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Czy Jaszowiec stanie się rowerowym zakątkiem?

PIERWSZY PARK
Rozmowa z Arturem Ciszewskim
właścicielem Parku Linowego na Równicy

Dziesięć lat temu powstał na Równicy park linowy i chyba
była to dość śmiała decyzja?
Miałem jednak wcześniejsze doświadczenia z pracy za granicą
w takim parku.
O ile pamiętam miał pan zainteresowania związane z alpinizmem.
Tak. Podobne rzeczy, ale nie stałe, tylko mobilne, robiliśmy organizując imprezy integracyjne dla firm. Wtedy wieszaliśmy przeszkody na wysokości. Jednocześnie wiedziałem jak funkcjonują
parki linowe za granicą i przeniosłem to do Ustronia. W 2005 r.
powstał tu pierwszy park linowy w Polsce. Z czasem był modernizowany, ulepszany i w chwili obecnej mamy najnowocześniejsze
systemy asekuracyjne uniemożliwiające wypięcie się, ponieważ
z pary dwóch karabinków, jeden zawsze jest zablokowany, gdyż
specjalne klucze otwierają je i zamykają naprzemiennie. Nawet
gdyby ktoś chciał wypiąć się, świadomie popełnić taki błąd, to
nie ma takiej możliwości.
Mówi się o was jako o najnowocześniejszym i oferującym najwięcej atrakcji parku linowym w Polsce. Ile w tym prawdy?
(cd. na str. 2)
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TRYUMF MUZYKI
Otwarcie XI Festiwalu Ekumenicznego w Ustroniu odbyło się
w Muzeum Ustrońskim w sobotę 11 lipca. Dyrektor Muzeum
Lidia Szkaradnik witała przybyłych, a wśród nich ks. kanonika
Antoniego Sapotę z rzymskokatolickiej parafii pw. św. Klemensa
i ks. radcę Piotra Wowrego z ewangelicko-augsburskiej parafii ap.
Jakuba, radnych Barbarę Staniek-Siekierkę i Stanisława Malinę,
dyrektora Gimnazjum nr 1 Leszka Szczypkę.
Oficjalnego otwarcia Festiwalu dokonał prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego Arkadiusz Gawlik.
– Dzięki pomocy, zaangażowaniu pani dyrektor, otwarcia dokonujemy zawsze w Muzeum Ustrońskim – mówił A. Gawlik.
Po otwarciu odbył się wernisaż wystawy „Jan Sztwiertnia
1911-1941”. Jan Sztwiertnia, którego pomnik stoi na skwerze
przed Miejską Biblioteką Publiczną, był nauczycielem, a przede
wszystkim kompozytorem, autorem m.in. opery „Szałaśnicy”.
Zginął w obozie Mauthausen-Gusen w Austrii.
Autorką wystawy jest historyk Danuta Szczypka, zajmująca się
głównie rodzinną Wisłą, redagująca Rocznik Wiślański. Przybliżając ideę wystawy o Janie Sztwiertni mówiła m.in.:
– 75 lat temu 29 sierpnia w obozie koncentracyjnym w Gusen na
terenie Austrii w straszliwych warunkach został zamęczony Jan
(cd. na str. 4)
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PIERWSZY PARK
(cd. ze str. 1)

Prawdą jest, że od początku istnienia parku kładłem największy
nacisk na bezpieczeństwo. Stąd moje podróże za granicę, udział
w spotkaniach z innymi właścicielami parków linowych lub firmami oferującymi najnowocześniejsze rozwiązania techniczne.
Dzisiaj park jest wyposażony w system asekuracyjny niemieckiej
firmy Bornack, który uniemożliwia całkowite wypięcie się uczestnika z liny. System ten już dwukrotnie otrzymał tytuł najbezpieczniejszego systemu asekuracyjnego na świecie na targach
sportowych w niemieckim Friedrichshafen. Posiadamy również
inne, nowoczesne rozwiązania techniczne, które nie są obecne
w innych parkach w Polsce. Jest to na przykład urządzenie Base
Jump, służące do skoku w pionie, podczas którego uczestnik wpięty do tego urządzenia zeskakuje z podestu zawieszonego 8 m nad
ziemią na niższy poziom trasy. Kolejną innowacją jest nadrzewna
ściana wspinaczkowa, wkomponowana w trasę żółtą, po której
należy wspiąć się w koronę drzewa. Ona również asekurowana
jest jedynym w Polsce urządzeniem samohamownym ALF. Patrząc
na to z tej perspektywy możemy potwierdzić powyższą opinię.
Czy park linowy od razu był strzałem w dziesiątkę?
Jak z każdym nowym przedsięwzięciem potrzeba było trochę
czasu, inwestycji w reklamę, ludzie musieli to poznać. Ale była
to innowacja, zupełnie coś nowego, więc i zainteresowanie. Nikt
wcześniej nie chodził pomiędzy drzewami przez różne mostki,
kładki. Na początku była ciekawość, niektórzy przyjeżdżali nawet
specjalnie z Łodzi, Gdańska, Warszawy, bo parków linowych
w Polce wtedy nie było.
Teraz z kolei parków jest sporo.
W momencie gdy wybudowaliśmy park na Równicy, pojawili się
ludzie zainteresowani ich budową. Bywało, że nawet mierzyli
średnicę lin. W tym samym roku powstał taki park w Wiśle,
a potem, to już jak grzyby po deszczu.
W jakim terenie takie parki najlepiej się sprawdzają?
Każdy teren ma swoje wymogi, specyfikę, ale wszędzie można

A. Ciszewski.

Fot. W. Suchta

ją następnie do wyremontowanego budynku gospodarczego
na Przysłopie (obok schroniska
PTTK) i tam też trafiły bogate
zbiory dokumentalne.
Fontanna w centrum Chybia,
pomimo takich planów, nie
zostanie napełniona solanką.
Zadecydowały względy bezpieczeństwa i spore koszty tego
przedsięwzięcia.

*

*

*

Od 1987 roku w Wiśle działa Stacja Badawcza Kultury Turystyki
Górskiej. Początkowo mieściła
się w zabytkowym pałacyku
myśliwskim będącym siedzibą
Oddziału PTTK. Przeniesiono
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Rozpoczęto drugi etap odkomarzania gminy Strumień. Polega
to na zwalczaniu larw komarów
w wodach płynących i stojących. Zabiegi prowadzone są
sukcesywnie w zależności od
warunków atmosferycznych.

*

*

*

Czwarty kierujący w powiecie
cieszyńskim stracił prawo jazdy
za przekroczenie o 50 km prędkości w terenie zabudowanym.
Ostatnio w Strumieniu lexusem

park linowy zbudować. W górach wykorzystujemy różnicę wysokości, nad wodą można robić ciekawe zjazdy. W Europie parki
linowe są wkomponowane np. w skały, można wykorzystywać
stare budynki, hale po fabrykach, szyby kopalniane, gdzie montuje
się platformy. Wszystko zależy od fantazji.
Jacy klienci korzystają z parków linowych?
Głównie dzieci i młodzież. Są też osoby po 50. a nawet 60. roku
życia, ale sporadycznie.
Bywają grupy zorganizowane?
Są spotkania integracyjne firm, a jedną z atrakcji jest park linowy.
I nie ma obaw?
Obawy bardziej dotyczą szkół. Prawdopodobnie nie mają rozeznania jeżeli chodzi o zabezpieczenie techniczne. Tymczasem
u nas jest niemożliwe, by dziecko na wysokości się wypięło.
W innych parkach może się to zdarzyć, a szkoły wszystkie parki
traktują z takimi samymi obawami. Dlatego wycieczki szkolne
przechodzą obok nas.
I obsłużycie ponad 20 dzieci.
Możemy przyjąć jednorazowo 130 osób.
Ale to dzieci z trzeciej klasy.
Na trasie zielonej może przebywać jednorazowo 30 osób, a jest
to najkrótsza trasa. Park jest podzielony na sektory, w każdym
jest instruktor i jeżeli ktoś ma kryzys - doradza, pomaga, dziecko
chwyci za rączkę, podpowie, uspokoi. Zresztą trasa dla dzieci jest
nisko zawieszona od pół do półtora metra nad ziemią. W każdym
momencie instruktor czy rodzic może pomóc.
Czy dorośli często przeżywają kryzysy na wysokości?
Zdarza się, ale niezbyt często. Osoby z lękiem wysokości czy
innymi obawami wolą na nasze trasy nie wchodzić. Mamy natomiast trasy dwukrotnie dłuższe od konkurencji, 20 atrakcji na
jednej, więc przejście trochę trwa, około półtorej godziny. Są
osoby kupujące od razu trzy, czy cztery trasy, spędzają kilka godzin
i czasem zabraknie sił. Wtedy taką osobę trzeba ściągnąć.
Zmieniacie trasy?
Bo chcemy być konkurencyjni. Parków w Polsce jest kilkaset
i są do siebie podobne. Chcąc utrzymać się na rynku postanowiliśmy kompletnie rewitalizować cały park, sprowadzić atrakcje
niedostępnie gdzie indziej.
Obecne urządzenie parku jest pana autorskim pomysłem?
Tak. Sprowadzam także elementy z zagranicy, niektóre na nasze
zamówienie, jak walec do toczenia nogami lub olbrzymia lina
o grubości 20x20 cm, na której się balansuje. Zależy mi na jakości.
Tym samym nie narzeka Pan na brak klientów.
Od 2007 r. obserwuję tendencję spadkową związaną z rosnącą
liczbą innych obiektów w Polsce. Już dawno nie zdarzyło się, by
ktoś musiał długo czekać w kolejce. Tu nie zarabia się milionów,
bo wymagane są ciągłe inwestycje. Ale też jeżeli chce się być
konkurencyjnym, to park trzeba utrzymać w dobrym stanie. Dużą
rolę odgrywa również pogoda. Parku nie możemy otworzyć, gdy
mocno wieje, gdy burza jest w okolicy, np. za Baranią Góra, Łysą
Górą, od strony Żor. Do tego ulewy, a w tym roku ostatnie dni
to upały i wszyscy spędzają czas nad wodą. Najlepsza pogoda to
lekko zachmurzone niebo, około 20oC. Ludzie wtedy wędrują na
Równicę. I na taką aurę czkamy.
Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
pędził 105 km/godz. 35-letni
mężczyzna.
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W Brzezówce odbyła się druga impreza z cyklu „Pokaż nam
swoje zwierzątko”. Dzieci prezentowały swoje psy, koty, chomiki, ozdobne kurki, kaczo-gęsi,
papugi, szczury, świnki morskie,
gołębie, kogut, żółwie i rybki
akwariowe.

*

*
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Odcinek ulicy Błogockiej w Cieszynie o długości 310 metrów,
który został uszkodzony przez
osuwisko (wystąpiło ono pięć lat
temu po ulewach), cały czas jest
pozbawiony kategorii drogi publicznej i wyłączony z użytkowa-

nia. Ten fakt wzbudza sprzeciw
mieszkańców, którzy chcą odbudowania tego fragmentu ulicy.
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Od połowy czerwca czynne jest
kąpielisko miejskie w Cieszynie.
Sezon ma potrwać do końca wakacji. Ceny biletów są bez zmian.
Dzieci do lat 6 mogą pluskać się
za darmo.
Otwarte Amatorskie Mistrzostwa Gminy Goleszów w siatkówce plażowej zgromadziły
na starcie 16 par z Cieszyna,
Skoczowa, Zebrzydowic, Bielska-Białej, Cisownicy, Ustronia
i Goleszowa. Mistrzami zostali
bracia Bujokowie.
(nik)
16 lipca 2015 r.

NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI
Elżbieta Wiencek z Ustronia i Dariusz Lerch z Ustronia

*

*

*

WERNISAŻ MALARSTWA MIROSŁAWA SADLIKA
Muzeum Ustrońskie zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa
Mirosława Sadlika (1925-2007), zorganizowanej w 90. rocznicę
urodzin artysty, a zarazem długoletniego pracownika Kuźni
Ustroń, sportowca i działacza społecznego. Wernisaż odbędzie się
w sobotę 1 sierpnia 2015 r. o godz. 15.00 w Muzeum Ustrońskim.
Malarstwo M. Sadlika, prezentowane po raz pierwszy na wystawie, stanowić będzie zaskoczenie dla licznego grona osób, znających autora obrazów przede wszystkim z działalności sportowej.

*

*

*

tel. 854 34 83,
604 55 83 21
6 VII 2015 r.
Kontrola porządkowa posesji przy
ul. Katowickiej i ul. 3 Maja. Nie
stwierdzono uchybień.
7 VII 2015 r.
Zabezpieczono właz do studzienki
kanalizacyjnej, z której ukradziono pokrywę. Sprawę przekazano
odpowiednim służbom.
7 VII 2015 r.
Wraz z pracownikiem UM kontrolowano posesje przy ul. 3 Maja.
Nie stwierdzono uchybień.
8 VII 2015 r.
Kontrola znaków drogowych na
terenie miasta. W kilku przypadkach strażnicy obracali znaki we
właściwym kierunku niwecząc
tym samym działalność „dowcipnisiów”.

8 VII 2015 r.
Rozmowa z mieszkańcem Lipowca, na którego skarżą się sąsiedzi,
że jego pies biega bez opieki.
Mieszkańca pouczono o konsekwencjach takiego postępowania.
9 VII 2015 r.
Strażnicy interweniowali na ul.
Grażyńskiego, gdzie obywatele
Rumunii nagabywali przechodniów prosząc o datki.
9 VII 2015 r.
Kontrola porządkowa na ul. Katowickiej i ul. Skoczowskiej.
W jednym przypadku nakazano
uporządkowanie terenu, co zrobiono niezwłocznie.
11 VII 2015 r.
Zdenerwowany turysta dzwoni
z rynku ze skargą, że stojące
parasole nie chronią przed słońcem, gdyż nie zostały otworzone.
Turyście przekazano, że parasol
może otworzyć sam i schronić się
w jego cieniu.
11-12 VII 2015 r.
Strażnicy zabezpieczali imprezy
w mieście.
(ws)

KOKTAJL SZLAGIERÓW

W najbliższy weekend 18 i 19 lipca w amfiteatrze odbędzie się
Ustroński Koktajl Szlagierów.
W sobotę 18 lipca wystąpią: Kola & Jula, Karpowicz Family,
Damian Holecki, Mariusz Kalaga z zespołem. Początek koncertu
o godz. 17.
W niedzielę 19 lipca wystąpią Claudia & Kasia Chwolka,
Bernadeta Kowalska i „Przyjaciele”, Grzegorz Poloczek, Teresa
Werner. Początek koncertu o godz. 17.
Bilety w cenie 40 zł za jeden dzień i 60 zł za dwa dni można
nabywać w MDK „Prażakówka oraz w Miejskiej Informacji Turystycznej, a także przed imprezą w kasach amfiteatru.

Jedyny odkryty basen w Ustroniu jest w Parku Poniwiec, dawnym
Eltransie przy ul. Lipowej. Jak widać na zdjęciu, po zaparkowanych
samochodach, chętnych do korzystania nie brakuje. Fot. R. Siwiec

*

*

*

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA
Bezpłatna pomoc prawna udzielana jest w ramach realizacji
zadań własnych gminy związanych z pomocą społeczną, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, sprawach rodzinnych przez
Stowarzyszenie „Można Inaczej”, a także MOPS w Ustroniu
w zakresie obsługiwanych środowisk, natomiast w sprawach
przeciwdziałania alkoholizmowi przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

*

*

*

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Maciej Sikora		
lat 48		
Ustroń

Zakończył się konkurs fotograficzny „Miasto Ustroń zimą
i wiosną” organizowany przez Miasto Ustroń.
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za wzięcie
udziału. Spośród licznie nadesłanych prac, nagrodzone zostały
następujące:
I miejsce zdjęcie pt. „Ostatni śnieg” - autor Paweł Herman
II miejsce zdjęcie pt. „Czantoria II” - autor Dawid Herda
III miejsce zdjęcie pt. „Kolorowy wschód” - autor Aneta Niedoba
Ponadto przyznano dwa wyróżnienia: najmłodszej uczestniczce
konkursu – Izabeli Kunc oraz najstarszemu uczestnikowi konkursu - Edwardowi Goryczka.
Organizatorzy gratulują wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym.

SPROSTOWANIE

REKLAMA

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

WYNIKI KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO

W artykule „Kosiarki i Piłkarki” w GU nr 27 błędnie podaliśmy
nazwisko państwa Handzel, pisząc Hanzel.
Zainteresowanych i czytelników przepraszamy.
Redakcja
REKLAMA

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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O J. Sztwiertni mówiła D. Szczypka.

Fot. W. Suchta

TRYUMF MUZYKI

(cd. ze str. 1)
Sztwiertnia. Był nauczycielem rodzinnie w zabudowaniach byłej fabryki Kona,
związanym z Hermanicami i Ustroniem, obecnie w Czeskim Cieszynie, a następnie
a zawodowo z Wisłą. Zginął mając zale- został przewieziony do obozu koncentradwie 29 lat, gdy jego kariera muzyczna za- cyjnego w Dachau. Po miesiącu, wraz
częła się na dobre rozwijać. Po wakacjach z współtowarzyszami, między innymi
1939 r. miał wyjechać do Paryża na studia wiślanami, został przewieziony do tworzomuzyczne, na które otrzymał stypendium nego obozu w Gusen, gdzie po niespełna
ufundowane przez władze województwa trzech miesiącach zmarł. W marcu 2014
śląskiego. Niestety, nie wyjechał. W kwiet- r. w Wiśle odbyła się projekcja filmu
niu 1940 r. został aresztowany, podobnie Dagmary Drzazgi pt. „Muzyka i cisza”.
jak setki mieszkańców cieszyńskiego. Po prezentacji Wiktor Żyszkowski rzucił
Właśnie w kwietniu 1940 przeszła fala myśl, by upamiętnić Jana Sztwiertnię
aresztowań na Śląsku Cieszyńskim, głów- w miejscu jego kaźni, na terenie byłego
nie inteligencji. Rozpoczęła się słynna obozu w Gusen, by umieścić tablicę,
akcja AB. Początkowo Jan Sztwiertnia, ale żeby też wybrzmiała tam muzyka,
podobnie jak inni aresztowani, przebywał która jest wyrazem ostatecznego tryumfu

Na skrzypcach grała M. Janik.
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Fot. W. Suchta

nad zbrodniczym faszyzmem. Pomysł
zyskał akceptacje władz parafii w Wiśle,
następnie włączyła się parafia ustrońska
i tak powstał komitet działający na rzecz
upamiętnienia Jana Sztwiertni, ale także
ewangelików Polaków, którzy cierpieli
i zostali zamęczeni w obozie w Gusen.
D. Szczypka poinformowała, że od
18-20 września w Gusen odbędą się uroczystości upamiętniające Jana Sztwiertnię.
Odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa,
odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne,
a także koncert muzyki Sztwiertni i innych
kompozytorów ze Śląska Cieszyńskiego.
Koncert jest przygotowywany przez Huberta Miśkę z Uniwersytetu Śląskiego
w Cieszynie. W Gusen prezentowana
będzie również wystawa, której wernisaż
obył się w Muzeum Ustrońskim. Wystawa składa się z siedmiu dwujęzycznych tablic, ze zdjęciami Jana Sztwietni
i miejsc z nim związanych. Graficznie
wystawę przygotował Paweł Herman
z Ustronia. Na tablicach widnieją fragmenty wypowiedzi osób znających kompozytora. Ks. Andrzej Wantuła był obecny
przy śmieci Jana Sztwiertni. Fragment tego
wspomnienia widnieje na jednej z tablic.
Czytamy na niej:
… zaznał losu, jakiego doznawali tu
przed nim i po nim niezliczeni, których
jedyną było winą, iż zbyt wolno umierali.
Sztubowy podniósł go i cisnął na podłogę.
Potem zaś usiłował nogami przesunąć
go do drzwi. Janek stracił przytomność
i przestał jęczeć. Rozwścieczony oprawca porwał go ostatni raz z ziemi i rzucił
w otwarte drzwi izby. Ciało odbiwszy się
od ściany padło do przedsionka. Sztubowy odsunął je nogą w kąt, gdzie spoczęło
w błocie.
– Wszyscy bez wyjątku mamy długi do
spłacenia w tej wyjątkowej walucie, jaką
jest pamięć. Dlatego działania podjęte wiele lat temu i podejmowane w przyszłości,
spowodują, że Jan Sztwiertnia wieczności
swej nie straci – kończyła swe wystąpienie
D. Szczypka.
Podczas wernisażu pokazano film Dagmary Drzazgi „Muzyka i cisza” o życiu
Jana Sztwiertni. Film opowiada o odkrywaniu przez studentów UŚ w Cieszynie
poszczególnych fragmentów życia kompozytora. W Hermanicach szukają domu,
w którym się narodził, pod Baranią Górą
odwiedzają przysiółek gdzie pracował
jako nauczyciel, słuchają organów w kościele ewangelickim w Wiśle, zaglądają
do archiwów, rozmawiają z muzykami.
Jedna z ostatnich sekwencji dotyczy wizyty studentów w Gusen. Zresztą studenci
współtworzą film, kręcą niektóre sceny,
a po świecie Jana Sztwiertni oprowadza
ich Hubert Miśka.
W Muzeum prezentowane są także
instrumenty muzyczne użyczone przez
Benedykta Siekierkę, Elżbietę Sikorę,
Wandę Mider, są także eksponaty ze zbiorów własnych Muzeum.
Podczas wernisażu wystąpiła młoda
skrzypaczka Marlena Janik, absolwentka
Szkoły Muzycznej I stopnia w Cieszynie.
Akompaniowała nauczycielka Ewa Krupa.
Marlena wykonała również utwory Jana
Sztwiertni.
Wojsław Suchta
16 lipca 2015 r.

Zdaniem
Burmistrza

O czystości miasta mówi burmistrz
Ireneusz Szarzec.

*

B. Chrapek i złowiony sum.

POLOWANIE NA SUMA

Nie lada osiągnięciem wędkarskim może
pochwalić się Bogusław Chrapek z Ustronia. W gospodarstwie agroturystycznym
w Godziszowie złowił suma mierzącego
154 cm i ważącego 19,7 kg.
– Bawiłem się z nim półtorej godziny mówi B. Chrapek. - Dwa lata temu syn
przywiózł z Niemiec kamerę noktowizyjną. Ona pokazywała nam w tym stawie
w Godziszowie, gdzie jakie rybki stoją.
W pewnym momencie wykazała dwa
metrowe sumy. Właściciel stawu zgodził
się na to, że możemy je złapać. Po trzech
dniach przygotówki syn złapał suma 11,5
kg i 98 cm długości. Spreparowana głowa wisi w domu. Wiadomo było, że jest
jeszcze jedna taka sztuka. Polowałem na
nią rok, ale była sprytniejsza ode mnie.

Wiedziałem gdzie jest, ale sum nie chciał
brać. Byłem tam 20 razy, jak nie lepiej.
Ostatnio kupiłem płotki, a sum na taką
przynętę się złapał i zaczęła się zabawa.
Wędka w prawo, lewo, góra, dół, a ja za
wędką. W końcu wyciągnąłem go.
Pan Bogusław pokazuje rękę z wyraźnymi obtarciami. To pozostałość po
wyciąganiu suma.
- Działa jak tarka. Jak złapie rybę, ta nie
ma możliwości się oswobodzić. Mnie
pozostawił to obtarcie - mówi B. Chrapek.
- Takie dwa sumy potrafią w ciągu roku
w stawie zjeść 1.500 kg karpi. A te jeszcze
nie są największe. W stawie elektrowni
w Rybniku złowiono sztukę ważąca 75
kg. Jego głowa z ledwością mieściła się
w dużej misce.
Wojsław Suchta

Sweet fotka Andrzeja Georga na ruinach Świątyni Zeusa Olimpijskiego w Dion pod Olimpem.
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Ważnym elementem wizerunku każdego
miasta jest szeroko pojęta czystość. Aby
utrzymać jej pożądany poziom konieczne
jest współdziałanie wielu podmiotów
i czynników. Tej sprawy nie da się załatwić
wyłącznie środkami administracyjnymi
czy odpowiednimi służbami. Staramy się
podejmować wiele działań, by wizerunek
Ustronia był pozytywny.
W sezonie, w weekendy, duża liczba
osób z zewnątrz, siłą rzeczy korzysta
z różnego rodzaju usług i produkuje odpady. To naturalne. Czasem swymi nieodpowiedzialnymi działaniami wpływają
negatywnie na stan porządku i czystości.
Skrajnym przykładem są próby mycia
samochodu w rzece. Co prawda zdarza się
to już rzadko, ale jeszcze można zauważyć
takich „miłośników czystości”, których
działania przynoszą efekt przeciwny od
zamierzonego.
Od lat prowadzimy akcje edukacyjne,
ale też bezpośrednio porządkowe, aby
wspólnie z mieszkańcami podnosić stan
czystości. Co roku wiosną odbywa się
zbieranie wielkich gabarytów, a to przynosi efekty chociażby takie, że nie ma już
praktycznie zjawiska dzikich wysypisk
pojawiających się w jarach, zaroślach.
Wprowadzony system segregacji odpadów, bezpłatny odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na
ul. Krzywej rzeczy nie mieszczących się
w pojemnikach i kontenerach, odbiór odpadów zielonych, przynosi coraz bardziej
wymierne efekty. Mieszkańcy też robią
wszystko, by dołożyć swój pozytywny
udział. Tylko w sporadycznych przypadkach mamy do czynienia z obejściami
i posesjami, gdzie porządek nie jest zachowany. Z reguły wynika to z braku na
miejscu właściciela, czasem jednak, co
jest szczególnie przykre, z braku poczucia
odpowiedzialności za swój kawałek przestrzeni. Najsłabszym ogniwem są osoby,
często przyjezdne, nie zawsze świadome
tego, jak się zachowywać.
Generalnie Ustroń jest miastem czystym,
a oceny są raczej pozytywne. Paradoks tej
sytuacji polega na tym, że w czystej przestrzeni jedna butelka, kartonik po soku,
puszka po piwie, stanowi widoczny obraz
barku czystości, a w każdym momencie
nie można być wszędzie i szybko reagować. Podejmowane są starania poprzez
zwiększenie liczby koszy na śmieci, więcej
dyżurujących pracowników, a wszystko
po to, by stan porządku i czystości był
coraz lepszy.
Oceniając wszystkie działania możemy
powiedzieć, że jesteśmy miastem czystym,
za które nie muszą wstydzić się mieszkańcy, a goście z zadowoleniem spędzają u nas
wolny czas.
Notował: (ws)
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LIST DO REDAKCJI
Gazeta Ustrońska
Pan Redaktor Wojsław Suchta
W „Gazecie Ustrońskiej” z dnia 25 czerwca 2015 roku zamieszczono artykuł podpisany przez pana Wojsława Suchtę pod
tytułem „Szkodliwy kamieniołom”, który jest relacją z zebrania
sprawozdawczo-wyborczego osiedla Polana.
W związku z powyższym informuję:
- Kopalnia Surowców Skalnych S.A. w Wiśle prowadzi działalność na podstawie koncesji wydanej przez Marszałka Województwa Śląskiego i podlega nadzorowi Okręgowego Urzędu
Górniczego w Krakowie, który w ciągu ostatniego roku przeprowadził cztery trzydniowe kontrole naszego zakładu również po
interwencjach mieszkańców, zgłaszających zastrzeżenia co do
prowadzonych robót strzałowych.
Nieprawdą jest więc jak cytuje gazeta mieszkańca Jawornika,
że Urząd Górniczy nie jest zainteresowany interwencjami mieszkańców. W związku z tym kopię Waszego artykułu wysłaliśmy do
dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.
- Kopalnia Surowców Skalnych zleciła firmie zewnętrznej
monitoring wszystkich wykonywanych robót strzałowych, który
prowadzony jest od początku 2013 r.
Każdy odstrzał jest ewidencjonowany zgodnie z prawem
geologicznym i górniczym, bezwzględnie zgodny z ekspertyzami
wykonywanymi przez niezależne, specjalnie powołane do tych
zadań instytuty, a stosowane materiały wybuchowe i zapalniki to
materiały podlegające specjalnej ewidencji i kontroli wydawania
oraz zużycia i nie ma możliwości jakichkolwiek niezgodności, czy
nadużyć, co skrupulatnie kontrolowane jest między innymi przez
Urząd Górniczy.
Nieprawdą jest, że podczas pomiaru Kopalnia stosuje słabsze
ładunki, bo każdy pomiar jest ewidencjonowany i szczegółowo
opisany, a później kontrolowany przez Urząd Górniczy, a ostatnia
kontrola zakończona została wpisem w protokole o następującej
treści: „Dane zawarte w ewidencji odstrzałów są zgodne z wpisami
w kontrolowanych dokumentach ewidencji środków strzałowych.”
- Zamontowane sejsmografy zarówno stacjonarne jak i mobilne
nie wykazały szkodliwości drgań emitowanych podczas wykonywanych robót strzałowych. Żadne z przeprowadzonych pomiarów nie wykazało przekroczeń dopuszczanych norm. W około
70% przypadków stosowane urządzenie pomiarowe „Vibraloc”
w ogóle się nie wzbudziło. Urządzenie zamontowane było również
u mieszkańca Jawornika i również się nie wzbudziło.
Informuję jednocześnie, co deklarowaliśmy już niejednokrotnie,
że Kopalnia przeprowadza zgodnie z wymogami prawa, wszelkie
niezbędne badania i kontrole w celu nadzoru emisji hałasu, zapylenia i innych czynników oraz inwestuje w najnowocześniejsze
urządzenia i maszyny, aby poprawiać jakość produkcji, komfort
pracy oraz dbać o ochronę środowiska, czego dowodem jest montaż, na wiosnę tego roku, nowego systemu zraszającego zakład
przeróbczy i estakady rozładowcze, jak również zakup w ubiegłym
tygodniu dwóch najnowocześniejszych ładowarek kołowych firmy

WYSTAWA BIBLII

3 i 4 lipca siedziba Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja w
Ustroniu zamieniła się w wyjątkowe muzeum. W budynku fundacji odbyła się wystawa Biblii pt. „Kocham Boże Słowo, Całe
Słowo, Słowo w Słowo”. Przez dwa dni ponad 150 osób mogło
zobaczyć 3,5 tysiąca lat historii świata, Bożego Słowa a także
wziąć do ręki historyczne zwoje.
Pomysłodawca i współtwórca wystawy Dariusz Czyszczoń
odpowiadając na pytanie „Skąd pomysł na taką wystawę?” powiedział: „Cały pomysł zgromadzenie tych wszystkich rzeczy
w jednym miejscu zaczął się tak naprawdę od Wielkiej Biblii,
gdzie pierwszy raz Biblia została w 1586 r. wystawiona na widok
publiczny w kościele. Każdy wierny mógł wejść do kościoła
i przekartkować strony Biblii. Zastanawiałem się dlaczego nie
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Volvo. Przeprowadzamy również na bieżąco rekultywację terenów
poeksploatacyjnych.
Nie zgadzamy się więc z zarzutami, że działamy nie zwracając
uwagi na otoczenie i na relacje społeczne. Świadomi jesteśmy tego,
że sąsiedztwo zakładu jakim jest kamieniołom nie jest wymarzonym, ale zakład ten istnieje tu już ponad 90 lat, a dzięki rozwojowi
inżynierii górniczej podejmujemy wszelkie kroki, aby to sąsiedztwo
nie było uciążliwe i funkcjonowało utrzymując wiele rodzin i dając
zatrudnienie firmom ze Śląska Cieszyńskiego i nie tylko.
Nie przeczytaliśmy u Państwa nigdy ile inwestycji na terenie
Ustronia i gminy realizowanych jest w kooperacji z naszą firmą.
Nie przeczytaliśmy również nigdy o nowoczesnych technologiach
i urządzeniach, które stosujemy i o tym, że zakład nasz często
stawiany jest za wzór w branży. To są według nas wartości, które
należy również promować, a nie skupiać się jedynie na informacjach, które aby być wiarygodnymi wymagają rzetelnego sprawdzenia i potwierdzenia.
Artykuł to prawie 70 zdań z czego cztery w jego końcówce
dotyczą Kopalni. Artykuł posiada jednak tytuł „Szkodliwy kamieniołom” co jest wielce niestosowne i krzywdzące w stosunku
do naszej firmy, gdyż relacjonujecie w nim wiele różnych spraw
dotyczących osiedla Polana a nie tylko opinie mieszkańców na
temat działań kopalni.
W związku z powyższym uważamy tytuł artykułu za podsycający
negatywne emocje, a zawarte w nim stwierdzenia dotyczące naszej
firmy za nieprawdziwe i oczekujemy obiektywnego sprostowania
i wyjaśnienia.
Z poważaniem,
Piotr Gawlikowski
Prezes Zarządu KSS Wisła S.A.

Na warsztaty malarskie do Muzeum Marii Skalickiej organizatorzy zapraszają dzieci w wieku od 7 lat. Zajęcia prowadzone będą
przez Iwonę Dzierżewicz-Wikarek i odbędą się w piątek 31 lipca
w godz. 12-15. Odpłatność 10 zł od osoby. Materiały do pracy zapewnia organizator. Jak widać na zdjęciu pierwsze warsztaty plastyczne
pod okiem I. Dzierżewicz-Wikarek już się odbyły. Fot. W. Suchta

zrobić tego ze wszystkimi tekstami i wydaniami Pisma Świętego.
Chciałem zgromadzić je w jednym miejscu i pokazać jak przez
3,5 tysiąca lat – Biblia była pisana, przepisywana, przekazywana,
drukowana a także kto brał udział w tym dziele, w jaki sposób to
zostało zrobione i czyje ręce miały w tym swój udział”.
Uczestnik wystawy mógł m.in. zobaczyć niezwykłe reprinty i faksymilia pierwszych wydań, wziąć na ręce wielkie
wydanie Biblii Jakuba, które waży 13 kilogramów, dotknąć
papieru czerpanego czy historycznych zwojów, na których
zapisywano historie biblijne. Historia Pisma Świętego tak
bogato udokumentowana pokazuje również jak Bóg, zadbał
o to, by słowo do nas dotarło. Więcej o wystawie można przeczytać
na: http://www.wystawabiblii.pl/. Reportaż z wystawy można zobaczyć na Youtube na oficjalnym kanale Chrześcijańskiej Fundacji
Życie i Misja.
Mateusz Wójcikiewicz
16 lipca 2015 r.

PROGRAM XI FESTIWALU EKUMENICZNEGO
• 19 lipca (niedziela) godz. 17.00 – Kościół Ap. Jakuba Starszego
Koncert „Śpiewajcie Panu” w wykonaniu Chóru Kameralnego
Ars Musica z Hannoveru

Uroczystości i imprezy organizowane przez
Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Klemensa
• 17 lipca (piątek) godz. 18.45 – Czytelnia Katolicka
Wernisaż wystawy malarstwa Mariana Knoblocha
Jubileusz 90- lecia Beaty Friedlein połączony z promocją drugiego
tomu ksiażki „Moje wspomnienia 1945 – 1957”
• 21 lipca (wtorek) godz. 18.45 – Czytelnia Katolicka
Droga Św. Jakuba – wspomnienia z pielgrzymki do Santiago de
Compostela Dr Ryszarda Wąsika

Uroczystości i imprezy organizowane przez Parafię
Ewangelicko-Augsburską ap. Jakuba Starszego
• 23 lipca (czwartek) godz. 18.00
Koncert Estrady Ludowej „Czantoria”pod kierunkiem Danuty
Zoń-Ciuk
• 24 lipca (piątek) godz. 18.00
Występ Chóru Mieszanego z Zaolzia „Collegium Canticorum”
pod kierunkiem Anny Szawińskiej
• 25 lipca (sobota) godz. 18.00
Występ Zespołu Muzyki Żydowskiej „ Klezmak” z Czeskiego
Cieszyna pod kierunkiem Artura Rimana, śpiew- Marta Cienciała
• 26 lipca (niedziela) godz. 8.30 – Poranek muzyki i pieśni
Pamiątka założenia i poświęcenia kościoła ap. Jakuba Starszego
Koncert Diecezjalnej Orkiestry Dętej Diecezji Cieszyńskiej – pod
dyrekcją Adama Pasternego

Koncerty chórów: Chóru Polana – Dobka – pod dyr. Marioli Dyka
Ustrońskiego Chóru Ewangelickiego – pod dyr. Pawła Branca
Chóru Mieszanego z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie – pod dyr. Anny Stanieczek
• 26 lipca (niedziela) godz. 10.00
Uroczyste nabożeństwo w kościele ap. Jakuba Starszego i na
placu kościelnym. Słowem Bożym służyć będą:
Ks. dr Adrian Korczago z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Goleszowie, Ks. Łukasz Gaś z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W USTRONIU

W związku z przygotowywaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (dokumentów
nakreślających politykę w zakresie redukcji niskiej emisji na terenie miasta Ustroń) informujemy, że od 20 lipca 2015 roku będzie
przeprowadzana ankietyzacja wśród właścicieli budynków na
terenie Miasta Ustroń. Ankieter pozyskujący dane posiadać będzie
specjalny identyfikator, aby jego tożsamość, jak i wykonywane
obowiązki nie budziły żadnych wątpliwości.
Ponadto, istnieje możliwość osobistego złożenia wypełnionej
ankiety (która jest jednocześnie deklaracją udziału w Programie)
w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Ustroń pok. nr 4 w godzinach
pracy Urzędu t.j. od 7.30-15.30.
Opracowanie powyższych dokumentów pozwoli w przyszłości na podjęcie działań na rzecz poprawy jakości powietrza,
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zredukowania ilości
dwutlenku węgla itd.
W ramach Programu planowana jest wymiana istniejących
kotłów węglowych na gazowe lub węglowe retortowe oraz montaż instalacji paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię
elektryczną dla potrzeb gospodarstw domowych.
REKLAMA

PROBLEMY NASTOLATKÓW - SAMOOKALECZENIA
Problem samookaleczeń jest rzadko poruszany,
choć dość powszechny wśród młodzieży. Na podstawie
rozmów z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a nawet szkół podstawowych można wywnioskować, że większość z nich wie na czym polegają
samoookalecznia i znają co najmniej jedną osobę,
która tnie się lub w inny sposób uszkadza swoje ciało.
Samookaleczenie to zamierzone uszkodzenie ciała.
Może mieć formę powierzchownych lub głębokich ran
ciętych, przypalania, wbijania ostrych przedmiotów,
a nawet łamania kości.
Większość osób, które się samookaleczają, nie chce
podejmować rozmowy na ten temat, gdyż najczęściej
wiąże się to z bólem, krzywdą lub innymi emocjami,
z którymi nie potrafią sobie poradzić. To właśnie
cięcie się czy inne ranienie jest najczęstszym lub jedynym sposobem radzenia sobie z trudnymi emocjami.
Dodatkowo obawiają się niezrozumienia za strony
innych osób.
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Dlaczego młodzi ludzie się samoookaleczają?

Istnieje wiele przyczyn zachowań autoagresywnych, najczęściej podłożem są różnorodne problemy, których doświadczają
dzieci w rodzinie (czasem jako obserwatorzy problemów rodziców), w szkole, wśród rówieśników oraz w okresie dorastania.
Jednak część nastolatków ucieka się do samouszkodzeń w celu:
1. Rozładowania napięcia powstałego podczas doświadczania sytuacji krzywdzenia, złości, smutku, bólu psychicznego
czy bezradności.
2. Fizycznej ekspresji uczuć. Uczuciem najczęściej dochodzącym do głosu według osób samookaleczających się jest
silna złość, często jest to niewypowiedziany gniew do sprawcy
wyrządzonych im krzywd, otoczenia, które było wobec takiego
zachowania obojętne. Ekspresja złości w takiej formie nie
pociąga za sobą konieczności konfrontacji z krzywdzącym.
3. Karania siebie samookaleczeniem za niepowodzenia,
niedoskonałości, co może wynikać z niskiej samooceny.
W skrajnych przypadkach jest to wyraz negatywnego stosunku
do siebie. Powstałe w ten sposób blizny podsycają nienawiść
do własnej osoby ułatwiając podjęcie kolejnych aktów samookaleczania.
4. Zainteresowania otoczenia, jako próba zwrócenia na siebie
uwagi i „wołanie” o pomoc.
Jeśli zauważymy nacięcia na skórze czy inne zranienia nie
unikajmy rozmowy na ten temat. Rozmawiajmy i pomóżmy
sobie i nastolatkowi zrozumieć źródła takich zachowań. To
może być duży krok do pogłębienia więzi i nawiązania lepszych relacji z dzieckiem. Rodzice i inni bliscy dorośli mogą
w trudnych sytuacjach dać zrozumienie i oparcie tak bardzo
potrzebne w wieku dojrzewania. Elżbieta Kiedroń-Fałat
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Tańczyły dwie pary baletowe.

Fot. W. Suchta

GŁOSY KREACJE I URODA

- Dobrze, że nie uderzył piorun. Pociąg
jedzie, a my robimy swoje. Troszkę byłam
zaskoczona, ale trzeba być odpornym na
takie sytuacje. Zauważyłam też, że ktoś na
widowni spojrzał na zegarek. Może sprawdzał, czy pociąg jest punktualny – powiedziała Emilia Zielińska, po koncercie
„Zaczarowany świat operetki i Musicalu”,
który odbył się w sobotę wieczorem 11
lipca w amfiteatrze. Tu trzeba wyjaśnić,
że Emilia Zielińska w naszym amfiteatrze
występowała po raz pierwszy, zresztą
w Ustroniu też była po raz pierwszy. Nie
mogła więc wiedzieć, że amfiteatr sąsiaduje z torami kolejowymi, a przecież po
torach co jakiś czas jeżdżą pociągi. Tym
razem wypadło na nią. Znający nasz amfiteatr artyści, słysząc pociąg, zazwyczaj
dowcipnie wykorzystują taką sytuację.
W szczególności kabareciarze.
Sam koncert był imponujący. Wystąpili
artyści scen poznańskich. Porywające

Artyści bisowali.
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swym głosem i urodą Agnieszka Wawrzyniak i Emilia Zielińska oraz panowie
Bartosz Kuczyk i Mirosław Niewidomski.
Oczywiście głosy panów wspaniałe, a co
do urody, to nie będę się wypowiadał.
W tej dziedzinie nie jestem specem. Kilkakrotnie na scenie pojawiały się dwie pary
baletowe, a prezentowały polkę, walca,
tango i kankana.
Atmosfera na widowni letnio-wczasowa, przyczyniali się do tego również
artyści. Tańczyli z osobami z widowni, a poszczególne utwory zapowiadał
B. Kuczyk, czyniąc to za każdym razem
wdzięcznie i dowcipnie.
- Publiczność miejscowa mniej więcej
wie czego może się spodziewać, dzięki
czemu mogę przesuwać trochę dalej granicę, oczywiście nigdy za daleko - mówi
B. Kuczyk. - Z każdym przyjazdem czujemy się tutaj coraz bardziej jak w domu.
Spaliśmy w Ustroniu i w końcu mogliśmy

Fot. W. Suchta

pochodzić po mieście, ja zanurzyłem nogi
w Wiśle, przejechałem się taksówką, więc
czułem się jak kuracjusz. Tylko wieczorem
my staliśmy na scenie, a kuracjusze mogli
siedzieć na widowni. A koncert? Jeszcze
teraz jestem nakręcony, bo to była bardzo
fajna impreza.
Koncert rozpoczął balet „Cesarskim
walcem”. Potem klasyka operetkowa,
ale taż utwory mniej znane. Te popularne publiczność śpiewała z artystami, do
czego zresztą gorąco zachęcali. Barbara
Wawrzyniak i Emilia Zielińska czarowały
nie tylko głosem, urodą, ale też kreacjami. B. Kuczyk przytomnie zauważył, że
panom jednak na występ wystarcza jedno
przebranie, co w przypadku kobiet jest
niemożliwe. Panie na widowni i na scenie
z koncertu zadowolone i nawet pociągi nie
zepsuły nastroju.
- Jestem pierwszy raz w Ustroniu i była wspaniała publiczność, piękna pogoda, a koncert przeszedł nasze oczekiwania – mówi
E. Zielińska. - Najlepiej może wypowiedzieć się publiczność, a ona przyjęła nas
wspaniale. My zawsze dajemy z siebie
wszystko, a to sprawia, że każdy odczuwa satysfakcję. Koncertów plenerowych
dajemy mniej, częściej występujemy
w zamkniętych salach. Różnica jest ogromna. Plener to dla mnie ogromna przestrzeń
i bycie na scenie daje zupełnie inne odczucia niż w zamkniętej sali. Może Bartosz
troszkę przesadził z moją znajomością
położenia Ustronia, jednak jestem tu po
raz pierwszy. Mam nadzieję, że nie ostatni.
Po koncercie chętnie fotografowano
się z artystami, gratulowano, kupowano
ich płyty.
- Wystąpiła nowa sopranistka Emilka,
której Ustroń wcześniej nie znał - mówi
B. Kuczyk. - Koncert dwugodzinny, jesteśmy wykończeni, ale szczęśliwi, bo chyba się podobało, a po to
przyjeżdżamy. Jestem zachwycony.
A Emilia wprowadziła trochę zamieszania,
jest nowością, a to także duża sprawa dla
widzów. Musi być konkurencja, śpiewacy
też muszą zdawać sobie sprawę z tego, że
ktoś ich może zastąpić. W takich drużynach jak moja, też jest konkurencja, ale
zdrowa, bo nikt nikomu nie podcina nóg.
Przed rokiem, gdy rozmawiałem
z B. Kuczykiem okazał się on zagorzałym kibicem sportowym. Wówczas nieco
sceptycznie wypowiadał się o naszej
piłkarskiej ekstraklasie. Twierdził, że bardziej emocjonujące są mecze niższych lig.
W tym roku Lech Poznań zdobył mistrza
i superpuchar po pokonaniu Legii Warszawa. Czy to dla kibica z Poznania może być
bez znaczenia? B. Kuczyk mówi:
- Mieliśmy podwójną uciechę. Nie dość,
że dostali od nas w trąbę, to jeszcze mamy
superpuchar. Meczu nie widziałem, ale
wszyscy dzwonili, że to była deklasacja
Warszawy. I dobrze, i niech tak będzie.
Niech chłopaki grają, a na razie wszystko
po naszej stronie.
Po naszej stronie zaś to, że co jakiś czas
możemy udać się na koncert artystów
z Poznania, a nawiązując do słów
B. Kuczyka możemy powiedzieć: „Niech
chłopaki grają”! Oczywiście z zachwycaWojsław Suchta
jącymi paniami.
16 lipca 2015 r.

wiersz recytowała Jagoda Cholewa, po
czym wraz z Ewą Puzoń wręczyły proboszczowi kwiaty. Życzenia składał też
były burmistrz Ustronia Kazimierz Hanus.
- Osobiście jestem wdzięczny za możliwość dwudziestu lat pracy w tej wspólnocie - mówił ks. A. Sapota dziękując parafianom za różne działania, wszystkim, dzięki
którym tyle udało się zrobić. - Cieszmy się
z tego, co już zrobiliśmy, a może tej radości
będzie więcej. Ksiądz nikogo nie wymieniał
z nazwiska, by jak stwierdził, nikogo nie
pominąć.
Na zakończenie ks. A. Sapota zaprosił
wszystkich na dziedziniec kościelny, gdzie
częstował tortem nadesłanym z piekarni
„U Brzęczka”. Ksiądz sam dzielił tort
i rozdawał wszystkim chętnym.

*

Na dziedzińcu ks. A. Sapota samodzielnie dzielił tort .

Fot. W. Suchta

DWIE DEKADY POSŁUGI

Ks. kanonik Antoni Sapota już od 20
lat jest proboszczem parafii rzymskokatolickiej pw. św. Klemensa w Ustroniu.
Można powiedzieć, że jedno pokolenie
parafian w tym czasie przyjęło sakramenty
chrztu, bierzmowania, a niektórzy małżeństwa. W tym czasie wychowywali się, kończyli szkoły, wstępowali w dorosłe życie.
Ale także starsi parafianie zmieniali się,
przeżywali radości i smutki. Przez te 20
lat był wśród nas ks. Antoni Sapota. Towarzyszył nam w mniejszym lub większym
stopniu, ale zawsze był obecny, a jego
głos docierał do wszystkich, chociażby
podczas uroczystości patriotycznych. Minione dwadzieścia lat to zmiany w Polsce,

nieobojętne księdzu proboszczowi, zmiany w Ustroniu, na które patrzy z troską
i sympatią, a także zmiany w parafii, a jest
ich głównym autorem.
W niedzielę 12 lipca w kościele pw. św.
Klemensa odbyła się suma odpustowa,
a mszę sprawowało pięciu kapłanów.
Modlono sie w intencji dwudziestu lat
posługi kapłańskiej ks. Antoniego Sapoty,
dwudziestu lat współpracy księdza z chórem „Ave” oraz 70. rocznicy urodzin Romana Zabdyra. Kazanie wygłosił ks. Andrzej Króliczek, moderator grup „Światło
i Życie” przebywający z oazą w Ustroniu.
Ks. A. Sapocie składano życzenia. Napisany na tę okazję przez Wandę Mider

*

*

W 28 numerze gazety „Po Górach, Dolinach...” wydawanej przez parafię św. Klemensa znalazły się artykułu poświęcone
dwudziestoleciu ks. A. Sapoty w Ustroniu.
Numer otwiera artykuł ks. A. Sapoty „20
lat w Ustroniu” z podtytułem „Szybko
mija czas.” Czytamy w nim m.in.:
Najbardziej widocznymi są zmiany,
jakie zaszły w kościele i jego otoczeniu.
Trzeba było wielu lat i wiele nakładów,
aby to, co oglądamy, miało taki charakter jak obecnie. (…) Życie w Ustroniu to
także ekumenizm, który uskuteczniamy na
różne sposoby. Przede wszystkim należy
tu wymienić przedsięwzięcie z parafią
ewangelicko-augsburską w ramach programu „Ekumenizm nośnikiem kultury, dzięki któremu otrzymaliśmy dotację
z Funduszów Unijnych i wspólnie wyremontowaliśmy nasze świątynie, tzn.
kościół ewangelicki Jakuba Starszego
i nasz kościół św. Klemensa. Do tego
mogło dojść po długim czasie wspólnych
spotkań i modlitw.
Artykuły napisali: Łucja Hołuj, brat
Franciszek, Andrzej Georg, Lesław Werpachowski, zaś wiersze Wanda Mider i ks.
Adam Łomozik. Jest też artykuł młodzieży
parafialnej.
Wojsław Suchta

W ramach akcji „Warsztaty z Prażakówką” odbyły się zajęcia aktorsko–wokalne prowadzone przez artystyczne małżeństwo: wokalistkę
Marię Górniok-Matulę i aktora Kacpra Matulę. Udział wzięło 22 dzieci w wieku od 7-13 lat. Warsztaty trwały od 6 do 9 lipca po cztery godziny
dziennie i zakończyły się pokazem w sali widowiskowej MDK „Prażakówka”. Młodzi aktorzy zaprezentowali widowisko słowno-muzyczne
z elementami tańca, o zwierzętach, przyrodzie i naturze. Efektownie recytowano „Lokomotywę” Juliana Tuwima. Na widowni zasiedli rodzice,
rodzeństwo, znajomi.
Fot. W. Suchta

16 lipca 2015 r.			

Gazeta Ustrońska 9

A. Duda i A. Drobik w cieszyńskim teatrze.

Fot. W. Suchta

PRAWY PROSTY

Od lat, pracując w Gazecie Ustrońskiej, słyszałem wiele anegdot o Adolfie „Bolko”
Kantorze. Już samo zajście w Cieszynie, gdy na początku okupacji niemieckiej spoliczkował faceta za obrazę kobiety, ma kilkanaście wersji. Raz był to gestapowiec,
innym razem folksdojcz, albo była to kobieta, albo wymiana zdań między nowym
Niemcem a Bolkiem zakończona prawym prostym. W Ustroniu opowiada się o pomniku żołnierzy spod Monte Cassino stawianym przez Bolko Kantora na Równicy, ale
w tych opowieściach odlew wykonywano, w zależności od rozmówcy, w wielu zakładach
przemysłowych Śląska Cieszyńskiego, mających takie możliwości. Można powiedzieć
odlewał każdy, ale jak przyszło co do czego, bo wkroczyła Służba Bezpieczeństwa, to
się pogubili. A ileż to znamienitych mistrzów pióra, już w wolnej Polsce, deklarowało
opisanie drogi życiowej Bolka. I nic.

9 lipca w Teatrze im. Adama Mickiewicza
w Cieszynie odbył się przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego „Prawy prosty”
w reżyserii Andrzeja Dudy, wyprodukowany
przez Andrzeja Drobika. Pokaz w teatrze
prowadził Szymon Pilch, a przed filmem
producent i reżyser dziękowali wszystkim
zaangażowanym w różny sposób w produkcję, przede wszystkim zaś włodarzom
Cieszyna i Ustronia, rodzinie Bolko Kantora,
ekipie filmowej.
Przed projekcją filmu Karolina Kidoń
i Katarzyna Pilch wykonały piosenkę o Bolku Kantorze, jak poinformowano nakręcony
został również teledysk z tym utworem.
- Projekt „Prawy Prosty” już trochę trwa,
chyba około trzech lat i w końcu dochodzi do
końca - mówił A. Drobik, natomiast A. Duda
lakonicznie stwierdził, że reżyser powinien
reżyserować, a nie opowiadać o tym. Jednak,
gdy zapytałem go już po projekcji filmu
o Bolko Kantora powiedział:
- O Bolku Kantorze pierwszy raz usłyszałem od ojca. Byliśmy na Równicy, a tata
opowiadał kilkuletniemu chłopcu o jego
wypadku. I to zapamiętałem. Kiedy więc
Andrzej Drobik powiedział, że robimy film
o Bolko Kantorze, miałem background,
potem każda kolejna historia mnie zaskaki-
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wała, bo jest to postać, o której można opowiadać. To co nie znalazło się w filmie jest
w książce Andrzeja Drobika, uzupełniającej
wiedzę o Bolko Kantorze, bo w filmie wiele
pominęliśmy ze względu na ograniczenie
czasowe.
Film opowiada o Bolku Kantorze, mistrzu
boksu zawodowego, więźniu niemieckiego
obozu koncentracyjnego, żołnierzu wermachtu, zdobywcy Monte Cassino, by po powrocie
do Polski, stać się cieszyńską duszą sportowego życia, czego nigdy nie zaakceptowały
władze. Był organizatorem wielu zawodów na
Równicy, jego ulubionej górze. Jak wspomina
córka Ewa Rakowska, gdy tylko miał czas,
brał plecak i szedł na Równicę. Na tej Równicy stawiał pomnik, na tej Równicy osunął
się w głęboki jar, co przypłacił zdrowiem
w podeszłym wieku. O tym jest film.
Film cenny, bo autentyczny dokument,
z chronologią, główną postacią, a przede
wszystkim bez „artystycznych sekwencji”,
które często mają zatuszować pospolity
brak warsztatu i niewiedzę. Film opowiada
o Bolku Kantorze od narodzin do śmierci.
Tak jak toczy się życie człowieka.
- Była to bardzo długa i rozległa praca mówi A. Duda. - Zdjęcia trwały półtora
roku, bo musieliśmy się dostosować do czasu

i harmonogramu ludzi wypowiadających
się dla filmu. Powstało 16 godzin materiału, więc przeglądanie, montaż, ale to była
sama przyjemność i coraz więcej historii,
a z czegokolwiek trudno było zrezygnować.
Pasjonująca praca.
W filmie o Bolku Kantorze wypowiada
się blisko trzydzieści osób, m.in. jego dzieci
Ewa Rakowska i Zbigniew Delong, znający
szczegóły jego kariery bokserskiej i sportowej Jerzy Rojek, autor sztuk teatralnych o
nim Bogdan Słupczyński, redaktor Głosu
Ziemi Cieszyńskiej Paweł Czupryna, sporo
anegdot i faktów przytaczał Andrzej Georg,
także inni ustroniacy jak naczelnik Ustronia
w latach 80. XX w. Benedykt Siekierka,
także Grzegorz Krysta, Adam Deda, któremu w latach dziecinnych Bolko zaszczepił
uprawianie sportu.
- Początkowo musieliśmy się dowiedzieć,
kto Bolko Kantora znał, kto miał z nim
do czynienia. To był niewielki problem mówi A. Drobik. - Sporym kłopotem było
ogarnięcie całego zebranego materiału, życiorysu, którym obdarzyć można trzech różnych ludzi. Mamy bogatą karierę sportową
z wieloma walkami, utrzymywaniem przez
10 lat tytułu mistrza Polski, graniu w filmie. Po drugie ma bogatą kartę weterana
podczas II wojny światowej. Po trzecie,
a to jest moim zdaniem najważniejsza karta
w jego życiu, gdy po wojnie były mistrz,
weteran przyjeżdża do Cieszyna i okazuje
się, że nie może walczyć, bo nie ma w
komunizmie sportu zawodowego, mimo to
organizuje zawody, staje się społecznikiem.
Zawody organizuje praktycznie co tydzień.
Obecnie przygotowując jakąś imprezę w
pięć osób robi się to przez dwa miesiące. Mistrzów mamy wielu, ale nie człowieka, który
w takim stopniu poświęcił się pracy społecznej. Gdy pisałem scenariusz wydawało mi
się, że nie ma jednego Bolko Kantora, że to
pseudonim kilku osób.
Scenariusz napisali A. Drobik i A. Duda.
Operatorami byli Lech Baranik i Aleksander Hordziej, współpracowali miejscowi
operatorzy Marek Tomica i Paweł Herman,
dźwiękiem zajmował się Paweł Chwastek
czyli „Chwaściu”, w sprawach organizacyjnych pomagała Sara Kubista.
- To bardzo ustroński film, bo oprócz dwóch
operatorów, wszyscy z ekipy pochodzą
z Ustronia - mówi A. Drobik. - W sumie
w film zaangażowanych było 9 osób przez
dwa lata, można powiedzieć dość długo,
ale na Bolko Kantora za krótko. Zastanawialiśmy się czy możemy opowiedzieć tyle
anegdot, zdarzeń, a wszystkie musieliśmy
sprawdzać w IPN, protokołach milicyjnych
itp.
Zdaniem reżysera właśnie te anegdoty są
jednym z atutów filmu.
- Obawiałem się, że film o takiej postaci będzie hołubieniem, stawianiem pomnika, co
jest nie do zniesienia - mówi A. Duda. - Było
jednak tyle wesołych, dowcipnych historii,
że to się równoważyło, a dzięki temu film,
moim zdaniem, dobrze się ogląda.
Premiera filmu ma odbyć się w połowie
sierpnia w Ustroniu, potem prezentacja
w gminach Śląska Cieszyńskiego, także na
Zaolziu. Następnie film zostanie pokazany
na festiwalach, trwają rozmowy o emisji
w telewizji.
Wojsław Suchta
16 lipca 2015 r.

Roztomili ludeczkowie!
Tóż jako sie mocie w tym lipcu? Kierzi mocie kónsek pola,
, to dycki roboty je doś. Ziymioki już jisto mocie łokopane,
rozmajite zielińska powytargowane, tóż se mogóm ziymioczki
pieknie rosnóć. Kiery se posadził wczasne ziymioki, to już se
ich może po kapce kopać. Młode ziymioczki sóm straszecznie
fajne z kiszkóm abo z maślónkóm. Gor jak na polu je hyc, to
dziepro je fajnie napić sie maślónki abo kiszki, bo łóne przeważnie stojóm w zimnym. Ale roz jedyn Kareł kapke przeburził z tóm maślónkom i potym dostoł takij laksyrki, że mu aji
kómpot z suszonych borówek nie pumóg, dziepro stopyran.
Tóż ze wszyckim trzeja dować pozór.
Siana już też chyba mocie posuszone i poskludzane do stodółki, coby krowiczki abo koziczki miały co przez zime jeś.
Młody prosioczek też już w chlywku kwiczy, kiery se chowie
babucia na zime. Je tako wiesioło śpiywka o takim jednym,
co jechoł na torg kupować babucia, ale spotkoł sie tam
z jednym kamratym, tóż zamiast na torg poszli do gospody
i tak sie tam zasiedzieli, że wszycki pinióndze, co były na tego
prosioczka, poszły na gorzołkę, a kamrat musioł tego boroka
łożrałego prziwiyź na tym wózeczku, na kierym mioł być babuć
prziwieziony. Nó, sranda srandóm, ale tymu chłopu sie potym
dostało łod jego ślubnej.
Wiycie, jedna paniczka z kieróm sie prawie każdy dziyń
widzym, kupiła se nie tak downo młodego kocurka. To je rasowy kocurek, po prowdzie to je koczka, tóż za darmo takigo
kocurka sie nie dostanie. Nie wiym, kiela za nióm dała, boch
sie nie pytała, ale koczka mo papióry i tam je wszycko o nim
łopisane. Tóż taki kocurek z papiórami je na pewno drogucny.
Na razie koczka je strasznie wylynkano, jako każde stworzyni,
co je na nowym miejscu. Je straszecznie piekno, boch jóm
widziała na fotografiji. Koczka mrałczy i mruczy, jako każdy
kocur, jyny je tako niewielko, bo snoci tej rasy kocury sóm
małe. Mo taki pyszczek bardziyj podłóżny, chocioż kocurska
przewaźnie majóm pyszczki łokróngłe, ale ta rasa już tak mo.
Doś już bydzie o kocurze, chocioż jo móm straszecznie
kocurska rada tóż bych mogła o nich fanzolić bez kóńca. Na
prziszły miesiónc mi sie synek łod kuzynki żyni, tóż bydzie
trzeja było kierysi groszyczek prziszporować, coby młodym dać
na prezynt. Nie wiym, czy jim też jacy chłapcy bydóm szloge
robić, jak pojadóm ze ślubu z kościoła, bo wiycie jako to je
i trzeja tym chłapczyskóm cosi dać, abo pinióndze abo gorzołkę, bo inaczyj cesty nie łodewrzóm, bo je szlogóm zagrodzóno,
i młodych dalij nie puszczóm.
Pamiyntóm, jak kiesi jedyn z roboty sie żynił i potym jak po
łorlapie prziszeł do roboty, toż prziniós też cosikej łostrzejszygo, coby każdego po kapce poczynstować. Ale jedyn panoczek, co z nim robił w jednym biórze, wiedzioł, kaj tyn żynich
POZIOMO: 1) rzeka w Rosji, 4) marny obraz, 6) herbata Anglika, 8) kasa dla artysty, 9) pieśń patriotyczna,
10) przepowiada dzieje, 11) uskrzydlony koń, 12) Bartosz dla
bliskich, 13) informacje od „życzliwych”, 14) kochanka Nerona, 15) siostra powieści, 16) ptak morski, 17) na kopercie,
18) koreańskie auto, 19) trafia na kamień, 20) samiec owcy.
PIONOWO: 1) broń sportowa, 2) łódź silnikowa,
3) w ręku kucharki, 4) grupa jeźdźców, 5) bohater w masce,
6) ze skalą za oknem, 7) zimna kraina, 11) górniczy młotek,
13) wzorek, 17) w rękawie karciarza.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 24 lipca.

za kiery segregator wiesielówke schowoł, tóż mu szwarnie
z tego łupił i jeszcze se do szklónki łodloł, a do flaszki prziloł
wody, coby nie było poznać, że tam je łubrane. Potym, jak tyn
młody czynstowoł, to mu było dziwne, coż tak ludzie gymbóm
krziwióm przi czynstowaniu i szpatnie sie na niego dziwajóm.
Tóż sóm tego skosztowoł, a tu sama woda. Nó, może nie sama,
ale prawie. Potym sie jakosi kapnół, kiery mu to wymarasił,
nó jak co z tego, kiedy już było po ptokach. Nie pamiyntóm
już, jako sie to skończyło, ale przinajmiyj tyn młody pón nie
dostoł w gymbe, że taki dziadostwo prziniós na poczynstowani.
Dzisio to młodzi by sie jisto boli do roboty cosi przinosić,
to już pryndzyj po szychcie pozwie kaj do jakijsi gospody
kamratów z roboty i tam jich poczynstuje. Ale w lecie, jak
sóm hyca, trzeja z gorzołkóm pumału, bo potym może być
rozmajicie. Szkoda by było, jakby to, co sie fajnego na wiesielu zjadło, miało kómu zaszkodzić. Tóż miyjcie sie fajnie
i spoczywejcie przi szumnej pogodzie, abo róbcie w polu co
trzeja.
Hanka

BIBLIOTEKA

POLECA:

Anna Kamińska – „Simona”

Biograficzna opowieść o Simonie Kossak. Ponad trzydzieści lat
żyła w drewnianej leśniczówce pośrodku Puszczy Białowieskiej,
bez wody i prądu. Spała w łóżku z rysiem i mieszkała pod jednym
dachem z oswojonym dzikiem. Była naukowcem, ekologiem,
autorką nagradzanych filmów i słuchowisk radiowych.

Michael Dobbs – „House of Cards”

Powieść, na podstawie której powstał popularny serial. Political fiction o kulisach walki o fotel premiera rządu brytyjskiego.
W tej batalii nie obowiązują żadne zasady, wszystkie chwyty są
dozwolone, a w drodze do władzy kandydaci gotowi są na wszelkie niegodziwości i łamanie prawa z morderstwem włącznie.
Michael Dobbs sam wiele lat był politykiem, który z bliska
obserwował, jak działają mechanizmy władzy.
REKLAMA

Wakacje 2015 Last minute!
samolotem, autobusem, samochodem
Nowe kierunki i programy zwiedzania

Przyjdź do biura po ofertę i katalog, zadzwoń lub wyślij nam maila.
Pawilon nad potoczkiem 1 piętro - czynne: 10.00-17.00, sob. 10.00-13.00
e-mail:kropkair@op.pl tel. 33 854 14 54, 508 035 189

KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

Rozwiązanie Krzyżówki 26

OTO RYTMY COUNTRY
Nagrodę w wys. 50 zł oraz książkę ufundowaną przez
Wydawnictwo Koinonia: „Przyjaciel, Mentor, Bohater”.
otrzymuje: Weronika Gaffke z Ustronia, ul. Skoczowska.
Zapraszamy do redakcji.
„Przyjaciel, Mentor, Bohater”. Praktyczny poradnik każdego taty. Josh McDowell przedstawia 10 postanowień, które pomogą ci zbudować więź z dziećmi. Jest to świetna publikacja dla
współczesnych mężczyzn, dla których ojcostwo jest nieustannym źródłem inspiracji. Musimy pamiętać, że dobro od zła najłatwiej odróżniają dzieci najbardziej kochane. Dowiedz się, jak
pomóc swoim dzieciom: kochać Boga, siebie i innych, w jaki sposób przyjmować sukces z pokorą oraz porażkę z łaską, a także jak rozwiązywać konflikty i dokonywać właściwych wyborów.

16 lipca 2015 r.			
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Porady zdrowotne na rynku.

Fot. W. Suchta

PROMOCJA ZDROWIA
Blisko 1000 osób skorzystało z porad specjalistycznych, oferowanych podczas
Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia na rynku. Od poniedziałku do piątku przed namiotami ustawiały się kolejki. 1000 osób odnotowano, ilu skorzystało biorąc ulotki,
częstując się zdrową żywnością, zadając pytania, trudno powiedzieć.

Impreza organizowana wspólnie przez
Starostwo Powiatowe w Cieszynie i Urząd
Miasta w Ustroniu od lat cieszy się sporym zainteresowaniem, przede wszystkim
mieszkańców.
- Miasto udziela Starostwu dotacji na Wakacyjny Tydzień Zdrowia. Rada Miasta
podejmuje stosowną uchwałę i są to środki w
wysokości 5.000 zł., przeznaczone w całości
na badania profilaktyczne krwi. Powiat zabezpiecza specjalistów oraz pozostałe osoby
współpracujące i obsługujące stoiska - 3100
zł, więc licząc z wolontariatem też ponad
5.000 zł. Nasz Wydział Mieszkaniowy przygotowuje namioty, dbamy o czystość – mówi
naczelnik Wydziału Środowiska UM Monika
Maksymczak. - Z proponowanej oferty
chętnie korzystają mieszkańcy, szczególnie
ze skierowań na badania krwi, wiele osób
mogło skosztować z degustacji zdrowej żywości, podawane były przepisy na serwowane potrawy. W tym roku dodatkowo można
było po raz pierwszy zrobić sobie EKG oraz
zasięgnąć porady z ziołolecznictwa. Najważniejsze, że to wszystko jest bezpłatne, a o ile
wiem, nie zdarzyło się, by skierowania na
badania nie zostały wykorzystane.
Wakacyjny Tydzień Zdrowia z zewnątrz
może wyglądać dość skromnie. Kilka namiotów około 10 stoisk, udzielane konsultacje
specjalistyczne i różne porady. Jednak liczba
ponad 1000 osób, które w sposób wymierny,
skorzystały z tej oferty mówi sama za siebie.
- W Ustroniu bardzo dobrze współpracuje
się z Urzędem Miasta. Każdy z nas bardzo
się stara, daje serce, dokłada się trochę
środków i razem wspaniale to wygląda –
mówi Barbara Kłosowska, kierownik Biura
Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego
w Cieszynie. - Skierowania do laboratorium
na badania trafiają do mieszkańców Ustronia,
a nie do turystów. Natomiast z badań i porad
oraz materiałów edukacyjnych na stoiskach
mogą skorzystać wszyscy zainteresowani.
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W tegorocznej akcji w Wakacyjnym Tygodniu Zdrowia uczestniczyli: Śląskie Centrum
Rehabilitacji i Prewencji z Ustronia, Chrześcijańska Służba Charytatywna z Skoczowia
i Ustronia, firma Ustronianka i firma Avon
oraz Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, Komitet Zwalczania Raka
O/Cieszyn, Biuro WOK Instytutu Onkologii w Gliwicach, Przychodnia Akademicka
z Cieszyna, zaś po raz pierwszy: Szpital Śląski
(dyżur neurologa), Cieszyńskie Pogotowie
Ratunkowe (pokazy pierwszej pomocy) oraz
ojcowie Bonifratrzy proponowali porady
z ziołolecznictwa.
Wśród pracujących specjalistów byli lekarze: ortopeda, interniści ze specjalizacją
z kardiologii, neurolog, pediatra, pielęgniarki, psycholog, fizjoterapeutka, dietetyk
i grupa wolontariuszy. Codziennie ekipa prowadziła pomiary BMI, tkanki tłuszczowej,
pulsoksymetrii, spirometrii, tlenku węgla,
porady i różne konsultacje w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych (miażdżyca,
cukrzyca itp.) ortopedyczne i z zakresu
profilaktyki narządu ruchu, neurologii, ziołolecznictwa. Panie z Przychodni Akademickiej, Instytutu Onkologii oraz firmy Avon
propagowały badania mammograficzne
i cytologiczne dla pań. Przekazywane były
też informacje o programach realizowanych
w ramach NFZ.
- W tym roku po raz pierwszy poszerzyliśmy ofertę i ŚCRiP prowadziło badania
EKG. Była kozetka, parawan, pielęgniarka
i lekarz odczytujący wyniki. Do tego stoiska
ustawiała się kolejka i widać było zainteresowanie. Musimy sobie zdawać sprawę z tego,
jak wiele osób nie robiło sobie jeszcze EKG.
A tu mieliśmy badanie na miejscu, lekarza
odczytującego wyniki i radzącego co dalej
robić – mówi B. Kłosowska. - Jest wiele firm
chcących z nami współpracować. Jednak my
stawiamy warunek, że wszystko na rynku
musi być nieodpłatne.

Badania przeprowadza Laboratorium
Med-Lab Suchanek, które posiada kilka
punktów pobrań na terenie powiatu. Termin wykorzystania skierowania jest dość
długi, a po ich wykorzystaniu, laboratorium przekazuje Starostwu opracowanie
statystyczne wyników. Stad wiadomo, że
osoby pobierające skierowania zjawiają się
na badanie w stu procentach.
- Propagujemy zdrowy styl życia, czyli
zdrowe żywienie, aktywność fizyczną
i oczywiście badania profilaktyczne –
mówi B. Kłosowska. - Staramy się pokazywać wszystko to, co pozwala utrzymywać
dobre zdrowie. Dajemy też informacje,
co trzeba zmienić. Nasza akcja pokazuje,
że tanim kosztem wiele można osiągnąć.
Stąd dietetyk informujący, jak zdrowo się
żywić sięgając po krajowe, tanie produkty
i zarazem degustacje tych potraw wraz
z przepisami. Stąd obecna także firma
Ustronianka, bo propagujemy picie wody,
szczególnie przez osoby starsze, a one zazwyczaj piją za mało. Początek tygodnia
był upalny, więc obecność Ustronianki i jej
wód mineralnych była bardzo pomocna.
Przechodząc przez rynek kilka razy
dziennie widziałem ludzi korzystających
z oferty Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia.
Z obserwacji mógłbym wnioskować, że
jest to wiek mniej więcej 50+. Zdaniem
B. Kłosowskiej, oczywiście najwięcej jest
osób starszych, ale pojawiają się też liczący sobie mniej niż 40 lat i coraz częściej
pojawiają się mężczyźni. Młodych jest niewiele, jednak coraz więcej osób zdaje sobie
sprawę z tego, jak duże znaczenie dla zdrowia ma profilaktyka. Tymczasem wśród
mężczyzn i kobiet w coraz młodszym wieku pojawia się tendencja do nadciśnienia,
nadwagi. Z laboratoryjnej statystyki badań
w latach poprzednich wynikało, że spora
liczba osób, bo ponad 60% ma zawyżony
cholesterol i trójglicerydy oraz około 45%
za wysoki poziom glukozy, pojawiają się
także osoby z podwyższoną wartością
enzymu wątroby Alat oraz z niedokrwistością. Wakacyjny tydzień zdrowia to
akcja trwająca, jak sama nazwa wskazuje,
tydzień. Jednak profilaktyka powinna być
prowadzona przez cały rok.
- Ludzie powinni być świadomi tego,
jaka jest ich kondycja zdrowotna– mówi
B. Kłosowska. - W Polsce programy profilaktyczne pojawiają się, ale nie są powszechne. Są badania, szczepienia, ale jeszcze w zbyt małym stopniu. Jako powiat nie
jesteśmy w stanie tego robić samodzielnie,
chociażby dlatego, że żłobki, przedszkola,
szkoły podstawowe to jednostki gminne.
A w nich akcje profilaktyczne powinny być
prowadzone regularnie.
Może istotnym krokiem byłoby wspieranie przez Powiat edukacji i zaangażowanie
osób odpowiedzialnych za gminne programy polityki prozdrowotnej.
Zapytana o profilaktykę wśród najmłodszych w Ustroniu M. Maksymczak mówi:
- W tej chwili mamy program zdrowotny
związany ze szczepieniami przeciwko
pneumokokom dla dzieci zamieszkałych
w Ustroniu, objętych opieką żłobka miejskiego. Rodzice dzieci objętych tym programem są zadowoleni, zgadzają się na
szczepienia swych dzieci. Wojsław Suchta
16 lipca 2015 r.

BOHEMIA NA SREBRO

IV runda Mistrzostw Czech zakończyła się sukcesem zespołu GK Forge Rally Team.
Załoga z Ustronia, Jarosław i Marcin Szejowie, jadąca subaru impreza STI stanęła
na drugim miejscu podium w klasie 3 i zajęła 14. miejsce w klasyfikacji generalnej.
Rajd zaliczał się również do klasyfikacji Regional Rally Cup, czyli po jednym rajdzie
w Niemczech, Polsce i Czechach. Co prawda Szejowie w polskim Rajdzie Karkonoskim, zaliczanym do tej punktacji, nie startowali, ale wyniki w Niemczech i Czechach
pozwoliły im zająć drugie miejsce w klasyfikacji generalnej RRC.

Rally Bohemia, czyli Rajd Czech to prestiżowa impreza. Mlada Boleslav i fabryka skody są jego centrum. Mnóstwo
kibiców na trasie i w serwisie. Do rywalizacji stanęło 111 załóg, a do tego równolegle 45 samochodów historycznych.
Dla braci Szejów Bohemia zaczyna się

pechowo. Na odcinku testowym awaria
skrzyni biegów i holowanie do serwisu.
Szczęśliwie odcinek testowy nie zalicza się do klasyfikacji. Na przedostatnim
odcinku wpadają w dziurę, były obawy
o przebicie opony. Okazało się, że tylko felgi były skrzywione, więc szybko je wymie-

nili. Pierwszy dzień kończą na 3 miejscu
w klasie. Drugiego dnia upał, bracia dobierają zbyt miękkie opony, więc rozsądna jazda, by wytrzymały. Później rośnie
temperatura, okazało się, że w chłodnicy
ubyło wody. Wlewają więc swoją wodę
do picia. W sumie zaledwie 5,3 sekundy
zabrakło braciom do najwyższego miejsca
na podium w swojej klasie.
- Meta Rajdu Bohemia zaliczona – mówi pilot Marcin Szeja. - Było upalnie i ważny był
dobór opon, by się nie przegrzewały. Trzeba
też oszczędzać hamulce. Zdobyliśmy ważne punkty, które w rezultacie końcowym,
mamy nadzieję, dadzą miejsce na podium
Mistrzostw Czech. Bohemia to trudny rajd,
a w dodatku pogoda zafundowała nam dwa
dni zmagań w upale. Sporo stresu, ale mimo
ukropu udało nam się jechać bezbłędnie
i cieszymy się z wyniku.
- Plan taktyczny przyniósł pozytywny
rezultat – mówi kierowca Jarosław Szeja.
- Zaplanowana spokojniejsza jazda pierwszego dnia pokierowana była mnogością
„niewidocznych zakrętów”, celem były
punkty. Drugiego dnia powalczyliśmy
o lokatę na szerszych drogach i szybszych
odcinkach. Nie obyło się bez niespodzianek. Pierwszego dnia przejazdy testowe
przerwała awaria skrzyni biegów. Drugiego
dnia, na pierwszej pętli dobraliśmy zbyt
miękkie opony na panujące wówczas wysokie temperatury, a na drugim przejeździe
pojawiły się problemy techniczne. Pomimo
to nadrobiliśmy sporo i mamy wysokie
drugie miejsce w klasie!
Klasę 3 wygrał Jan Votava na mitsubishi
lancerze evo IX, natomiast w klasyfikacji generalnie zwyciężył Jan Kopecky na
skodzie.
Cały zespół GK Forge Rally Team dziękuje
za wsparcie kibicom oraz sponsorom i partnerom – stajni ROTO, GK Forge Obróbka
plastyczna metali, SATJAM producent
blachodachówki, DARMA, DECO-CAR,
EUROGOLD, MINIMAX, Dwór Świętoszówka.
(ws)

PLAKAT TEATRALNY
Plakat teatralny to wyjątkowe dzieło
graficzne, które łączy teatr i sztuki plastyczne. Przy każdej zapowiedzi nowego
spektaklu stanowi nieodłączną część wizerunku przedstawienia. Zaprojektowany
w przemyślany sposób jest plastyczną
syntezą inscenizacji oraz jego kluczem do
interpretacji. Jednocześnie jest samoistną
kreacją artystyczną, która stanowi odrębną
dziedzinę sztuki. Plakat teatralny jak wyraził się o nim reżyser Wojciech Majewski
to „dzieło efemeryczne”, towarzyszące
zazwyczaj jednemu wydarzeniu, ale nie
przemijające. I to właśnie dzięki tej uniwersalności przekazu artystycznego mamy
zaszczyt zaprosić Państwa na wystawę
plakatu pt. „Teatr żyje” w ramach 6. Edycji
Festiwalu Europejskich Szkół Artystycznych i Twórczości „Kręgi Sztuki” do Galerii Muflon – Sztuka dla Ciebie w Ustroniu.
Na wystawie zostaną zaprezentowane
16 lipca 2015 r.			

wybitne dzieła, uznanych twórców i pedagogów uczelni artystycznych takich jak
prof. Tomasz Bogusławski (ASP Gdańsk),
prof. Marian Oslislo (ASP Katowice), dr
Ryszard Kajzer ( ASP Warszawa), dr hab.
Sebastian Kubica oraz prace studentów
z Instytutu Sztuki w Cieszynie, z pracowni
Sebastiana Kubicy, gdyż jedną z idei festiwalu jest wspólna prezentacja dorobku
artystycznego pedagogów i studentów.
Serdecznie zapraszamy 28 lipca o godzinie 19 do Hotelu Muflon przy ulicy
Sanatoryjnej 32.
Wystawa jest organizowana przy współpracy z Muzeum Historii Katowic - Oddziałem Grafiki im. Pawła Stellera w Katowicach. Współorganizator Urząd Miasta
Ustronia.
Izabela Burczak
Kierownik Galerii Muflon
- Sztuka dla Ciebie
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www.ustron.pl

Było nas trzech...

Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-53-98.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 3a
– szafy, garderoby, zabudowy wnęk
z drzwiami przesuwanymi i nie
tylko… Zamów bezpłatny pomiar.
RATY 0%. 728-340-518, 33-85422-57. www.komandor-ustron.pl
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul. Rynek
3, tel. (33) 444-60-40.

Fot. W. Suchta
Deweloper sprzeda mieszkanie.
502-527-924.
Podłogi, drzwi, rolety, boazerie,
korek, karnisze. "MARKO" ul.
Cieszyńska (pod apteką). (33)
854-33-34.
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie.
502-527-924.
Sprzedam maszynę dziewiarską
dwupłytową, nowa, metalowa.
Sprzedam milion guzików różnego
rodzaju wraz ze wpisem do księgi
Guinessa. 606-306-827.

Drewno kominkowe. (33) 854-47-10.

Przyjmę fryzjerkę do pracy ze
stażem. Ustroń. 793-879-633, 85426-93.

Spawanie, klejenie plastików.
Ustroń, ul. Obrzeżna 9. 501-444534.

Poszukuję pracy jako opiekunka do
dziecka. 20 lat praktyki + referencje.
530-993-586.

16.7					 Dr. Zdrowitt				ul. Daszyńskiego 73		 tel. 853-63-22
17-18.7		 Na Szlaku				ul. 3 Maja 46 			 tel. 854-14-73
19-20.7		 Rumiankowa				ul. Skoczowska 76		 tel. 300-30-40
21-22.7		 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
23-24.7		 Na Zawodziu				ul. Sanatoryjna 7 		 tel. 854-46-58
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście

...w każdym z nas inna krew.

18 VII		 15.30 Koncert Orkiestry Dętej z Jastrzębia Zdroju - Park
											 Kuracyjny
18-19 VII 13.00		Lato w Parku Kościuszki - gry i zabawy dla
											 dzieci na placu zabaw - Park Kościuszki
18-19 VII						 VII Węgierskie Gotowanie na Czantorii
18-19 VII 17.00 Ustroński Koktajl Szlagierów - amfiteatr
17-26 VII 		 Festiwal Ekumeniczny (program str. 7)
25-26 VII 9.00		Olympic Cup - Hotel Olympic i Justyna Bielen												da Mecz tenisowy: Ustrońskie Towarzystwo Teni											 sowe – artyści sceny i kabaretów - korty tenisowe
											 UTT nad Wisłą
25 VII		 16.00 		VI Military Festival
									 Pokaz sprzętu wojskowego - rynek
				 17.00 Konkurs Piosenki Żołnierskiej - amfiteatr
26.07 11.30 VI Military Festival- Koncert Laureatów Piosenki
											 Żołnierskiej - rynek
				 12.00 		Krakowska Orkiestra Wojskowa - rynek
1 VIII		 15.00 Wernisaż wystawy malarstwa Mirosława Sadlika
											 - Muzeum Ustrońskie

Fot. W. Suchta

dziesięć lat temu
Juniorzy starsi Kuźni Ustroń zostali mistrzami klasy okręgowej B,
a co za tym idzie uzyskali awans do wyższej klasy i w przyszłym
sezonie będą reprezentować barwy klubu w klasie A bielskiej „okręgówki". Jak twierdzą zawodnicy stamtąd już wiedzie prosta droga
do Śląskiej Ligi Juniorów i Mistrzostwa Polski. Doskonałe wyniki
zawdzięczają przede wszystkim wspaniałej kadrze trenerskiej: Karolowi Chraścinie i Leszkowi Niemczykowi, ale także ciężkiej pracy
wykonanej w ciągu całego roku.
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24 czerwca odbyło się zebranie założycielskie Ogniska Związku
Podhalan w Ustroniu. Rzecz miała miejsce w hotelu Tulipan.(…)
Założenie ogniska w Ustroniu stało się faktem gdy do Związku
wpisało się ponad kilkadziesiąt osób. Dokonano więc wyboru władz
ogniska. Prezesem wybrano J. Sztefka. Ponadto w zarządzie znaleźli
się: zastępca Jerzy Marszałek, skarbnik Bożena Macura i sekretarz
Stefania Szczechla-Pilch. Okresowo ukazywać się będzie gazeta
„Przy Ognisku".
Park Linowy, bo tak się zwie to przedsięwzięcie, powstaje na
Równicy w lesie naprzeciw schroniska. W Niemczech jest podobnych parków ponad 180 i ciągle ich przybywa. Na Równicy powstał
pierwszy taki park w Polsce. ...Aby Park Linowy mógł powstać
w takim miejscu konieczne były wszelkie zezwolenia. Załatwianie ich
trwało rok. Obyło się bez protestów ekologów, obrońców przyrody,
mieszkańców. Park Linowy to tor przeszkód na wysokości. Wszystko
rozmieszczone jest w lesie bukowym. Na drzewach zainstalowano
platformy, pomiędzy drzewami są przeszkody np. kładki, mosty
linowe, strzemiona, sieci, belki. Są też zjazdy po linie, w sumie
120 m. Najdłuższy zjazd ma 40 metrów na wysokości 10 metrów.
Cena to 10 zł na mniejszej pętli, a gdy całość będzie już czynna - 20
zł bez względu na którą pętlę klient będzie chciał wejść.
14 czerwca, w ramach Dni Walki z Rakiem, odbyło się w „Prażakówce” spotkanie ustrońskiej młodzieży gimnazjalnej z prof. Janem
Zielińskim, prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej i Elżbietą Więckowską. Tematem wykładu prof. J. Zielińskiego
była profilaktyka raka szyjki macicy. Jeśli chodzi o raka szyjki macicy
sytuacja w Polsce jest tragiczna. Właściwie nie sposób zetknąć się z
tak zaawansowanymi formami nowotworu gdziekolwiek w świecie.
Dzieje się tak głównie dlatego, iż oświata zdrowotna jest u nas na
niesłychanie niskim poziomie.
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FELIETON

Tak sobie myślę

Czas na kobiety
Kiedy po dłuższej nieobecności wróciłem do Ustronia okazało się, że zmieniono częstotliwość ukazywania się moich
felietonów w Gazecie Ustrońskiej. Dotąd
pisałem felietony do każdego numeru,
a teraz mam pisać je co do drugiego numeru. Podobnie jak jest w drugiej części strony z felietonami, gdzie dwaj moi
koledzy felietoniści publikują na zmianę
swoje teksty, tak i ja mam pisać felietony
na przemian ze swoją zmienniczką. Wytłumaczono mi, że także na łamach Gazety
powinien być zachowany parytet i wśród
felietonistów winna być też kobieta.
Uznałem to za znak czasu. Niedawno
temu zdecydowanie panowali mężczyźni,

FELIETON
Olimp

Tego roku, na wakacje, wybraliśmy się
z żoną Lusią ponownie na Riwierę Olimpijską. Tak jak w ubiegłym roku, wybraliśmy miejscowość, o prozaicznej nazwie
– Paralia, co po grecku znaczy – plaża.
Zatrzymaliśmy się w tym samym hotelu,
otrzymaliśmy ten sam pokój nr 106 na
parterze.
Moim marzeniem było wyjście, spod poziomu morza, po dnie Morza Egejskiego, na
ląd i wyruszenie w kilkudniowej wyprawie
na Olimp. Olimp, to masyw górski składający się z kilku szczytów powyżej 2.900
m n.p.m. Liczyłem na żonę, bo ona lepiej
nurkuje i może ustanowić nowy rekord naszego Beskidzkiego Klubu Alpinistycznego
w zdobywaniu Olimpu. Niestety wydarzenia tuż przed wyjazdem nie zwiastowały
nic dobrego. Mianowicie, na godzinę przed
wyruszeniem na lotnisko, żona wypakowała
buty górskie i w miejsce nich spakowała
różne dodatkowe sandałki i klapki.
Po przyjeździe na miejsce, już drugiego dnia pobytu rozpocząłem swój marsz
w stronę Olimpu. Po zakończeniu pierwszego etapu, powróciłem do naszej bazy
nad morzem. Wieczór wydałem wspaniałą
kolację. Gdy smażyłem pyszne kotleciki
jagnięce, woń ziół i czosnku unosiła się
w kuchni. Moja żona Lusia postanowiła
przewietrzyć mieszkanie otwierając drzwi
na balkon i na korytarz. Powstał ogromny
przeciąg, a żona stała na jego drodze. Nie
trudno było przewidzieć, co działo się dalej.
Zapalenie rwy kulszowej, plastry, tabletki
przeciwbólowe, a na następny dzień wizyta
lekarza. Doktor „Ziastrzyk”, zapewnił, że
po dwóch dniach ból ustąpi. O kąpielach
w morzu nie ma mowy!
Wszystko to, zakłóciło moje plany na
zdobycie Olimpu. Pojechałem tylko na
trasę bodajże najtrudniejszego maratonu
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a kobiety dopuszczano do głosu czy do
władzy na zasadzie wyjątku. Mieliśmy
do czynienia z patriarchatem. A teraz to
się zmienia. Inna rzecz, że te zmiany następowały już wcześniej. Pamiętam czasy
kiedy dyrektorskie posady w szkołach były
zarezerwowane dla mężczyzn. Bywało
tak, że w szkole był jeden jedyny nauczyciel i on niejako musiał być dyrektorem.
W radach gminnych czy parafialnych było
oczywiste, ze mogą w nich zasiadać tylko
mężczyźni. To już jednak jest przeszłość.
Coraz wyraźniejsza jest tendencja do zastępowania mężczyzn kobietami. I to nie
tylko w takich zawodach jak nauczyciele
czy lekarze, ale także na stanowiskach
kierowniczych czy w składzie różnych
rad. Sam zresztą przyznam, że w czasie
mojej działalności zawodowej sam się do
tych zmian przyczyniałem. Miałem do tego
taką sytuację niejako rodzinną, że w szkole,
w której uczyłem, dyrektorką była moja
Żona, która później była radną i przewodniczącą Rady Miasta. A więc uczyłem się
życia pod władzą kobiety. Mój najstarszy

syn należy do rady parafialnej, do której
oprócz niego należą same kobiety. Ba,
nawet ksiądz proboszcz jest kobietą.
A i w naszym Państwie kobiety mają
coraz więcej do powiedzenia.
Premierem rządu i marszałkiem sejmu
są kobiety. A i kandydatką na nowego premiera jest też kobieta. Zapewne nie jest to
nic nowego pod słońcem, kiedy starożytni
Grecy mieli nawet specjalne określenie na
rządy kobiet. Mówili wtedy o ginaikokracji. Może trzeba sobie tę nazwę przyswoić,
bo będzie, być może, jak znalazł w czekającej nas przyszłości. Póki co, Drodzy Czytelnicy, będziemy się rzadziej spotykać na
łamach Gazety, bo co dwa tygodnie. Mojej
Zmienniczce życzę jak najlepiej, aby zdobyła zainteresowanie i sympatię Czytelników i wytrwała w regularnym pisaniu
ciekawych felietonów. Mam przy tym
nadzieję, że przynajmniej jeszcze przez
jakiś czas będę mógł pisać i publikować
moje felietony, do czasu kiedy okaże się,
że w ramach zachowania parytetu płci, dojdzie do wymiany felietonistów. Jerzy Bór

w Europie – Maratonu Olimpijskiego, biegu
dla bogów, jak głosił slogan na koszulkach
zawodników. Na 45 kilometrowej trasie
maratończycy wyruszając z olimpijskiego
Dion biegną na najwyższy szczyt Olimpu
– Mitikas 2.934 m n.pm., by zbiec na metę
w Litochoro 635 m n.p.m. Pokonałem 14
km trasy tego maratonu podziwiając hart
ducha jego uczestników, w tym zawodniczek i zawodników z Polski.
Życie wczasowicza składa się z opalania
na plaży i kapieli w morzu, opalania na
basenie hotelowym i kąpieli w basenie,
lektury książek, i tak na okrągło. W wolnych chwilach wylegiwanie się w pokoju
hotelowym i oglądanie telewizji…. polskiej.
Jak nam wytłumaczyła właścicielka hotelu
włączony jest jeden program telewizyjny
polski, bo taka jest wola gości. Wybrano
program, którego ja z żoną Lusią nie oglądamy. Składa się z trzech wejść z wiadomościami, a przez cały dzień tylko filmy
o trudnych sprawach życiowych, przygody
detektywa i jego partnerów i program rozrywkowy o pewnej rodzinie, bezrobotnego
smakosza piwa i jego kolegów. Nie wiem,
co te programy dają ludziom, którzy ich
emisję zarządzili sobie na wakacjach. Jakie
dają im moralne pouczenia, czego uczą itp.
itd. Długo zastanawialiśmy się z żoną , nad
tym, na kogo będą głosować ludzie, którzy
lubują się w takich programach: na kogo
będą głosować w nadchodzących wyborach
parlamentarnych zwolennicy oglądania
takich programów (sic!)
A co w Grecji? Ano trudno się żyje.
Widać gołym okiem pierwsze przejawy
kryzysu. W przedostatni dzień naszego
pobytu, Grecy, w referendum powiedzieli
„nie” proponowanym przez wierzycieli
ograniczeniom. Chcą sami decydować
o swoich sprawach. Źle odbierają słowa krytyki ich postępowania, kierowane do nich
przez europejskich polityków, w tym naszą
panią premier. Chcą pracować, zarabiać na
godne życie. Nic wielkiego. Przestrzegają
nas Polaków, abyśmy się nie cieszyli z ich
nieszczęścia. Wypominają nam, że mamy
też wielki dług, który stale rośnie.

Przypomniał mi się list Czytelnika GU,
który pouczał mnie, abym nie wyśmiewał
się z długu Gierka, bo Tusk zrobił trzy razy
większy. Profesor L. Balcerowicz postawił
w Warszawie świetlną tablicę, pokazującą
jak szybko rośnie nasz dług państwowy,
stale mam o tym przypominając. Od kiedy
kandydat Prawa i Sprawiedliwości został
wybrany Prezydentem RP a PiS wygrywa
sondaże i zapowiada wprowadzenie podatku bankowego, profesor ma inne zadanie,
musi temu zapobiec. Już wysyła nową
partię do boju, o utrzymanie status quo.
A co, w polskiej kuchni politycznej?
Trwa wyścig do fotela premiera. Obie panie
objeżdżają Polskę, jedna pociągiem, druga
autobusem. Co z tego wyniknie? Która
opcja zwycięży? Za wcześnie prorokować.
Wakacje sprzyjają lekturze, czytam na
przemian: Mistrza Eckharta – „Wybór
pism”, Petera Warda - „Hipoteza Medei.
Czy życie na Ziemi zmierza do samoucestwienia?” i książkę naszego Andrzeja
Drobika – „Bolko Kantor prawy prosty”.
I co wynika z tej lektury? Zacznę od ostatniej z wymienionych książek: „Legenda
Bolko Kantora, przez lata została ograniczona do grona najbliższych przyjaciół,
którzy byli z nim zawsze, którzy doceniali
jego bezkompromisowość”. Cieszę się, że
mogłem w upowszechnieniu uczestniczyć
(patrz mój felieton sprzed kilku lat, pt „Bolko”). Peter Ward przywołuje postać
Medei, mitycznej matki-dzieciobójczyni.
Czy życie samo z siebie mogłoby zagrozić
własnej egzystencji? Zgodnie z hipotezą
Medei tak właśnie jest. I wreszcie w Kazaniu 52, Mistrz Eckhart pisze: „Ludzie pytają
mnie czasem na czym polega ubóstwo i kto
jest ubogi („Błogosławieni ubodzy w duchu”- przypis mój). Biskup Albert powiada
– i słusznie - że ubogi to taki człowiek, który
nie zadowala się żadną rzeczą stworzoną
przez Boga. My jednak spróbujemy lepiej
to ująć i nadamy sens jeszcze wznioślejszy.
Ubogi to taki, który nic nie chce, nic nie wie
i nic nie ma.”
I oto chodzi w naszym życiu.
Andrzej Georg
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Hopka w środku trasy.

Fot. W. Suchta

PO GÓRACH ŁADNA FIGURA

11-12 lipca na Palenicy w Jaszowcu
odbyły się już drugie w tym roku zawody
downhillowe w cyklu Diverse Beskidia.
Na stracie stanęło 128 mężczyzn i 4 kobiety. Trasa wymagająca, częściowo po
nartostradzie, częściowo przez las. Zjazdy
finałowe przewidziano na niedzielne popołudnie i wtedy wszystko się rozstrzygnęło.
Różnice między zawodnikami niewielkie,
walka trwała do ostatnich chwil.
- Sukces. Wszystko przebiegło gładko jak
po maśle. Tak gładkiej imprezy jeszcze nie
robiłem - mówi organizator zawodów Wiktor Zemanek. - Trasę przyspieszyliśmy,
była trudniejsza, ale na szczęście obyło
się bez wypadków. Dla mnie to kolejny
sukces, gdy nikomu nic poważnego się nie
stało. Frekwencja dobra, zawodnicy najwyższej klasy. To był dobry pokaz dla kibiców, a ci dopisali. Chyba dzięki pogodzie,
bo to był piękny słoneczny weekend. Nie
rezygnuję z Palenicy, bo czuję się tu jak
w domu. Chciałbym, by razem z władzami
miasta i mieszkańcami rozwijać imprezę.
Jest ogromny potencjał, by Jaszowiec
był sportowym zakątkiem. Działamy
w symbiozie, ośrodek Palenica się angażuje, organizatorzy też, trasy muszą
być przygotowane, a zawodnicy powinni
chwalić zawody, tak jak to było dzisiaj.
Na mecie zwycięzcy powiedzieli:
Najlepszy w kategorii hobby junior Sebastian Macura z Cieszyna (czas: 2 min.
2,72 sek.): - Trasa szybka, góra sypka
i dużo kamienia, a las był w porządku.
Staram się trenować jak najwięcej, praktycznie jeżdżę codziennie w okolicach
Cieszyna, a w weekendy na Palenicy.
Najlepsza wśród kobiet Laura Wojtas
z Bielska Białej (2.38,93): - Trzeba było
popracować, ale jest zwycięstwo. Przed
zawodami dwa dni jeździłam na Palenicy,

zresztą tu także trenuję. Trochę ciężko, bo
to jednak sport i potrzeba siły oraz chęci.
Podstawa to downhill i pływanie. Z bratem
Łukaszem czasem cały dzień jeździmy
na Palenicy dla przyjemności. Ale tylko
z górki. Za dużych prędkości nie rozwijam, więc nie ma obaw. Niektóre hopy są
tu dość trudne, ale myślę, że można sobie
poradzić. Najtrudniejsza dzisiaj była hopa
końcowa.
Zwycięzca w licencjonowanej kategorii Garmin elite Wojciech Czermak
z Kalwarii Zebrzydowskiej, ale związany
z Ustroniem, gdyż pracował w hotelu
w Polanie (1.52,17): - Było paru dobrych
zawodników, ale udało się zrobić dwa

Elita na podium.

dobre przejazdy, wygrać eliminacje i finały. To chyba już moje czwarte zawody
na Palenicy, z czego dwa razy wygrałem.
Trasa fajna, miejscami techniczna, mogłaby być trochę dłuższa, ale to tylko wina
góry. Zaczynałem od trialu rowerowego,
a obecnie jeżdżę na jakim tylko sie da
rowerze. Każdy trening jest dobry, także
szosowy, choć w takich wyścigach jeszcze
nie startowałem. Raczej był sobie nie poradził kondycyjnie. Natomiast te zawody
na Palenicy, to jedne z lepszych w Polsce,
głównie pod względem organizacyjnym.
W pozostałych kategoriach zwyciężyli: young guns: Krzysztof Kaczmarczyk
z Krakowa (2.09,70), pierwszy start: Patryk Kempa z Puńcowa (2.10,54), hobby
hardtrial: Mateusz Rajpold z Krakowa
(2.09,65), hobby full: Łukasz Wojtas
z Bielska-Białej (1.58,32), masters: Artur
Miśkiewicz ze Zgierza (2.00,96). Jedyny
ustroniak Robert Goszyc zajął w kategorii
hobby junior 5 miejsce (2.09,74).
W zawodach wziął udział czołowy
polski zawodnik, także na rowerze, ale
w innych dyscyplinach. Maciej Chmiel
przyjechał na Palenicę, choć wcześniej
planował inny start.
- Wystartowałem dzięki Wiktorowi, który powiedział: „Przyjeżdżaj, dostaniesz
rower i wystartujesz”. No i przyjechałem
- mówi M. Chmiel. - To moje drugie zawody downhillowe i 11 miejscew elicie,
więc całkiem sympatycznie. Ścigam się
w innych dyscyplinach jak BMX racing
i four crossie, czyli po czterech na torze,
a w BMX po ośmiu. Jest trochę adrenaliny.
Tu zawody sympatyczne, nie ukrywam,
że to ja załatwiłem pogodę. Największym
plusem zawodów downhillowych są ładne
dziewczyny. Po prostu chcąc chłopaków
obserwować na trasie, muszą się nachodzić po górach i stąd ładne figury. Tak to
sobie wymyśliłem.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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