nie jest to w żaden sposób jakiś zarzut
wobec Państwa, ponieważ ja sama, czytając książkę, którą mamy dzisiaj tu promować, doszłam do wniosku, jak mało wiem
o ziemi, która jest mi szczególnie droga.
Ta książka otwiera perspektywy na jej
złożoność. Jest to złożoność wielostronna
i czasem bardzo bolesna. Książka ta unika
prostych uogólnień. Co sprawia, że ta
książka jest sama w sobie złożona i skomplikowana? Otóż pozwala na to chociażby
fakt, że rozmówcami Andrzeja Drobika
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Fot. M. Niemiec

można chyba w ten sposób się wyrazić, że
Ustroń jest szczególnie predestynowany
do tego, żeby promocja się tu odbyła.
Chociażby z tego względu, że wszystkie
trzy osoby, które pracowały nad tą książką,
Andrzej Drobik, Dawid Legierski i Justyna
Szczepańska to ustroniacy.
A. Drobik potwierdził słowa K. Szkaradnik, że tak naprawdę wielu rzeczy o Śląsku
Cieszyńskim nie wiemy. Zwierzył się,
że tego wieczora pierwszy raz odwiedzi
Zebrzydowice do tegoż Śląska bezsprzecznie należące. Ale nie to, że mieszkając
w Ustroniu, Wiśle, Strumieniu mało interesujemy się wydarzeniami zza miedzy, było
głównym powodem powstania książki.
Autor powiedział:
– Rozmawiamy o całym Śląsku Cieszyńskim, bo jesteśmy z niego dumni. Od tego

Fot. M. Niemiec

o Śląsku Cieszyńskim” nie są kompendium wiedzy o regionie, a drugi, że region
ten jest o wiele bardziej zróżnicowany
niż nam się wydaje. Może trzeba będzie
skorygować własne poglądy po przeczytaniu książki, przemyśleć niektóre
kwestie i popatrzeć na swój osobisty Śląsk
Cieszyński trochę inaczej. Nie ma jednak
wątpliwości, że po „Rozmowach” obraz
naszej małej ojczyzny będzie bogatszy
i pełniejszy.
Podczas spotkania muzycznie łagodził atmosferę Paweł Grzyb, uczeń klasy maturalnej technikum hotelarskiego
w Wiśle, laureat konkursu gwarowego „Po
cieszyńsku po obu stronach Olzy”, grający
w kapeli Estrady Ludowej „Czantoria”,
znany również z solowych występów.
Monika Niemiec
25 września 2014 r.

KULINARNY
FESTYN

Mimo że Polak i Węgier to dwa bratanki,
spotkanie mieszkańców Lipowca z mieszkańcami Hajdunanas było zbliżeniem
dwóch różnych kultur. A już na pewno kultur kulinarnych. W niedzielę częstowano
gości żurkiem w chlebie, a ci nie wiedzieli,
jak się za tą zupę zabrać. Chleb najchętniej
zabraliby ze sobą, a niektórzy zażyczyli
sobie drugiego dania w tym nietypowym
naczyniu. Z kolei gospodarze z uznaniem
patrzyli na węgierskie gotowanie nad
ogniem, znakomite gołąbki z kiszonej kapusty z kaszą pęczak i placki ziemniaczane
smażone w głębokim tłuszczu. Ustroniacy
zajadali się trzema rodzajami gulaszu,
Węgrzy ogórkami kiszonymi.
Wszystko to działo się podczas wizyty
18-osobowej grupy z miasta partnerskiego. Przyjechali w piątek, by w sobotę,
20 września od rana gotować i szykować jadło na polsko-węgierski festyn,
który odbył się po południu przy Szkole
Podstawowej nr 5. Zorganizowało go
Koło Gospodyń Wiejskich z przewodniczącą Olgą Kisiałą, Ochotnicza Straż
Pożarna z prezesem Tadeuszem Krystą
i Towarzystwo Kontaktów Zagranicznych z prezesem Andrzejem Piechockim.
O godz. 15, kiedy zaczęli się pojawiać
pierwsi goście, atmosfera była już bardzo
wesoła, a wszystkie potrawy gotowe.
Uczestników tego polsko-węgierskiego
święta powitali burmistrzowie – Szólláth
Tibor i Ireneusz Szarzec. Jednak tym
razem oficjele nie tylko przemawiali, ale
też musieli się wykazać umiejętnościami
kulinarnymi. Przedstawicieli władz było
znacznie więcej, bo przybyli urzędnicy
i radni obojga narodów, ale wszyscy siedzieli wspólnie za stołami, zjednoczeni
wspaniałym poczęstunkiem.
Podczas festynu można było oglądać
i kupić oryginalne rękodzieło lipowczanek
oraz słomiane upominki przywiezione
z Hajdunanas. Przygrywała kapela góralska i nie brakowało chętnych do tańca.
Były też chwile bardziej podniosłe, kiedy
mieszkańcy dzielnicy zaśpiewali swój
hymn „Lipowski Groń”.
Delegacja z Hajdunanas gościła u nas
od piątku do niedzieli. Nocowali w szkole,
a posiłki przygotowywały im panie
z KGW. Okazało się, że nawet nie było
problemów z komunikacją, udawało się
porozumieć nawet wtedy, gdy chwilowo
brakowało tłumaczy. Mieszkańcy miast
partnerskich znają się zresztą coraz lepiej.
Szczególnie panie z koła gospodyń w Lipowcu podtrzymują kontakty i regularnie
biorą udział w tamtejszych regionalnych
przedsięwzięciach.
Węgrzy byli bardzo zadowoleni z pobytu w naszym mieście, chwalili gościnność, jedzenie i atmosferę. Jeden z nich
stwierdził, że jest tak zadowolony, że
nawet nie umie tego wyrazić, a najmilej
będzie wspominał uśmiechy ustrońskich
dziewczyn.
Monika Niemiec
25 września 2014 r.			

Burmistrz Hajdunanas pracował w gustownym fartuszku.

Fot. J. Piechocki

Wspólne śpiewy i tańce, jak to u bratanków.

Fot. M. Niemiec

Hajdunanas słynie m.in. z wyrobów ze słomy.

Fot. M. Niemiec
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Wspólne zdjęcie z posłanką A. Trybuś-Cieślar i wicemarszałkiem C. Grabarczykiem.

ZACHWYCENI WARSZAWĄ
Bieżący rok obfitował w wiele ważnych
rocznic i wydarzeń w naszym kraju. Były
to między innymi: 75. rocznica wybuchu
II wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego, 15. rocznica przystąpienia Polski do NATO i 10. rocznica

wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
W związku z tym członkowie ustrońskiego
Koła nr 2 Polskiego Związku Emerytów
i Rencistów postanowili wybrać się na
wycieczkę do Warszawy. Wzięła w niej
udział 40-osobowa grupa, która od 10

DAJ SIĘ PONIEŚĆ BAJKOM

7 dni i 7 nocy, 168 bajkowych godzin –
jak wiele można zrobić w tak krótkim czasie! Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej
„Być Razem” stawia przed sobą nie lada
wyzwanie, którego realizacja sprawi, że
na twarzach podopiecznych Domu Matki i
Dziecka „Słonecznik” w Cieszynie zagości
uśmiech. Wydarzenie ma na celu ustanowienie nowego, jedynego rekordu w Polsce – „Rekordu jak z Bajki” – polegającego
na nieustannym czytaniu bajek dla dzieci
przez tydzień. Już w niedzielę 21 września.
w Muzeum w Cieszynie ruszyła próba
ustanowienia bajkowego rekordu. Jest to
jedyne takie przedsięwzięcie nie tylko na
Śląsku Cieszyńskim, ale i w całej Polsce.
Uroczysty finał odbędzie się 28 września
2014 r. Do tego dnia w murach cieszyńskiego muzeum zagości 1008 osób, które
czytając bajki, jeden po drugim, przez
zaledwie 10 minut przyczynią się do realizacji bajkowego rekordu oraz sprawią, że
serca tych najmłodszych wypełni radość.
Do „Rekordu jak z Bajki” przyłączyli się
również Julia Kamińska, Kabaret Łowcy.B
oraz Piotr Szymala.
Paulina Czyż
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do 12 września przebywała w stolicy.
Pierwsze kroki skierowaliśmy do Sejmu.
Byliśmy zadowoleni z możliwości zapoznania się z pracami naszego parlamentu, posłów i senatorów, ale także zwiedziliśmy gmach Sejmu i poznaliśmy jego
historię. Wszystko to było możliwe dzięki
ogromnej życzliwości i dużemu zaangażowaniu naszej poseł Aleksandry Trybuś-Cieślar. Pani poseł osobiście zajęła się
sprawami organizacyjnymi związanymi
z naszą wizytą, osobiście oprowadziła
naszą liczną grupę po najważniejszych
i najciekawszych miejscach w gmachu
Sejmu. Wspólne zdjęcie z panią poseł
i wicemarszałkiem Sejmu Cezarym Grabarczykiem będzie dla nas cenną pamiątką.
Program naszej wycieczki był bardzo bogaty. Z dużym zainteresowaniem zwiedzaliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, Powązki, Zamek Królewski, Wilanów
i Łazienki. Przemieszczając się po mieście mieliśmy też okazję zapoznać się
ze zmieniającą się Warszawą. Dla wielu,
szczególnie tych, którzy mieli okazję po
raz pierwszy odwiedzić naszą stolicę, było
to niezwykle miłe, ciekawe i budujące.
Przebywanie na Zamku Królewskim, jego
zwiedzanie, poznanie historii też dało nam
satysfakcję, że tak wiele można uczynić
dobrego – pozytywnego, jeśli w zgodzie
społecznej dąży się do wspólnych celów.
Mieliśmy wiele szczęścia, że po Zamku,
Krakowskim Przedmieściu, okolicach Pałacu Prezydenckiego, Placu Piłsudskiego
i Grobie Nieznanego Żołnierza oprowadzał nas bardzo miły i sympatyczny
przewodnik, który wykazał się ogromną
wiedzą i wysoką kulturą. Przekazał nam
wiele cennych informacji, które zapewne pozostaną przez wiele lat w naszej
pamięci.
Na temat naszego wyjazdu i wrażeń
można by jeszcze sporo opowiadać, ale
to wszystko nie byłoby możliwe albo
bardzo trudne do realizacji, gdyby nie
duże zrozumienie i ogromna życzliwość
naszych władz miasta, a w tym szczególnie burmistrza Ireneusza Szarca, Danuty
Koenig, naczelnik Wydziału Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta oraz Barbary Nawrotek-Żmijewskiej,
dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka”, którym bardzo dziękujemy
w imieniu naszych emerytów. Takie udane przedsięwzięcia nie są możliwe bez
kogoś, kto zajmuje się logistyką. Odpowiedzialna za to była firma „Ola” państwa
Wódkowskich z Jastrzębia Zdroju.
Szanowni czytelnicy, my, emeryci,
mamy pełne prawo brać udział w życiu
naszego kraju. Przecież, jeśli tylko pozwala zdrowie, wręcz obowiązkiem naszym
jest aktywność, a nie stanie z boku. Przed
nami wiele ważnych wydarzeń w bieżącym i przyszłym roku dlatego zachęcamy
wszystkich tak członków, jak i niezrzeszonych, do włączenia się w życie społeczne. Nie powinniśmy być obojętni na
to, co wokół nas się dzieje. Pozdrawiamy
naszych członków, przyjaciół i życzymy
dobrych wyborów naszych włodarzy.
Andrzej Gajdziński,
wiceprezes koła nr 2
25 września 2014 r.

Roztomili ludeczkowie!

Podziwejcie sie, jako tyn wrzesiyń sie hónym skuloł. Dyć na
prziszły tydziyń bydzie już piyrszygo października. Lato sie już
skończyło, a od wtorku dwacatego trzecigo września już je jesiyń
całóm gymbóm. Ludzie na hónym skludzajóm z pola, co im sie
latoś łurodziło: kopióm ziymioki, łukludzajóm kapuste, kwaki,
ćwikle, fazole, a w zogródce jabka, gruszki, śliwki. Latoś je łokropno łostuda z jabkami, bo skyrs polityki ruscy zakozali kupować
naszych jabłek i kiery dycki jabka do ruskich przedowoł, to teraz
ni mo co z nimi zrobić. Prawióm, że mómy sami je zjeś, na złoś
Putinowi, kiery tyn zakoz wymyślił, ón czy jego ludzie. Jo sama
dycki na wieczór jedno jabko zjym, bo to je zdrowe, ale wszyckich
tych jabłek, co miały jiś do Rosyje, sami chyba nie dómy rady
przejeś, tóż na hónym teraz chladajóm, kaj by ich jeszcze szło
przedać. Najlepij tam, kaj jabka nie rosnóm. Jak my kupujymy
z ciepłych krajów banany, pomarańczki, cytryny i co jyny jeszcze,
to óni by se mógli łod nas jabłek kupić. Ale to niech sie tam wyżyj
ło to starajóm, to ni ma na mojóm głowe.
Liści na strómach już łolatujóm i robióm sie taki piekne,
kolorowe. Dziecka jak jidóm ze szkoły na szpacyr, to zbiyrajóm
co piekniejsze listki i łukłodajóm taki szumne pukiety. Mogła
by być jeszcze jakiś czas piekno pogoda, dyć przez zime sie doś
nasiedzymy dóma.
Sztudyntóm sie już też feryje skóńczyły, bo łod piyrszego października sie zacznóm łuczyć. Dobrze jak jeszcze robote nóndóm
jak sie wyłuczóm. Za kómuny to jeszcze młodych pytali, coby
prziszli do roboty, ale teraz to je rozmajite. Nie wiym, jako se to
myślóm ci, co majóm firmy, bo jak przyjmujóm kogo do roboty,
to chcóm, coby był młody, a z drugij stróny coby mioł dłógi roki
doświadczynio w robocie. Tóż jako to zrobić? Taki młodziok by
musioł zaczynać robote chyba łod pieluszek, coby tego dłógoletniego doświadczynio nabyć. Nó, taki smarkocz w pieluszkach
robi ... ale wiycie, co robi. A tak łobyczajnie: kaj taki młody po
szkole mo tego doświadczynio nabyć, jak go nigdzie nie chcóm
przijónć do roboty - bo ni mo doświadczynio? Taki to mómy czas,
że sie biere takóm robote, jako je, a nie podle tego, jakóm sie mo
szkołe. Downij sie młodych straszyło, aż sie łuczóm, bo pujdóm
robić ku łopacie. Teraz choć sie mo szkoły, to nieroz człowiek je
rod, że mo robote chocioż przi łopacie.
Nie wiym czy jeszcze, ale za kómuny październik był łobchodzóny jako miesiónc szporowanio. Nó, teraz przeważnie wszyccy
muszóm szporować cały rok, a nie jyny miesiónc. Trzeja sie
łoglóndać, na co swoji groszyczki wydać, bo sie jich za moc ni
POZIOMO: 1) Beskidy, 4) niby piórka, 6) Klub Inteligencji Katolickiej, 8) statek Noego, 9) wódka z ryżu,
10) sprawa w sądzie, 11) zlot harcerski, 12) autor „Folwarku Zwierzęcego”, 13) domowy punkt widokowy,
14) siły nieczyste, 15) teza bez dowodu, 16) słoneczna choroba, 17) figura gimnastyczna, 18) ogród ze zwierzakami,
19) pieśń operowa, 20) czeskie „tak”.
PIONOWO: 1) pan na zagrodzie, 2) tam jelenie zaloty
czynią, 3) spotkanie przy kiełbasce, 4) wierna ojczyźnie,
5) instrument Ewy Jaślar, 6) w rodzinie małp, 7) starożytna
wieszczka, 11) sypialnia w dworku, 13) cement+woda,
14) w hawajskim archipelagu.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 3 października.

mo. Ci, co majóm moc piniyndzy, też nikiedy szporujóm, coby
zaś jakóm nowóm fabryke postawić, abo nowy sklep łodewrzić
i jeszcze wiyncyj piniyndzy naklepać. Je też taki powiedzyni, coby
"jeś, pić, a na szporowani pojczać". Nó, ale tak mogóm prawić
tacy, co prawiom, ze dycki jakosi bydzie. Ale jo wóm wszyckim
winszujym, coby było jak najlepij, sobie też.
Hanka

BIBLIOTEKA

POLECA:

Christie Nostlinger „Lumpetta”

„Jesteś bezradny, kiedy dopada cię miłość”. Zwłaszcza jeśli miłością
zapałasz do dziwacznej dziewczyny - córki handlarzy rupieciami - biegającej boso, w ażurowej spódnicy jak firanka i króliczym futerku, a sam
jesteś chowanym pod kloszem chłopcem z tak zwanego dobrego domu.
Małomówny, uparty Glaca zakochuje się nieprzytomnie w nowej, odstającej
od tła rówieśników sąsiadce, czym własną matkę przyprawia o migreny.
Przechodzi metamorfozę. Pierwszy raz w życiu martwi się o kogoś. Pierwszy raz w życiu zmywa brudne naczynia. Pierwszy raz w życiu – dla niej
– kłamie. Jest gotów na wszystko. Nawet na to, by z Lorettą-Lumpettą (tak
ją nazywają osiedlowe mamy!) na zawsze uciec z domu. Tylko czy Glaca
dobrze lokuje uczucia? I czy uczucia można lokować? Christine Nöstlinger
- odrobinę przewrotnie - o pierwszej wielkiej miłości.

Kataryn Littlewood „Magiczna cukiernia”

Doskonała mieszanka szczypty humoru, odrobiny niebezpieczeństwa,
garści czarów i wielkiej porcji przygody! Rodzina Rozmarynki Szczęsnej
ma sekret. To Almanach Wiedzy Kulinarnej Szczęsnych – stara księga
z czarodziejskimi przepisami. Kiedy rodzice wyjeżdżają, opiekę nad
księgą i młodszymi braćmi powierzają Rozmarynce. Dziewczynka jak
oka w głowie pilnuje klucza do drzwi, za którymi kryje się almanach.
Jednak pewnego dnia postanawia wypróbować parę przepisów – przecież
muffiny miłości czy ciasteczka prawdy nie mogą nikomu zaszkodzić…
Niespodziewanie dom odwiedza tajemnicza kobieta, przedstawiająca się
jako ciotka Lily. Na dowód przynależności do rodziny pokazuje znamię
w kształcie chochelki. Ale czy rzeczywiście jest tym, za kogo się podaje?
I po co właściwie przyjechała?

PRZEDŁUŻ SWOJE WAKACJE!
Wyloty z Katowic w super cenach.

JESIENNE WYCIECZKI OBJAZDOWE - autobusem i samolotem

EGZOTYKA 2014/2015 - ZIMA I SYLWESTER

KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł

Wczesna rezerwacja - najlepsze ceny

KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł

KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł

Rozwiązanie Krzyżówki nr 37

DOBRA PORA NA GRZYBY
Nagrodę w wys. 50 zł oraz książkę „Małżeństwo to
pomysł Boga”, ufundowaną przez ustrońskie wydawnictwo
Koinonia otrzymuje Władysław Chwastek z Ustronia, ul.
Wantuły. Zapraszamy do redakcji.
„Małżeństwo to pomysł Boga” - Jego instrukcje mogą stać się kluczem do wielkiej przygody, jaką jest szczęśliwe małżeństwo. Ochronią naszą miłość przed zamknięciem w codziennej
rutynie. Autorzy książki omawiają podstawowe elementy niezbędne do stworzenia dobrej relacji, m.in.: język miłości, budowanie bliskości, podobieństwa w sferze zainteresowań. Podejmują
także ważny temat dobrej komunikacji oraz ról, jakie mają do spełnienia mąż i żona. W swoich rozważaniach opierają się na prawdzie Bożego Słowa, a także na doświadczeniu zdobytym
w ciągu wielu lat prowadzenia poradnictwa rodzinnego i w życiu osobistym. Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl
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w Bytomiu, a chłopcy w Łodzi.
Drużyna w składzie: Katarzyna Pyka,
Beata Światłoń, Kamila Nowak oraz
gościnnie występująca Karolina Bogus (KS Sport-Med. Zabrze) była jedną
z najmłodszych. Juniorki to zawodniczki
do lat 18, a u nas wystąpiły piętnastoletnie – Beata i Kamila. Mimo młodego
wieku zagrały brawurowo i podobnie jak
starsze koleżanki z drużyny walczyły
bardzo ambitnie. Dzięki temu w ćwierćfinałach pokonały GAT Gdańsk 4:2, jednak
w pojedynku o brąz uległy Górnikowi
Bytom 1:5. Kapitanem drużyny jest Adam
Skrzypczak.
Drużyna męska w składzie: Jakub
Grzegorczyk, Łukasz Kozielski, Marcin
Mol oraz gościnnie Mikołaj Wrzoł (BKT
Advantage Bielsko-Biała) miała pechowe
losowanie, bo już w ćwierćfinale zmierzyła się z Legią Warszawa i przegrała 1:5.
W zmaganiach o miejsca 5-8 pokonała
UKS Tenis 24 Kraków 5:1, a w meczu
o 5. miejsce MUKS Gorzów Wielkopolski
zwyciężyła 4:2. W turnieju zmierzyli się
zawodnicy do lat 16, a tytuł mistrzowski
wywalczyli tenisiści RKT Retur Radom.
O klubie, wszystkich zawodnikach,
turniejach przeczytać można na aktualizowanej na bieżąco stronie: www.uksbeskidy.pl. Tam też znajdziemy informację
o tym, że trwają zapisy do szkółki tenisowej UKS „Beskidy” dla dzieci już od
5 roku życia.
Monika Niemiec

POLSKA CZOŁÓWKA

Juniorki z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Beskidy” Ustroń są czwartą
drużyną tenisową w kraju, a ich koledzy – kadeci – piątą. Nasi zawodnicy

wyprzedzają tenisistów z dużych, renomowanych klubów. Takie sukcesy ustroniacy odnieśli podczas Drużynowych
Mistrzostw Polski. Dziewczyny grały

PEŁNA DOMINACJA JBG
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Sponsor
UKS Bekidy Ustroń

Niedzielne popołudnie na trasach w Obiszowie, gdzie odbywały się Mistrzostwa
Polski w maratonie MTB zostało całkowicie zdominowane przez zawodników
z drużyny JBG Team w barwach której
występuje trzech ustroniaków. Najlepszy
z nich był Adrian Brzózka, który zajmując
bardzo dobre trzecie miejsce, do obecnego
już Mistrza Polski Mariusz Kowala stracił
na mecie 3 minuty i 24 sekundy (czas zwycięscy: 3:56:50 ). Tuż za plecami Adriana
uplasował się Piotr Brzózka z czasem
o sekundę gorszym. Łącznie w wśród
dziesięciu najlepszych kolarzy maratonu
aż sześciu reprezentowało JBG Team. To
wynik iście spektakularny.
Wartym odnotowania jest też wysiłek
Jacka Brzózki, który jako zawodnik wywodzący się z kategorii masters skutecznie
ścigał się z elitą maratonu kończąc zawody
na dwudziestym pierwszym miejscu.
Trasa maratonu liczyła aż 105 kilometrów, a średnia prędkość zwycięzcy
zawodów wyniosła niemal 27 km/h, co
pozwala chociaż w małym stopniu ocenić
gigantyczny wysiłek uczestników imprezy.
Adam Targowski
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DRUGI NA CYPRZE
9 runda Mistrzostw Europy zakończyła
się dla Kajetana Kajetanowicza i Jarosława Barana niezwykle pomyślnie. Polska
ekipa zajęła drugie miejsce na trudnym
cypryjskim terenie, nawiązując tym samym po części do sukcesów Krzysztofa
Hołowczyca, który przed laty zdołał wygrać cypryjską imprezę. Tegorocznym
zwycięzcą został Saudyjczyk Yazeed Al
Rajhi. Zawody odbywały się od 19 do 21
września w okolicach miasta Limassol.
Rajd Cypru należy do wolnych i trudnych

zawodów, więc nasz duet nie miał łatwego
zadania. Początek rajdu załoga LOTOS
Rally Team miała jednak fenomenalny,
wygrywając kwalifikacyjną część zawodów i tym samym plasując się na pozycji
lidera rajdu po pierwszym dniu. Kolejny dzień zmagań przyniósł jednak utratę
prowadzenia i spadek na drugą pozycję
w klasyfikacji generalnej. Nie złamało
to jednak ducha walki w naszej ekipie,
co przyniosło wymierny efekt. Kajetanowicz pomimo problemów technicznych

ZEBRANIE
MIESZKAŃCÓW
NIERODZIMIA

KOLARSKIE
SUKCESY
USTRONIAKÓW
W przedostatni dzień sierpnia w Kielcach odbył się finał Rodzinnych Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim.
Wydarzenie znane jest pod nazwą Family
Cup. W tym roku w zawodach wzięło
udział niemal dwustu zawodników z rodzin z całej Polski. Rywalizowano w 15
kategoriach. Swoją obecność na turnieju
wyraźnie zaznaczyli ustroniacy - rodzina
Pawłowskich. Państwo Pawłowscy święcili triumfy w trzech osobnych kategoriach:
W kategorii ,,dziewczęta do 10 roku
życia” na dystansie jednego kilometra
najlepsza była Maria Pawłowska.
W kategorii ,,mężczyźni od 15 do 16
roku życia” na dystansie piętnastu kilometrów zwyciężył Jan Pawłowski.
W kategorii ,,kobiety od 35 roku życia”
na dystansie pięciu kilometrów zwyciężczynią została Magdalena Stolarczyk-Pawłowska.
Oprócz sukcesów indywidualnych
ustroniacy odnieśli również zwycięstwo
w sztafecie i jeździe na czas, co dodatkowo
podkreśliło wymiar osiągniętego sukcesu.
(AT)
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na trasie, do końca zawodów zachował
koncentrację.
Taka postawa pozwoliła na utrzymanie
pozycji wicelidera rajdu, aż do jego zakończenia. Kajto odniósł także dodatkowy
sukces w postaci zwycięstwa w mini-cyklu ,,Gravel Masters”, zawdzięczając to
świetnej jeździe po szutrze. Dzięki bardzo
dobremu wynikowi Polacy awansowali na
trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej
mistrzostw, zachowując również szansę na
zwycięstwo w całym cyklu.
Po zawodach powiedzieli:
Kajetan Kajetanowicz: Przed rajdem
drugie miejsce w takich zawodach wziąłbym w ciemno, choć wtedy nie miałbym
szansy rywalizować na tych pięknych
i wymagających odcinkach, więc znacznie
lepiej jest to przeżyć i przekonać się o tym
na własnej skórze. Fantastyczny weekend.
Podium w tym rajdzie i w klasyfikacji cyklu
Mistrzostw Europy jeszcze tydzień temu
było w sferze marzeń. Dziś stało się rzeczywistością. Duże brawa dla całego zespołu,
naszych partnerów, kibiców, którzy jeżdżą
za nami w najodleglejsze zakątki, by nas
wspierać. Dziękuję Wam. Ten wynik dodaje
nam skrzydeł na kolejną część sezonu. To
także upewnia mnie, że warto ciężko pracować i taki jest nasz plan na dwie finałowe
rundy czempionatu.
Jarosław Baran: Niewiarygodnie trudny
rajd, z którym miałem osobiste rachunki do
wyrównania. Kajetan jechał perfekcyjnie.
To były dwa, pełne emocji dni z fantastycznym finiszem. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas tu na miejscu
i sprzed komputerów – w takim rajdzie jak
ten, to naprawdę dodaje sił.
(AT)

Zarząd Osiedla Nierodzim zaprasza na
zebranie mieszkańców, które odbędzie
się w czwartek 9 października w Szkole
Podstawowej nr 6. Głównym tematem
będą propozycje do budżetu na rok 2015.

Janek Pawłowski.
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Nagrywanie pod obserwacją.

Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-53-98.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny
pomiar. RATY 0%. 728-340-518,
33-854-22-57. www.komandor-ustron.pl
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul.
Rynek 3, tel. (33) 444-60-40.

Fot. J. Pustelnik
Autokasacja, wydajemy zaświadczenia, płacimy, odbieramy
z domu. 511-059-030.
Sprzedam domek cempingowy całoroczny - woda, gaz, siła - Ustroń
Jelenica. 602-211-970.
Pokój do wynajęcia. 665-87-56-78.
Skup sprzętów AUDIO, odbiór
zużytej elektroniki 607-912-559.
Kupię kolejki PIKO , HO, TT 790467-020.
Ustroń, Poniwiec - komfortowa
rezydencja, działka 13 ar. Best-Art, 509-455-410, www.bestart.
gratka.pl

PROFESJONALNE PRANIE dywanów, odzieży - pralnia chemiczna. Przyjęcia - sklep "Wszystko dla
dzieci", ul. Cieszyńska (koło PKO).
660-546-764. OBNIŻKA CEN
TOWARÓW!!!

Pokój umeblowany, internet, blisko
centrum do wynajęcia. 505-201564.

Usługi stolarskie: zabudowy, meble
itp. 33 854-43-86, 601-821-157.

Pyszne domowe kurczoki stela.
510-334-100.

Malowanie dachów itp, pokrycia
papami termozgrzewalnymi. 505168-217.

Pokój do wynajęcia na długi okres,
mogą być renciści. (33) 854-51-16,
721-922-920.

Drewno kominkowe. (33) 85447-10.

Sprzedam tanio prawie nową
sypialnię, kolor wenge i okap
kuchenny Teka 90. 503-841-226.

Pomoc drogowa 24h, transport
aut, maszyn rolniczych. 511-059030.

25-26.9		
27-28.9		
29-30.9		
1-2.10				
3-4.10				

Pokoje z łazienkami do wynajęcia.
503-814-876.

SKUP AUT, stan obojętny, dobrze
płacę, 690-334-793.

Rumiankowa				ul. Skoczowska 76		 tel. 300-30-40
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 114 		 tel. 858-60-76
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„Pchli Targ”, rynek
Turniej piłkarski „O puchar Nierodzimia”, stadion
w Nierodzimiu.
Wernisaż wystawy malarstwa Hanny Gawlas,
Muzeum Marii Skalickiej
Mecz piłki nożnej KS Nierodzim - LKS Spójnia
Górki Wielkie, stadion w Nierodzimiu.
Światowy Dzień Serca, rynek
Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - LKS Pasjonat Dankowice, stadion Kuźni

dziesięć lat temu
Agata Bijok z Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń podczas Małego
Memoriału Janusza Kusocińskiego uznanego za Mistrzostwa Polski, który odbył się w miniony weekend w Świeciu, wywalczyła tytuł
mistrzyni Polski młodziczek w skoku o tyczce. Podczas sobotniego
konkursu podopieczna Marka Konowoła była bezkonkurencyjna.
Zaczęła od 2.70 m i zaliczyła w pierwszej próbie, potem wszystkie
kolejne wysokości: 280, 290, 300. 310 i 320 brała za pierwszym
razem.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Z rozmowy z Urszulą Kidoń, zastępcą dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Cieszynie: W Ustroniu z państwowych zakładów
pracy pozostała Kuźnia i jeśli nie będzie ona zwalniać pracowników, to bezrobocie nie będzie wzrastać. Niedawno dostałam
informację, że Kuźnia przyjęła osoby do pracy, więc chyba nie jest
tam tak źle. Bezrobocie w Ustroniu utrzymuje się na niezmienionym
poziomie. Liczba bezrobotnych minimalnie spada, absolwentów
zarejestrowanych jest niewielu, w tej chwili 4 osoby.
W sobotę 19 września odbyło się w Ustroniu uroczyste otwarcie
osiedla 700-lecia Ustronia, za którego budowę odpowiedzialne
było Towarzystwo Budownictwa Społecznego. (...) Prezes towarzystwa Bogdan Baron mówił: - Osiedle zostało zrealizowane
w najlepszych technologiach. Stropy ceramiczne, ściany konstrukcyjne ceramiczne, poszycia dachowe najlepsze jakie mogły
być. Wnętrza w pełni wykończone, piece dwufunkcyjne gazowe,
centralne ogrzewanie, ciepła woda. Marzenie dla wielu z państwa
spełnia się dziś. (...) Podziękowania dla Rady Miasta, burmistrza
Ireneusza Szarca, dla Emilii Czembor, Jana Pochopienia, Jana
Misiorza, Romana Siedloka. Partycypantom, którzy uwierzyli w to,
że wpłacając pieniądze, najemcy wskazani przez nich doczekają
się szczęśliwego finału. Projektantom Markowi Sojce i Mieczysławowi Kryście, firmom wykonawczym. Następnie przeczytano list
kierowany do burmistrza przez ministra infrastruktury Andrzeja
Bratkowskiego.
Był czas, kiedy w ramach Powszechnej Spółdzielni Spożywców
„Społem” w Ustroniu działało 80 sklepów i około 70 zakładów
produkcyjnych i punktów gastronomicznych. (...) W połowie 2001
roku w ramach PSS funkcjonowało 10 sklepów i 2 piekarnie. (...)
Z rozmowy z Janem Stoszkiem, prezes Zarządu: Dlaczego mieszkańcy Polany zostali pozbawieni dużego sklepu, a firma PSS
Społem zrezygnowała z dochodów z takiej działalności? Sklep
musiał być zlikwidowany, ponieważ właśnie w tym miejscu wytyczono trasę obwodnicy. Jak to się stało, że się nie udało załatwić
w zastępstwie innego miejsca, innej lokalizacji w zamian za ten zlikwidowany, należy pytać moich poprzedników. Taką nierozwiązaną
sytuację zastałem, kiedy w listopadzie 2003 roku obejmowałem
stanowisko prezesa firmy.
Wybrała: (mn)
25 września 2014 r.

FELIETON

Tak sobie myślę

Koniec sezonu
grillowania
Właśnie skończyłem sprzątanie po wczorajszym grillowaniu. To był szczęśliwy dla
mnie czas. Po dłuższej przerwie razem ze
mną przy stole zasiedli wszyscy moi synowie,
a także synowe i młodsza wnuczka. Poczułem się znowu jak ojciec dużej rodziny. Tak
to jest, że liczba osób zasiadających przy
rodzinnym stole najpierw się powiększa,
a potem się zmniejsza. Pozostaje tylko pamięć o tym, co było i pragnienie, żeby być
znowu choć na krótki czas ze swoimi bliskimi. A przy okazji, wracając pamięcią wstecz,
stwierdzamy, jak wiele się zmieniło i wciąż
się zmienia w naszym życiu. Jak zmieniają
się obyczaje i ta sama czynność wykonywana
jest inaczej niż to było przed laty.
Tak jest też z grillowaniem, coraz popularniejszym i w naszym kraju, w okresie letnim.
Przypomniał mi się grill w naszym ogrodzie
w Tomaszowie Mazowieckim przed wielu
laty w czasie stanu wojennego Przy rozpalonym ognisku zebrało się ponad dwadzieścia
osób; nasza rodzina, przyjaciele, a także
ekipa Czerwonego Krzyża z Hamburga, która

FELIETON
Polityka

W polityce, zwłaszcza międzynarodowej,
dzieje się wiele i już dawno nie mieliśmy
tak niespokojnych czasów. Do wojny na
wschodzie Ukrainy już przyzwyczailiśmy
się, jakby to była rzecz zupełnie normalna.
Pojawienie się zaś Państwa Islamskiego
zaskoczyło nas zupełnie. Zbrodnie wojenne
i terroryzm, tzw. bojowników tego dziwnego państwa nie miał w przeszłości i nie ma
współcześnie sobie równych.
Wiadomość, że nasz premier Donald Tusk
został wybrany przewodniczącym Rady
Europy zastała mnie i moją żonę Lusię
jeszcze na wczasach w Vel'kym Mederze.
Właściwie, to takiej konkretnej wiadomości
nie mieliśmy. W naszym pensjonacie, w tv
nie było żadnego polskiego programu telewizyjnego. Same programy lokalne i kilka
programów węgierskich. Jedynym dostępnym światowym informacyjnym programem
telewizyjnym był amerykański CNN. W tym
programie wiadomości skupiały się głównie działaniach wojennych we wschodniej
Ukrainie oraz na relacjach dotyczących
przerażającej egzekucji na amerykańskim
dziennikarzu wykonanej przez terrorystów
z Państwa Islamskiego. W ogóle, jak to
w CNN, o Europie, poza prognozą pogody,
w której wymienia się kilka stolic europejskich, to nic konkretnego nie ma. Zauważyłem kilka migawek z Brukseli, gdzie eksponowano naszego premiera, bez jakiegokolwiek komentarza. Szybko wyciągnąłem,
jak się okazało, zupełnie słuszny wniosek,
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przyjechała z kolejnym transportem darów.
Po pracowitym dniu przy rozwożeniu i wyładowywaniu tych darów, wieczór spędzaliśmy
razem, starając się jakoś uprzyjemnić naszym
gościom pobyt u nas. Wiedzieliśmy, że
w Niemczech grillowanie jest bardzo popularne i postanowiliśmy zorganizować grill
także u nas. I to tak jak się to wtedy u nas
robiło, a więc przygotowaliśmy ognisko,
potrzebne do grillowania patyki, a za cały
rodzinny miesięczny przydział mięsa na
kartki kupiliśmy kiełbasy. Starczyło po niewielkim kawałeczku kiełbasy dla każdego
uczestnika tego grillowania. A nawet jeden
mały kawałeczek mieliśmy dodatkowo na
wszelki przypadek.
Chcąc przygotować naszych zagranicznych gości na to, co ich czeka, wygłosiłem
żartobliwy wykład na temat: „Wyższość
grilla po polsku nad grillem po niemiecku”.
Postawiłem w nim tezę, że wyższość grilla
po polsku nad grillem po niemiecku, polega
na tym, że grill po polsku uczy uczestników
grillowania aktywności życiowej i odpowiedzialności za swoją działalność, a grill
po niemiecku uczy pasywności i bierności
życiowej. W Niemczech bowiem cała odpowiedzialność i praca przy grillowaniu
spoczywa na gospodarzu, a goście przyglądają się tylko jego pracy i zajmują się tylko
jedzeniem i piciem.
Natomiast w Polsce rozpalamy ognisko
i każdemu uczestnikowi grillowania da-

jemy do ręki patyk i kawałek kiełbasy.
I każdy sam piecze swoją kiełbaskę, Bywa,
że ona wysuwa się z patyka i wpada do ogniska i wtedy pechowiec może tylko patrzeć jak
inni jedzą usmażone przez siebie kiełbasy.
I tak przy tej okazji uczy się aktywności
życiowej i odpowiedzialności. Goście najpierw zamilkli, zaskoczeni perspektywą słuchania wykładu, a potem salwami śmiechu
kwitowali moje wywody i potwierdzali ich
słuszność. A potem wszyscy współczuliśmy
pechowcowi, któremu jego kawałek kiełbasy
spadł do ogniska. Daliśmy mu drugą szansę,
bo otrzymał ów ostatni, zapasowy kawałek…
Po latach obyczaje grillowe w obu krajach
się upodobniły. Nie ma już ognisk, zastruganych patyków i własnoręcznego grillowania
kiełbasy nad ogniskiem. We wszystkich
domach są za to różnego rodzaju grille; na
węgiel drzewny, prąd czy gaz. I zazwyczaj
gospodarz, albo ktoś z jego bliskich zajmuje
się grillowaniem, a wszyscy inni czekają
na gotowe. I nie ma już mowy o wyższości
grilla po polsku nad grillem po niemiecku.
Wspólnota Europejska w coraz szerszym
zakresie wyraża się w upodobnianiu się
do siebie zwyczajów i obyczajów różnych
narodów.
W tym także coraz powszechniejszego
i w naszym kraju obyczaju grillowania. Przy
tym wygląda na to, że tegoroczny sezon
grillowania kończy się a na kolejny trzeba
będzie poczekać kilka miesięcy. Jerzy Bór

że Donaldowi Tuskowi zaoferowano stanowisko przewodniczącego Rady Europy.
Powstrzymam się od własnego komentarza
na temat, czy to jest dla Polski zaszczyt, czy
nie. Nie przytoczę tu żadnych komentarzy
polskich koalicyjnych, czy opozycyjnych
polityków. Nie przytoczę tu też opinii dziennikarzy mediów prorządowych, ani niezależnych, z tej prostej przyczyny, że wszyscy
interesujący się polityką, dobrze te opinie
znamy. O tym, co zaś pisze się w internecie
na temat wyjazdu Donalda Tuska do Brukseli nie napiszę ani słowa, z uwagi na to, że
nie znalazłem tam ani jednego przyzwoitego
słowa o tym zdarzeniu, które mógłbym, bez
obrazy P.T. Czytelników, tu zacytować. Moją
opinię o premierze Donaldzie Tusku przed
objęciem przez niego po raz pierwszy rządu
w 2007 roku przedstawiłem w felietonie zatytułowanym „Premier”. Ocenę działalności
tego premiera na arenie międzynarodowej,
począwszy od 2009 roku, czyli od spaceru
z W. Putinem na molo w Sopocie, rozdzieleniu wizyt w Katyniu, działaniach po
katastrofie smoleńskiej, a także polityce
wewnętrznej, dotyczącej drastycznego podniesienia wieku emerytalnego, zwłaszcza
kobiet, można było znaleźć w niektórych
felietonach. A jak został nasz były premier
przywitany na meczu siatkówki, wszyscy
oglądający ten mecz widzieli. Już słyszę
głosy P.T. Czytelników: proszę nie mieszać
polityki do sportu. No, właśnie jak tu nie
mieszać. Od najdawniejszych czasów wiedziano, że sport wiąże się z polityką. Czy nie
było tak ustalone jeszcze w starożytności, że
na czas igrzysk olimpijskich nie prowadzi się
wojen? Czy nie było bojkotu przez cały demokratyczny świat Letnich Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku, gdy Związek

Sowiecki prowadził wojnę przeciwko swojemu sąsiadowi - demokratycznemu wówczas państwu Afganistan? Czy kraje bloku
komunistycznego, w znakomitej większości,
w zupełnie pozbawiony sensu sposób, nie
zbojkotowały następnych Letnich Igrzysk
Olimpijskich w 1984 roku w Los Angeles?
W tym roku zapomnieliśmy o tamtych zasadach i bojkotu nie było, wzięliśmy udział
i oglądaliśmy ZIO w Soczi, cieszyliśmy się
z sukcesów naszych sportowców, pomimo
tego, że wiedzieliśmy o agresji Rosji na
niepodległą Ukrainę. Swoim zachowaniem
daliśmy W. Putinowi niejako przyzwolenie
dla aneksji Krymu i dalszej eskalacji jego
akcji na wschodzie Ukrainy. Sport zawsze
wiązał się z polityką. Kto dziś pamięta krwawy mecz piłki wodnej Węgry – ZSRR na
Olimpiadzie w Melbourne, tuż po stłumieniu
powstania na Węgrzech? A jak cieszyliśmy
się z dwóch bramek Gerarda Cieślika, zwycięskich walk naszych bokserów z pięściarzami ZSRR, zwycięstwa W. Kozakiewicza
w skoku o tyczce i jego gestu na olimpiadzie
w Moskwie, zwycięstw naszych siatkarzy
na MŚ w Meksyku w 1974 r i podczas IO
w Montrealu w 1976 r. Historia się powtarza,
na zakończonych w niedzielę MŚ, najpierw
przegrywamy z USA, (przepraszając, za
znane z taśm podsłuchowych, głupie wypowiedzi byłego ministra spraw zagranicznych
Radosława Sikorskiego). W walce o półfinał
robimy sobie największą przyjemność,
jaką możemy zrobić, wygrywamy z Rosją
3:2, a potem w półfinale spełniamy swój
obowiązek i wygrywamy z Niemcami 3:1.
I wreszcie w finale wygrywamy 3:1 z Brazylią – zostajemy mistrzami świata
Czyż mogło być piękniej? Chyba nie!
Andrzej Georg
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Rozpoczęto w rzęsistym deszczu.

LIGA OKRĘGOWA

Fot. W. Suchta

PONIŻEJ POZIOMU

Trener Pruchnej Marcin Bednarek:
- W tym meczu były dwie różne połowy.
W pierwszej to my mieliśmy lekką przewagę, swoje sytuacje, strzeliliśmy w poprzeczkę. W drugiej połowie nastawiliśmy
się na obronę i brakło trochę sił. Kuźnia
miała swoje sytuacje, a w tej najlepszej też
trafili w poprzeczkę, więc wynik sprawiedliwy. Po naszych wpadkach zagraliśmy
w końcu na zero z tyłu, mamy jeden punkt.
Trener Kuźni Mateusz Żebrowski: - Nie
udało się strzelić, ale też nie straciliśmy
bramki. Dzisiaj trzeba przyznać, że remis
jest wynikiem sprawiedliwym. Pierwsza
połowa zdecydowanie nam nie wyszła,
daliśmy się zdominować bardzo agresywnie grającej Pruchnej. W drugiej połowie
postawiliśmy takie same warunki i gra
toczyła się już pod nasze dyktando. Trochę nam smutno, bo w dzisiejszym meczu
chcieliśmy zgarnąć trzy punkty, ale się nie
udało. Może nie zawsze słuszne jest szukanie korzystniejszych rozwiązań, gdy trzeba
strzelać, tymczasem skutkuje to tym, że
akcje są zatrzymywane. Nad poprawą tego
elementu pracujemy. Wojsław Suchta

KS Kuźnia Ustroń - LKS 99 Pruchna 0:0
W ulewnym deszczu rozpoczął się
mecz Kuźni z Pruchną w niedzielę 21
września na stadionie Kuźni. Ulewa wyraźnie przeszkadzała zawodnikom, więc
gra toczyła się głównie w środku pola.
Ładnym strzałem z ponad 30 m popisał
się Damian Madzia, ale dobrze interweniował bramkarz gości. Po tym strzale,
pierwszy i ostatni raz w tym meczu, na
widowni rozległy się oklaski. Gdy deszcz
przestał padać więcej z gry miała drużyna
z Pruchnej. Raz Kuźnię ratuje poprzeczka,
następnym razem napastnikowi Pruchnej
brakuje dokładności.
Druga połowa to przewaga Kuźni, ale
trudno marzyć o zwycięstwie, gdy nie
strzela się do pustej bramki, a miało to
miejsce dwa razy. Za pierwszym Mateusz
Cieślar nie zdecydował się strzelić, gdy
piłka opadała mu na nogę, a bramka była
pusta. W tej sytuacji przyjmował, a potem
podawał i nic z tego nie wyszło. W drugiej
do pustej strzelał głową Mateusz Żebrowski, ale z kilku metrów trafił w poprzeczkę.
Kuźnia powinna ten mecz wygrać, ale
tym razem nieco zawiedli liderzy. Poniżej
swego poziomu grali tacy zawodnicy jak
Adrian Sikora, Mateusz Żebrowski czy
Damian Madzia, a to przecież oni są tymi
doświadczonymi, potrafiącymi prowadzić
grę i drużynę do zwycięstwa.
Ponownie mogliśmy obserwować sędziowanie na bardzo niskim poziomie. Arbiter Sebastian Szczotka chyba za bardzo
nie orientował się w tym, co się dzieje na
boisku, skoro nawet mocno wymachujący
chorągiewką boczny sędzia musiał głośno
krzyczeć: „Sebastian”, by główny zareagował. Gdy obrońca z Pruchnej został

minięty i podciął z tyłu Mateusza Zaczka,
sędzia przywołał faulującego, chyba tylko
po to, by zapytać, co się stało, bo kartki
mu nie pokazał. Zresztą sędzia w gwizdaniu z ochotą posiłkował się okrzykami
zawodników. Przy czym im zawodnik
głośniej przeklinał, tym sędzia bardziej
zdecydowanie reagował, oczywiście zgodnie z wolą przeklinającego. W przypadku
rzutu wolnego przeciwko Pruchnej, nawet
muru nie potrafił ustawić w przepisowej
odległości. To znaczy starał się ustawić,
ale zawodnicy z Pruchnej go wyśmiali.

Druga połowa w słońcu, ale niewiele to zmieniło.

1. Landek
2. Kuźnia
3. Wisła
4. Dankowice
5. Cięcina
6. Skoczów
7. Żabnica
8. Czechowice
9. Chybie
10. Żywiec
11. Bestwina
12. Porąbka
13. Pruchna
14. Cisiec
15. Cieszyn
16. Jaworze

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

18
16
15
12
12
11
9
7
7
6
6
6
5
4
3
1

22:6		
17:4
30:8		
20:10		
15:12		
14:6		
15:15		
7:10		
6:13		
13:16		
8:12		
7:17		
7:11		
12:21		
9:25		
5:20

Fot. W. Suchta

Tygodnik Rady Miasta. Redaguje Zespół. Redaktor naczelny: Wojsław Suchta. Komisja Programowa GU: Olga Kisiała, Bogusława
Rożnowicz, Artur Kluz, Tadeusz Krysta. Adres redakcji: 43-450 Ustroń, Rynek 4 (budynek byłej filii liceum), na półpiętrze.
tel. 33 854-34-67, e-mail: gazeta@ustron.pl Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania, dokonywania skrótów
i zmiany tytułów w nadsyłanych materiałach. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie redakcji, w dni powszednie, w godz. 8.00-16.00. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń
i reklam. Skład: Gazeta Ustrońska; Druk: EURODRUK-offset, ul. Daszyńskiego 64, 43-450 Ustroń, tel. 33 854-26-02.
Indeks nr 359912. Numer zamknięto 15.09.2014 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 22.09.2014 r.

16 Gazeta Ustrońska

25 września 2014 r.

