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Taką prezentację wykonała w miniony czwartek firma zajmująca się tzw. architekturą światła.

KREATYWNE DZIECKO
Rozmowa z prezes Anną Wójcik-Pruszyńską
i dyrektor Aldoną Sztuką,
prowadzącymi Akademię Esprit

Mam wrażenie, że obecnie dzieci są „zarobione”. Duże wymagania w szkole, wiele zajęć pozalekcyjnych, presja rodziców
A. Sztuka: – Mogę się wypowiedzieć z punktu widzenia nauczyciela. Od wielu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą, i mam wrażenie,
że starają się, uczą i nie mogą się nauczyć. Poświęcają dużo czasu
na siedzenie nad książką, a w głowie nic nie zostaje. Gdy przeprowadziliśmy w szkole specjalne zajęcia na temat efektywnego
uczenia się, wyniki się polepszyły. Uczniów trzeba nauczyć, jak
się uczyć. Nauczyciele nie mają wątpliwości, że są to ważne
i bardzo pomocne umiejętności, ale realizując program, nie mają
czasu na wprowadzanie tego rodzaju technik.
A. Wójcik-Pruszyńska: – Rodzice żyją szkołą swoich dzieci, jest
to przedmiot ich troski, czasem powód do dumy. Żeby móc cieszyć
się sukcesami dzieci, trzeba nauczyć je samodzielnego myślenia,
kreatywności, rozbudzić ich potencjał intelektualny. Im szybciej
(cd. na str. 2)
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MUNDURY I BROŃ
Kiedy Muzeum Ustrońskie zaprasza na kolejną wystawę, zaczynam się zastanawiać, w której sali będzie zorganizowana, w jaki
sposób pracownicy zawieszą, ustawią eksponaty, jakie dobiorą
światło i elementy scenografii. Każda wystawa ma inny charakter,
(cd. na str. 8)

O DROGACH I STADIONIE

1 października w wyremontowanej, kolorowej, nowoczesnej
Szkole Podstawowej nr 6 odbyło się spotkanie mieszkańców,
które zorganizował Zarząd Osiedla Nierodzim, obecny w składzie:
przewodniczący Wit Kozub, wiceprzewodnicząca Magda Nowak,
sekretarz Mariusz Copija, skarbnik Stanisław Kozieł. W zebraniu
uczestniczyli goście: przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz,
radna Jolanta Hazuka, radny Marek Górniok, naczelnik Wydziału
Inwestycji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Andrzej Siemiński, przedstawiciele straży miejskiej i policji.
(cd. na str. 7)
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(cd. ze str. 1)
to nastąpi, tym lepiej, bo nauka naszych dzieci będzie łatwiejsza
i efektywniejsza. Mnemotechniki, czyli sposoby ułatwiające
zapamiętywanie, przechowywanie i przypominanie informacji
znane są od starożytności, dlaczego z nich nie skorzystać?
Proszę podać jakiś przykład zastosowania takich technik.
A. Sztuka: – Pamięć ludzka to wspaniały mechanizm, trzeba
tylko nauczyć się go obsługiwać. Zaczynamy już od sposobu robienia notatek, czytania ze zrozumieniem. Później uczymy, że im
bardziej zaangażujemy różne zmysły w proces zapamiętywania,
tym on będzie skuteczniejszy. Przykładowo, data z historii – bitwa
pod Grunwaldem – 1410 rok. Każdej cyfrze przyporządkowujemy
literę i tworzymy zabawne powiedzonko: „Tam Rozgnietliśmy
D..ę Szwabom”, bo – według GSP (Głównego Systemu Pamięciowego) „T/D” to jest jedynka, „R” – czwórka, „S/Z” – zero.
Przy takiej kreatywnej zabawie daty szybko wchodzą do głowy.
A. Wójcik-Pruszyńska: – To jedna z wielu technik, a historia
to jedna z dziedzin nauki. Zapamiętywanie odgrywa wielką
rolę w nauce języków, biologii, a zabawy logiczne, łamigłówki
w matematyce itd. Chodzi jednak o coś więcej niż usprawnienie
procesu uczenia się. Wyzwaniem dla nas jest rozwijanie talentów,
osobowości, po prostu siebie. Chcemy sprawić, żeby dziecko,
które opuszcza podstawówkę, gimnazjum, wychodziło w świat
z otwartą głową, pewne siebie. Obserwujemy, że dzieci i młodzież
są coraz mniej samodzielne. Rodzice pilnują zadań, sprawdzianów,
bo tak jest łatwiej. Jednak samodzielność w życiu, ale również
w myśleniu, jest niezwykle ważna. To potencjał, który da efekty
w szkole średniej, na studiach, w pracy, dlatego musimy na wczesnym etapie edukacji wyposażyć dziecko w odpowiednie narzędzia.
Właśnie, mówi się, że szkoła nie daje wiedzy praktycznej.
Uczniowie lubią powtarzać, że uczą się rzeczy niepotrzebnych.
A. Wójcik -Pruszyńska: – Absolutnie nie chcemy krytykować
szkoły i być w opozycji do niej. Nauczyciele bardzo się starają,
ale mają do zrealizowania konkretny materiał i nie mogą sobie
pozwolić na odstępstwa od niego. Chcemy uzupełniać to, co się

A. Sztuka i A. Wójcik-Pruszyńska.

Fot. M. Niemiec

czas jubileuszowej zbiórki
wręczono odznaczenia. Koncertowała orkiestra dęta.

*

Andrzej Bacza zrezygnował
z dalszego przewodniczenia
Radzie Powiatu Cieszyńskiego. Radni opozycyjni chcą
jednak go formalnie odwołać.
W tym celu zapowiedziano
zwołanie sesji nadzwyczajnej.

*

*

*

OSP Kiczyce obchodzi 90-lecie założenia jednostki. Pod-
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Odnowiono groby w kwaterze żołnierskiej na Cmentarzu
Komunalnym w Cieszynie.
Spoczywa tam około 1090
żołnierzy i jest 412 krzyży
nagrobkowych. W centralnej
części stoi krzyż główny, na
którym zamontowane są tablice z nazwiskami pochowanych
żołnierzy.

*

*

*

Na Wzgórzu Koczy Zamek
w Koniakowie znajduje się
obelisk, który upamiętnia
polskich żołnierzy i harcerzy,

dzieje w szkole, np. zajęciami fotograficznymi. To bardzo dobry
przykład, żeby pokazać, że nasze dzieci, obeznane z nowoczesnymi technologiami, nie do końca potrafią z nich korzystać. Aparat
jest w każdej komórce, ale niewielu młodych użytkowników
potrafi zrobić dobre zdjęcie. Kolejnym problemem jest selekcja,
obróbka, przechowywanie. Ustroń jest bardzo pięknym miastem
i myślę, że zajęcia plenerowe z użyciem dobrego sprzętu, który
dzieciom zapewnimy i pod okiem profesjonalisty, to będzie strzał
w dziesiątkę. Chcemy też sięgnąć do podstaw fotografii i dzięki
umowie z Uniwersytetem Śląskim będziemy mogli odwiedzić
prawdziwą pracownię i ciemnię, w której pracują artyści.
A.Sztuka: – Jeśli chodzi o umiejętności praktyczne i również
samodzielność, to bardzo odpowiednie są zajęcia kulinarne. Po
pierwsze, dziecko będzie umiało radzić sobie w kuchni, a może
nawet zaskoczy nas, przygotowując ciekawą kolację dla całej
rodziny. Po drugie, w czasie gotowania, które ma być przyjemne,
zabawne, kreatywne, pozna zasady zdrowego żywienia. Gdy
spróbuje własnoręcznie zrobionych potraw, które będą kolorowe,
smaczne, aromatyczne, to nie będzie chciało żywić się śmieciowym jedzeniem.
Wspomniały panie o kontakcie ze sztuką wyższą, to nie wydaje
się praktyczne.
A. Wójcik-Pruszyńska: – To, że zajęcia artystyczne nie są wymierne, nie znaczy, że nie są praktyczne. Dziecko ma naturalną
potrzebę wyrażania się poprzez twórczość i nie wolno tego
ograniczać, bo wtedy ograniczamy jego osobowość. Powiem
więcej, trzeba jak najbardziej wspierać dziecko w realizowaniu
się poprzez sztukę, a wkrótce będzie można zauważyć efekty, bo
rozwinie się wyobraźnia, pomysłowość, wzrośnie pewność siebie.
Dla dziewczynek bardzo atrakcyjna jest gimnastyka, taniec – to
coś tak naturalnego, jak chodzenie.
W Ustroniu jest wiele zespołów tanecznych.
A. Sztuka: – To prawda, ale, niestety, liczba miejsc jest ograniczona. Bardzo miło wspominam zajęcia w „Prażakówce”, bo moja
córka tam uczęszczała, ale jej przyjaciółki już nie mogły. Bardzo
się cieszymy, że nasz pomysł na zajęcia pozalekcyjne uzupełni tę
ofertę. Ważne jest dla nas również to, że ściśle współpracujemy
z rodzicami. Czasem, jako rodzice, nie jesteśmy pewni, czego
dziecku potrzeba. Zapisujemy na taniec, po kilku spotkaniach
dziecko chce się wycofać, a my nie wiemy, czy to słomiany zapał,
czy zły wybór. Zniechęcamy się do spróbowania czegoś innego,
a czasem chodzi o to, że dziecko jest bardziej wszechstronne
i potrzebuje większego urozmaicenia.
A. Wójcik-Pruszyńska: – I dlatego wymarzyłyśmy sobie
stworzenie czegoś, co łączy taniec, śpiew, aktorstwo i padło na
musical. Przez trzy godziny tygodniowo pod okiem znakomitych
artystów – uczestników telewizyjnych programów talent show –
dzieci i młodzież będą tworzyć wspaniałe dzieło, które chcemy
potem pokazać na wielkiej scenie, czyli w Teatrze w Cieszynie.
Chcemy stworzyć grupę dziewczynek i chłopców, młodzieży,
a wiem, że w Ustroniu jest wiele utalentowanych osób, które
spędzając twórczo czas, będą mogły wyrażać siebie. Zajęcia nauczą też pracy w zespole, odpowiedzialności za wspólne dzieło,
zintegrują dzieci w różnym wieku i z różnych ustrońskich szkół.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec
poległych i pomordowanych
w latach 1939 - 1956 w walce
o wolność ojczyzny. Obelisk
odsłonięto z inicjatywy członków Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej.

*

*

*

Trwa termomodernizacja
Przedszkola Publicznego
w Mnichu. Koszt inwestycji
sięga 140* tys. *zł. *
Od wygranej rozpoczęli swój
trzeci sezon w II lidze koszykarze KS MOSiR Cieszyn. Na
otwarcie pokonali 88:68 AZS
AWF Mickiewicz II Katowice. Trenerem drużyny jest
Łukasz Kuboszek.

W Galeryjce Wiślańskiego
Centrum Kultury prezentowana jest wystawa twórczości
Grzegorza i Marioli Ptaków
z Cieszyna. Są oni autorami
projektu Teatr Księżyc, który
łączy w sobie malarstwo, teatr
i poezję.

*

*

*

W Dzięgielowie po raz
ósmy odbyły się zawody
rowerowe Cross Bike. Wystartowało blisko sto dzieci
z przedszkoli i podstawówek.
Wyścigi główne zgromadziły blisko 120 uczestników
z grona młodzieży i dorosłych. Emocji nie brakowało.
(nik)
8 października 2015 r.

WAŻNE TELEFONY
NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA JUBILATÓW:
Michalina Andrzejczak z d. Zalejska lat 94 ul. Czereśniowa
Helena Cholewa z d. Jerzabek
lat 80 ul. Cicha
Urszula Czyż z d. Kiera
lat 92 ul. Konopnickiej
Jadwiga Dekarli z d. Mizera
lat 80 ul. Polańska
Helena Giel z d. Byczek
lat 80 ul. Bładnicka
Marianna Herman z d. Ferfecka
lat 85 ul. Lipowska
Marianna Holeksa z d. Paszek
lat 85 ul. Działkowa
Maria Kiszczak z d. Kubok
lat 80 os. Manhatan
Jan Podżorski
lat 92 ul. Cholewy
Brygida Surma z d. Sawiecka
lat 91 os. Centrum
Maria Śliż z d. Lazar
lat 91 os. Manhatan
Zoﬁa Śmiszek z d. Chwastek
lat 80 ul. Sztwiertni

*

*

*

SPOTKANIE Z PAWŁEM KOWALCZYKIEM
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z podróżnikiem
i pisarzem Pawłem Kowalczykiem na temat „Czerwone drogi
Auroville. Wolontariat w Indiach i świat tamilskich wiosek”, które
odbędzie się w czwartek 8 października o godz. 17.

*

*

*

*

*

*

POST MORTEN CZYLI ŻYCIE PO ŻYCIU
Muzeum Marii Skalickiej wraz z Ustrońskim Klubem Ekologicznym zaprasza serdecznie na kolejną prelekcję w ramach spotkań
przyrodniczo-ekologicznych, która odbędzie się 10 października,
sobota, o godz. 17.00. Tym razem proponujemy bogato ilustrowany
wykład Aleksandra Dordy nt. „Post Morten, czyli „życie” roślin
i zwierząt po śmierci.” Jak zwykle nie zabraknie fachowej wiedzy
i przyrodniczych ciekawostek z dziedziny fauny i flory.

Niedziela na ul. Sportowej.

Fot. W. Suchta

*

*

Numer alarmowy 112
Policja Ustroń 33 856-38-10
33 854-34-13
Straż Pożarna Polana
33 854-59-98
Wodociągi
33 854-34-96
33 854-22-44
Przedsiębiorstwo
Komunalne 33 854-35-00
Urząd Miasta 33 857-93-00
Straż Miejska 33 854-34-83
604-558-321
Pogotowie Energetyczne 991
33 854-24-06
33 857-26-00

STRAŻ MIEJSKA
28 IX 2015 r.
Kontrola stanu technicznego znaków drogowych na terenie miasta.
Uwagi przekazano odpowiednim
służbom.
29 IX 2015 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano
mieszkańca Jaworzna za parkowanie w miejscu niedozwolonym
przy ul. Ogrodowej.
29 IX 2015 r.
Tego dnia strażnicy otrzymali dwa
zgłoszenia o sarnach potrąconych
przez samochód. Po przybyciu na
miejsce stwierdzono, że są martwe, wezwano odpowiednie służby, zwierzęta trafiły do utylizacji.
30 IX 2015 r.
W godzinach rannych systematyczne patrole wokół szkół.

BRACIA GOLCOWIE W MUZEUM USTROŃSKIM
Zapraszamy w niedzielę, 18 października o godz. 17.00 do
Muzeum Ustrońskiego na szczególne wydarzenie - promocję
wydanego przez Fundację Braci Golec albumu „Strój cieszyński”.
W programie m.in.: rozmowa Łukasza i Pawła Golców z autorami
albumu, pokaz cieszyńskiego stroju oraz występ podopiecznych
Fundacji Braci Golec.
Promocja albumu odbędzie się w naszym Muzeum, ponieważ
sporo fotografii elementów stroju cieszyńskiego wykonano
w tej instytucji, która posiada najbogatsze zbiory zabytkowych
tekstyliów na ziemi cieszyńskiej. Gospodynią wieczoru będzie
Krystyna Kukla, a kilka naszych regionalnych pieśni zaprezentuje
Kapela Stela. Szczegółowy program na www. muzeum.ustron.pl.

*
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CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Wanda Wiencek
lat 79
ul. Wiślańska
Stanisław Bojda
lat 65
os. Centrum
Jerzy Kłapsia
lat 66
ul. Fabryczna
Aurelia Brodacz
lat 72
ul. Wesoła
40/2015/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

Strażnicy czuwają nad bezpieczeństwem dzieci, kierują ruchem, sprawdzają prawidłowość
parkowania.
1 X 2015 r.
Kontrola prawidłowości plakatowania w związku z wyborami
parlamentarnymi.
1 X 2015 r.
Rekontrola zaleceń porządkowych
na prywatnych posesjach w Polanie. Zalecenia zostały wykonane.
1 X 2015 r.
Zgłoszenie o martwej sarnie na Lipowskim Groniu. Zwierzę zostało
zabrane do utylizacji.
2 X 2015 r.
Kontrola targowiska i okolic pod
kątem parkowania oraz przestrzegania regulaminu przez handlujących.
2 X 2015 r.
Kolejna potrącona sarna na ul.
Katowickiej trafiła do utylizacji.
3 i 4 X 2015 r.
Zabezpieczenie imprez kulturalnych i sportowych odbywających
się na terenie miasta. Zamknięcie
ul. Sanatoryjnej, na które organizatorzy zawodów kolarskich
otrzymali zgodę, od godz. 9 do
15.30 obsługiwało jedynie dwóch
strażników miejskich. Nie było
innych służb.
(mn)

• RCU Regionalne Centrum Ubezpieczeń
30 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu
•
•
•
•
•

BIURO KREDYTOWE Banku Credit Agricole
AGENCJA TURYSTYCZNA „Ustroń Travel”
AGENCJA POCZTOWA
BROKER LEASINGOWY
BILETY AUTOKAROWE I LOTNICZE

Ustroń, ul. A. Brody /pl. targowy/ tel. 33 852-15-82, 607-604-602
40/2015/2/R

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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WYBORY 2015
Jest kilka sposobów zagłosowania na swojego kandydata w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Można to zrobić tradycyjnie, czyli osobiście w lokalu wyborczym
właściwym dla miejsca zameldowania, ale też w każdym innym miejscu w kraju
i za granicą. Można bez wychodzenia z domu przez pełnomocnika albo wychodząc
w dowolnym dniu, niekoniecznie 25 października, żeby głos oddać korespondencyjnie. Prezydent Bronisław Komorowski zdążył podpisać ustawę, umożliwiającą
każdemu wyborcy głosowanie listowne. Pierwszy raz można było skorzystać z tego
sposobu w maju w wyborach głowy państwa.

Lokale wyborcze otwarte będą,
dla przeprowadzenia głosowania,
w dniu 25 października 2015 r.
od godziny 7.00 do 21.00, bez
przerwy.
NIE U SIEBIE
Wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego
zamieszkania może głosować w dowolnie
wybranym przez siebie lokalu wyborczym
w kraju, za granicą i na polskim statku
morskim, na podstawie zaświadczenia
o prawie do głosowania. Zaświadczenie
takie wydawane jest w Urzędzie Miasta
przez członków zespołu odpowiadającego
za organizację wyborów. Są to: Monika
Grzyb – wiceprzewodnicząca zespołu oraz
Sylwia Nogowczyk.
Wyborca może głosować w wybranym
przez siebie lokalu wyborczym na obszarze
gminy, w której stale zamieszkuje (innym
niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania) lub w której będzie przebywać
w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny
wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Wniosek może dotyczyć każdego lokalu
wyborczego, w tym lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wniosek składa się w urzędzie gminy, na
obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej do dnia 20 października
2015 r.
NIEOSOBIŚCIE
W ten sposób mogą głosować osoby, które: – najpóźniej w dniu wyborów
ukończą 75 lat, – posiadają orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, – posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej
niezdolności do pracy albo o całkowitej

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Bielsku-Białej,
a jej obsługę zapewnia Krajowe
Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, pokój
119, w budynku B Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego Delegatury w B-B,
tel. 33 812 45 98, fax 33 813 62 67,
tel. 33 813 63 74. Delegatura KBW
pracuje od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30.
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niezdolności do pracy i samodzielnej
egzystencji, – orzeczenie o zaliczeniu do
I i II gruру inwalidów, – osoby о stałej
albo długotrwałej niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Jest ściśle określone, kto może być
pełnomocnikiem, a kto nim nie może
zostać, np. kandydaci startujący w wyborach. Pełnomocnictwa udziela się przed
burmistrzem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez
burmistrza. W naszym urzędzie osobą
upoważnioną jest Iwona Bujok, asystentka
burmistrza.
Na obwieszczenia urzędowe
przeznaczone są tablice rozkładane przed ratuszem , tablica na ul.
Grażyńskiego i na os. Manhatan.
Ogłoszenia urzędowe i bezpłatne
plakaty kandydatów zawisną na
tablicy w Polanie koło strażnicy
OSP, na ul. Lipowej przy sklepie
„Lewiatan”, na ul. Szpitalnej,
koło „Prażakówki”, w Hermanicach koło sklepu PSS, w Lipowcu
koło strażnicy OSP, w Nierodzimiu
koło sklepu „Hermes”. Komitety
wyborcze mogą też bez opłat wykorzystać 2 tablice za urzędem miasta przy ul. 3 Maja, tablicę na os.
Manhatan i na ul. Grażyńskiego.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do 16
października. Do wniosku dołącza się odpowiednie zaświadczenia. Wyborca, który
udzielił pełnomocnictwa może głosować
osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli
wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik.
NIE W LOKALU
Ustroniacy zamiar głosowania korespondencyjnego zgłaszają Urzędzie
Miasta do poniedziałku 12 października
ustnie, pisemnie, faksem lub w formie
elektronicznej. Podać trzeba nazwisko
i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia,
numer PESEL, adres, na który ma być
wysłany pakiet wyborczy albo deklarację
osobistego odbioru pakietu wyborczego
w urzędzie, oświadczenie o wpisaniu
wyborcy do rejestru wyborców w danej
gminie. Podajemy też rodzaj wyborów,
których dotyczy zgłoszenie, ponieważ

Przewodniczącym Państwowej
Komisji Wyborczej jest Wojciech
Hermeliński, sędzia Trybunału
Konstytucyjnego, a jego zastępcami: Wiesław Kozielewicz, sędzia
Sądu Najwyższego i Sylwester
Marciniak, sędzia Naczelnego
Sądu Administracyjnego. Siedziba PKW mieści się w Warszawie,
ul. Wiejska 10, tel. 22 695 25 44,
fax. 22 622 35 71, www.pkw.gov.pl
Krajowe Biuro Wyborcze (KBW)
to urząd zapewniający obsługę
PKW, komisarzy oraz innych organów wyborczych. Jego szefową
jest Beata Tokaj, sekretarz PKW.

w wyborach samorządowych taki sposób
głosowania jest dostępny jedynie dla osób
niepełnosprawnych.
Przy zgłoszeniu wyborca może zażądać
przesłania mu wraz z pakietem wyborczym
nakładki na karty do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. Zgłoszeń nie
należy przesyłać do Państwowej Komisji
Wyborczej.
W Urzędzie Miasta Ustroń sprawami
związanymi z głosowaniem korespondencyjnym zajmuje się Alicja Żyła, naczelnik
Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, jednocześnie przewodnicząca zespołu do spraw organizacji
wyborów, powołanego przez burmistrza.
Wyborca nie później niż 7 dni przed
dniem wyborów otrzyma do rąk własnych
pakiet wyborczy albo może go odebrać
osobiście we wskazanym terminie aż do
ostatniego dnia roboczego przed dniem
wyborów.
Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać
osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości w placówce Poczty Polskiej na
adres obwodowej komisji najpóźniej do
22 października 2015 r., jeżeli placówka
pocztowa znajduje się w gminie, w której
wyborca jest ujęty w spisie wyborców lub
do 21 października 2015 r. w dowolnej
placówce Poczty Polskiej na terenie kraju.
Wyborca może przed dniem głosowania
osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do
właściwego urzędu gminy (w godzinach
pracy tego urzędu) lub w dniu głosowania do czasu jego zakończenia, osobiście
dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej
komisji wyborczej, której adres znajduje
się na kopercie zwrotnej.
Opracowała: Monika Niemiec
W województwie śląskim utworzono 6 okręgów wyborczych.
Mają numery od 27 do 32. Ustroń
należy do 27. okręgu wyborczego,
obejmującego powiat bielski, powiat cieszyński, powiat pszczyński, powiat żywiecki, miasto na
prawach powiatu Bielsko-Biała.
W naszym okręgu wybierzemy 9
posłów z 8 list, na których znajduje
się 138 kandydatów.
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Zdaniem
Burmistrza

O jesieni mówi burmistrz Ireneusz
Szarzec.

*

30 września doszło do wypadku na skrzyżowaniu ul. Wczasowej z Wiślańską. Kierowca samochodu dacia wymuszał pierwszeństwo i doprowadził do zderzenia pojazdów. Mieszkaniec Górnego Śląska wyjeżdżał z tzw. starej drogi, być może nie
zwrócił uwagi na znaki i pierwszeństwo wydawało mu się oczywiste. Uszkodził vw
passata mieszkańca naszego powiatu. Na miejsce wezwana została karetka pogotowia.
Fot. W. Herda

ŚMIERĆ
KOMIWOJAŻERA
Artura Millera
kolejny spektakl
SCENY POLSKIEJ
Tak o swej twórczości pisał Miller, jeden
z najwybitniejszych dramaturgów amerykańskich: Każdej mojej sztuce towarzyszyła intencja odsłonięcia jakiejś prawdy,
znanej już, lecz jeszcze nie przyjętej...
Funkcją sztuki jest pomóc człowiekowi

w poznaniu samego siebie po to, by mógł
z kolei zbliżyć się do innych ludzi... Teatr
czyni człowieka bardziej ludzkim to znaczy mniej samotnym...
Willy Loman jest objazdowym sprzedawcą. Chociaż całe życie ciężko pracował, niczego nie osiągnął. Nadzieje
pokładane w synach nie spełniły się. Jego
żona, Linda wspiera go, próbując znaleźć
odpowiedź na pytanie: co poszło nie tak
w ich życiu? Główny bohater coraz częściej rozpamiętuje przeszłość, powoli traci
kontakt z rzeczywistością... Dla swojej rodziny widzi już tylko jedno rozwiązanie...
Muzeum Marii Skalickiej zawiadamia,
iż spektakl ten odbędzie się w niedzielę 11
października 2015 o godz. 17.30. Wyjazd
spod Lidla punktualnie o godz. 16.00.

Rozpoczęła się modernizacja lokalu nad Wisłą, znanego jako „Utropek”. Fot. W. Suchta
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Rozpoczęła się kalendarzowa jesień,
choć aura nie do końca nas przekonuje,
że mamy do czynienia z tą porą roku.
Ostatni weekend bardzo ciepły, słoneczny, pokazał, że w październiku też można
w naszym mieście spędzić czas, wypocząć.
Wszystkie weekendy wrześniowe i ten
ostatni październikowy były pogodne,
co sprzyja zwłaszcza wypadom weekendowym, a nasze miasto w przyjmowaniu
takich gości się wyspecjalizowało. Odwiedzano miejsca, w których tradycyjnie
lubimy spędzać czas, pojawili się nawet
plażowicze nad Wisłą, co jest dość niezwykłe w październiku. Sporo osób spacerowało bulwarami nad Wisłą, odwiedzano
tradycyjnie Czantorię i Równicę.
Jest też inne ciekawe zjawisko tej jesieni. W poprzednich latach o tej porze mieliśmy dużo opadających liści, trzeba było
je grabić, a w tym roku, prawdopodobnie
na skutek bardzo skąpych opadów, liście
trzymają się na drzewach, tak jakby była
to dopiero końcówka sierpnia czy początek
września. Ponadto większość liści zachowuje zielony kolor.
Taka pogoda sprzyja robotom i budowom na wolnym powietrzu. Inwestycje
oświatowe zostały zakończone, także
większe inwestycje drogowe, ale trwają
roboty sieciowe. Tegoroczna aura była
bardzo łaskawa dla wszystkich prowadzących inwestycje, a mam nadzieję, że jeszcze potrwa i będziemy mogli zakończyć
wszystkie zaplanowane zadania.
Przygotowujemy się do zimy, jesteśmy
po rozstrzygniętym przetargu na zimowe
utrzymanie dróg. Pamiętamy, że zdarzały
się już w połowie października spore jednorazowe opady śniegu, co przysparzało
sporo kłopotów.
W przydomowych ogródkach trwają
intensywne prace jesienne, przede wszystkim porządkowe. Myślę, że wszyscy będziemy przygotowani do zimy, a ta okaże
się łaskawa, więc z dobrymi warunkami
śniegowymi, ale bez zbyt niskich temperatur. To sprawi, że tak jak w minionym sezonie letnim, ale także w jesienne
weekendy, będziemy mogli przyjmować
w naszym mieście licznie odwiedzających
nas gości i turystów.
W bezpośrednim zasięgu mamy aglomerację śląską, a to powoduje, że nawet
nie planując wyjazdu, a np. oglądając
prognozę pogody, ludzie decydują się
na wyjazd. Nie jest to kłopotliwe, gdyż
dojazd do Ustronia jest bardzo dogodny.
Niektórzy przyjeżdżają tylko po to, by
pospacerować, zakosztować górskiego
powietrza. W pogodne dni parkingi się
wypełniają, wszystkie miejsca postojowe
są zajęte, a rzesze goście korzystają z uroków Ustronia.
Notował: (ws)
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WSPOMNIENIE O JANIE WAŁACHU

W dniu 5 sierpnia 2015 roku, jeszcze
przed rocznicą swoich 90. urodzin, zmarł
Jan Wałach, doktor nauk - prawa finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, człowiek
wielu zasług w czasach aktywnego życia
i Honorowy Obywatel Miasta Ustroń, mocno związany z ziemią cieszyńską.
Urodził się 13 listopada 1925 roku
w Cieszynie. Jego rodowód związany jest
z zaolziańskimi Śmiłowicami, skąd pochodził jego ojciec gospodarz rolny i też
bankowiec. Jego edukacja, to już konsekwentne oddanie się zainteresowaniom
wynikających z niewątpliwego talentu
i cech osobowych, którym do końca pozostał wierny.
Po ukończeniu Liceum Spółdzielczego
w Cieszynie i studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, związuje
swój zawodowy życiorys z bankowością,
którą obejmował nie tylko rozumem, ale
i refleksją.
Do początku lat 70. ubiegłego wieku pracuje w bankowości, początkowo w Banku
Komunalnym w Katowicach, a później
w Narodowym Banku Polskim (NBP), będąc
naczelnikiem oddziału kredytowego w Bielsku-Białej i kolejno dyrektorem oddziałów
tego banku w Ustroniu i Katowicach.
Życiorys związany z pracą bankowca
przerywa powołanie go na stanowisko
pierwszego zastępcy wojewody bielskiego,

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zarządu i Zarządu Osiedla Ustroń Górny
Zgodnie z §9 ust.1 Statutu Osiedla Ustroń Górny stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta Ustroń Nr
XVII/188/2012 z dnia 28 lutego 2012r.
w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Górny
Burmistrz Miasta Ustroń
podaje do publicznej wiadomości, że
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ca”, na osobiste przemyślenia związane
z trwającą jeszcze wtedy transformacją
ustrojową naszego państwa. Towarzyszące
wspomnieniom wnioski i oceny wolne są
od ideologicznych uprzedzeń (w końcu także) człowieka z byłego „estabiliszmentu”.
W Ustroniu był osobą rozpoznawalną, lubianą i szanowaną co brało się
z jego osobistego szacunku do mieszkańców
Ustronia z którymi w czasie kierowania
oddziałem ustrońskiego NBP podejmował
wiele wspólnych, rozwojowych inicjatyw,
w gorsecie obowiązujących wtedy reguł
sytemu nakazowo rozdzielczego w kierowaniu gospodarką narodową. Szacunek działał
w formule obustronnej. Jan Wałach dał się
poznać jako człowiek prawy, kompetentny
i pogodnego ducha, który traktował swoje
stanowisko jako służbę dla człowieka.
On sam wysoko oceniał etos pracy ludzi,
których spotykał i z którymi przyszło mu
współpracować. Takim człowiekiem był
też zasłużony dla Ustronia Józef Pilch,
który swoje wzajemnie cenione kontakty
z Janem Wałachem odnotowywał w swoich
pamiętnikach oddając w tych notatkach
także prawdziwy opis człowieka, któremu
sprawy społeczne, wspólnotowe zawsze
były pierwsze. W czasach związanych ze
sprawowaniem funkcji wojewody, a później także w roli działacza społecznego był
często uczestnikiem wielu ważnych - dla
Ustronia - wydarzeń.
Zbliżający się jubileuszu 30. lecia Muzeum Ustrońskiego nakazuje wspomnieć,
że był tą osobą, która przecięła wstęgę
w symbolicznym akcie jego otwarcia.
Pogrzeb Jana Wałacha odbył się 8 sierpnia
br. na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie.
Żegnała go żona Waleria, rodzina, przyjaciele, współpracownicy i sąsiedzi oraz znajomi. W trakcie uroczystości pogrzebowych
kazanie wygłosił ks. bp Jan Szarek celnie
podkreślając między innymi, że; „Wszędzie
gdzie Bóg postawił swego sługę, działał on
z oddaniem i wewnętrznym przekonaniem.
Potrafił zachować wrażliwość i otwartość na
drugiego człowieka”. Nad grobem pożegnał
zmarłego ks. Janusz Sikora. Karol Brudny

nowo powstałego województwa w ramach
reformy administracyjnej z 1975 roku.
Na stanowisku tym pracował do czasu
osiągnięcia wieku emerytalnego. W czasie
długotrwałej choroby wojewody bielskiego
Stanisława Łuczkiewicza wykonywał jego
obowiązki będąc w tym czasie odpowiedzialnym za inwestycje, m. in. w latach
80. budowę Szpitala Śląskiego w Cieszynie
i w bielskich Mikuszowicach. Lata 90.
w życiorysie Jana Wałacha, z emeryturą
w tle, otwarły nowy równie aktywny okres
jego życia. Z jego osobistym udziałem i nazwiskiem łączy się w tym czasie wiele spełnionych inicjatyw, w tym powstanie (2001)
Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej i oddziału Prosper Banku
w tym mieście. Przyczynił się do powstania
w Cieszynie Liceum Ogólnokształcącego
Towarzystwa Ewangelickiego (LOTE). Był
też miłośnikiem gór i działaczem PTTK.
Przewodnicząc Honorowemu Komitetowi
Budowy Wieży Widokowej na Baraniej
Górze ma ważny udział w jej powstaniu.
Jan Wałach, to naukowiec i państwowiec
w jednym. Potwierdzenie tego stwierdzenia znajdujemy też lekturze jego publikacji w naszym lokalnym periodyku,
w Kalendarzu Ustrońskim nr 1 na 1999 rok,
gdzie (przyjmując zaproszenie ówczesnego
Burmistrza Ustronia, Kazimierza Hanusa),
ciepło wspomina - chwaląc imiennie, osoby zaangażowane w pracę ustrońskiego
oddziału NBP i Kuźni Ustroń. Czytający przywoływany tekst natrafi w nim na
„Wspomnienia i refleksje starego bankow-

Autor niniejszego tekstu dziękuje Pani
Marii Wałach z najbliższej rodziny Jana Wałacha, za udostępnienie danych osobowych
użytych w tekście.

w dniu 22 października 2015 roku,
o godz. 1700 w Szkole Podstawowej nr 1
w Ustroniu przy ul. Partyzantów 2 odbędzie się Ogólne Zebranie Mieszkańców
Osiedla Ustroń Górny na którym przeprowadzony zostanie wybór Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Ustroń
Górny
Warunkiem ważności Ogólnego Zebrania, na którym odbywają się wybory
Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, zgodnie z §8 ust.
6 w/w Statutu jest obecność co najmniej
3% mieszkańców Osiedla posiadających
prawo wybierania.
Osiedle Ustroń Górny obejmuje ulice:

Asnyka, Drozdów (do nr 5a po stronie lewej i do nr 8a po stronie prawej),
K.I.Gałczyńskiego, Grażyny, dr Michała
Grażyńskiego po stronie prawej (za wyjątkiem nr 12), Hutnicza, Jelenica, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kluczyków,
Lipowa (do nr 9 po stronie lewej i do nr
8a po stronie prawej), 9 Listopada, 3 Maja
(do nr 116 po stronie prawej i do nr 71 po
stronie lewej), Mickiewicza, Miedziana,
Myśliwska, Olchowa, Pana Tadeusza,
Parkowa, Partyzantów, Pod Skarpą, Reja,
Rynek, M. Skłodowskiej, Skowronków,
Słoneczna, Spacerowa, Srebrna, Staffa,
Wierzbowa, Tuwima, Zielona, Złota,
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec
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Okazało się, że topole jednak rosną na naszym gruncie. Zostaną wycięte przez miasto. Odsłoni
się „Olszynka”, a mieszkańcy chcą, by swoje miejsce znalazła tam młodzież. Fot. M. Niemiec

O DROGACH I STADIONIE

(cd. ze str. 1)
Sprawozdanie z działalności Zarzą- na ulicy Harbutowickiej (boczna odnoga,
du przedstawił W. Kozub, wybrany 22 dojazd do posesji); dokonano licznych
stycznia 2015 roku podczas specjalnego przycinek drzew i krzewów; naprazebrania. Zostało zwołane, gdy poprzed- wiono i uzupełniono znaki drogowe na
nia przewodnicząca J. Hazuka w wyniku terenie dzielnicy; przy ulicy Katowickiej
listopadowych wyborów samorządowych stanęła wiata przystankowa; został dopozostała radną miejską. W. Kozub podkre- sażony plac zabaw SM LOKUM, który
ślił, że kontynuowane są comiesięczne to spółdzielnia zgodziła się udostępnić
dyżury Zarządu, odbywające się w każdy mieszkańcom Nierodzimia; zakończono
ostatni wtorek miesiąca w godz. 17-18 termomodernizację SP6; w realizacji
w budynku OSP Nierodzim i są połączone jest doświetlenie ulicy Bładnickiej (wraz
z dyżurami radnej dzielnicy. Od stycznia z budową nowych lamp na końcowym
odbyło się 9 dyżurów Zarządu Osiedla, odcinku ulicy); wzmocniono mostek na
a uczestniczyli w nich: W. Kozub (9 razy), ulicy Bocznej (powstało nowe oznakowawiceprzewodnicząca Halina Kujawa (0 nie); wyczyszczono chodnik wzdłuż ulicy
razy), M. Nowak (7 razy), M. Copija (5 Skoczowskiej; oraz wiele innych spraw. ”
razy) oraz S. Kozieł (9 razy).
Nie wszystkie postulaty udało się
W sprawozdaniu obejmującym 9 mie- spełnić, stąd konieczność zwoływania
sięcy pracy czytamy m. in.: „Dotychcza- zebrań i formułowania wniosków do
sową działalność Zarządu Osiedla Niero- budżetu. Czysto towarzyskie spotkania
dzim można uznać za udaną. W okresie z przedstawicielami samorządu to melodziewięciu miesięcy udało się załatwić dia przyszłości, choć przez chwilę roztawiele ważnych dla Mieszkańców kwe- czano taką wizję. Powrót do rzeczywistostii, takich jak: podpisanie porozumienia ści zapewnili mieszkańcy, którzy pytali
z Dyrektorem SP-6 Panem Romanem o zmianę oświetlenia na ul. Bładnickiej
Langhamerem w sprawie udostępnienia i etapy budowy kanalizacji wzdłuż ul.
Mieszkańcom placu zabaw z programu Skoczowskiej. A. Siemiński odpowiadał,
Radosna Szkoła (plac zabaw czynny od że część latarni zostanie wymieniona
kwietnia do końca października); usta- na nowe, energooszczędne, ale zostaną
wiono tablicę informacyjną przy ulicy też dołożone następne punkty świetlne.
Harbutowickiej; zamontowano progi Kanalizacja ruszy jeszcze w tym roku,
zwalniające na ulicy Zabytkowej; po- ale jest to zadanie etapowe i jego zakońprawiono estetykę wałów nadwiślanych czenia można się spodziewać w 2017
(wyrównano nawierzchnię ścieżki rowe- roku. Uczestnicy zebrania zgłaszali też,
rowej, powstały plaże, ustawiono ławki że na ul. Szerokiej przydałyby się dwie
i kosze na śmieci); w trakcie jest realiza- dodatkowe lampy. Chwaląc to, co zostało
cja odwodnienia na ulicy Bładnickiej (po- zrobione nad Wisłą, zwracano uwagę
sesje 53-59); wyczyszczono i poprawiono na śmieci pozostawiane przez turystów.
rowy melioracyjne na terenie dzielnicy Wspólnie stwierdzono, że koszy jest
(ulice: Zagajnik, Wąska, Harbutowicka); wystarczająca ilość, problemem pozonaprawiono kładkę pieszą na Wiśle; na- staje mentalność ludzi. Nad Wisłą straszą
prawiono barierki na ulicy Żwirowej oraz nie tylko śmieci, ale też suche gałęzie
postawiono nowe na skrzyżowaniu ulic i drzewa. Jednak Nadleśnictwo twierdzi,
Szerokiej i Łącznej; dokonano licznych że dla dobra lasów, tych „suszek” nie
napraw dróg i poboczy na terenie dziel- należy usuwać, bo tworzą naturalne ponicy; powstał parking przy hali sportowej szycie i siedliska dla zwierząt.
SP6; poszerzono parking na ulicy WikliPytano o budowę bieżni przy Szkole
nowej; położono nawierzchnię asfaltową Podstawowej nr 1. Z boiska tej placówki
8 października 2015 r.			

korzystają uczniowie Gimnazjum nr 1, do
którego uczęszcza młodzież Nierodzimia.
A. Kluz mówił, że nie udało się przeprowadzić tej inwestycji jako remontu boiska
i musi być wykonany odrębny projekt.
Teraz trwają prace nad bieżnią przy SP-2,
potem przyjdzie czas na „Jedynkę”. Jeśli
chodzi o sprawy sportowe, to nierodzimianie chcieli wiedzieć, co dalej ze stadionem.
Przewodniczący RM mówił, że miasto na
pewno się nim zajmie, ale musi być zachowana kolejność. Trwa remont stadionu,
później trzeba się zająć lekkoatletycznym
orlikiem w Lipowcu, a następnie przyjdzie
czas na Nierodzim.
Na zebraniach zawsze dużo czasu poświęca się infrastrukturze drogowej. Nie
inaczej było w ostatni czwartek. Martwiono
się o barierki zniszczone podczas wypadku
na mostku przy ul. Skoczowskiej, ale jeszcze bardziej o bezpieczeństwo pieszych
chodzących ul. Lipowską od Gazdówki do
mostu na Wiśle. Kierowcy w tym miejscu
potrafią rozwijać zawrotne prędkości, a chodzą tamtędy mieszkańcy, mamy z wózkami,
turyści, jeżdżą też rowerzyści. Jest wniosek
mieszkańców do przyszłorocznego budżetu
o budowę chodnika, ale zastanawiano się
też nad innymi rozwiązaniami. Pan Kozieł
zaproponował policji, że udostępni własną
nieruchomość, by stanął tam radiowóz,
a funkcjonariusze drogówki mierzyli prędkość rozwijaną przez piratów drogowych.
J. Hazuka podkreślała, że bardzo ważnym osiągnięciem Zarządu było odsunięcie słupów telekomunikacyjnych od pasa
drogowego, bo cały czas stanowiły one
przeszkodę dla jakichkolwiek inwestycji.
A. Siemiński tłumaczył, że są nikłe szanse
na zainstalowanie radaru na małej drodze,
bo nie udaje się tego osiągnąć nawet na
dwupasmówce w rejonie Poniwca, gdzie
zdarzają się śmiertelne wypadki.
Propozycje do budżetu z dzielnicy Nierodzim:
– projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicy Łącznej wraz z podłączeniem trzech domów z ul. Bładnickiej,
– projekt i budowa oświetlenia na ulicach: Łącznej, Potokowej, Bocznej i Wąskiej,
– projekt i budowa oświetlenia końcowego odcinka ul. Szerokiej,
– projekt i budowa oświetlenia środkowego odcinka ul. Harbutowickiej,
– projekt i budowa chodnika na ul. Lipowskiej od mostu na Wiśle do Gazdówki,
– projekt i budowa chodników na ulicy
Zabytkowej i Wiejskiej,
– projekt i budowa rozpoczętego chodnika na ul. Szerokiej,
– wykonanie projektu kompleksowej
przebudowy ul. Bładnickiej,
– wykonanie barierek w okolicy Odlewni Metali Nieżelaznych na ul. Harbutowickiej,
– wykonanie nakładki asfaltowej na
ul. Harbutowickiej od Odlewni Metali
Nieżelaznych do dwupasmówki,
– wykonanie nakładki asfaltowej na ul.
Zabytkowej od skrzyżowania z ul. Żwirową do dwupasmówki,
– wycięcie drzew na ul. Kreta wzdłuż
płotu boiska sportowego.
Monika Niemiec
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Z misji ONZ do Muzeum Ustrońskiego.

Fot. M. Niemiec

MUNDURY I BROŃ

(cd. ze str. 1)
z okresu PRL, pochodzącą z obu stron
klimat, a ta aktualna jest wyjątkowa. Nie
żelaznej kurtyny. M. Gaura przedstawił
tylko ze względu na wartość przedstawianie tylko kulisy powstania wystawy, ale
nego zbioru, ale również wizualnie. Na
też działalność grup rekonstrukcyjnych na
dzień dobry moje wrażenia potwierdziła
Śląsku Cieszyńskim i plany na przyszłość:
dyrektor Lidia Szkaradnik, mówiąc:
– Muszę się pochwalić jeszcze jedną
– Nasza placówka istnieje od 30 lat, mielirzeczą – walczymy o możliwość reaktyśmy tutaj około 300 wystaw, ale tego typu
wowania Stanicy Kamińskiego w Górekspozycji, jeszcze nie było. To zasługa
kach Wielkich. Nakręciliśmy z panem
dwóch panów – Mirosława Gaury i Michała
Przybyła. Panowie twierdzą, że pokazują
tylko część swojej kolekcji, w co trudno
uwierzyć, widząc takie bogactwo. Niestety
nasze możliwości lokalowe nie pozwalają
na więcej.
Autorzy wystawy działają pod auspicjami Stowarzyszenia Historyczno-Rekonstrukcyjnego „Barwa i Broń” w Cieszynie,
którego są założycielami. M. Gaura znany jest jako miłośnik historii militarnej,
robi filmy, rekonstrukcje, a w planach ma
utworzenie muzeum, gdzie godne miejsce
znajdą jego liczne eksponaty. M. Przybył
odziedziczył kolekcję po ojcu płk. Sewerynie Przybyle, sprawuje nad nią pieczę
i powiększa. Obecnie posiada m.in. ponad
150 mundurów i 500 nakryć głowy, kilka
tysięcy odznaczeń.
25 września w Muzeum przeważali panowie, a wśród nich emerytowani żołnierze,
którzy brali udział w misjach ONZ. Nie
dziwi zainteresowanie, bo jest to pierwsza wystawa, która pokazuje militaria Autorzy wystawy: M. Przybył i M. Gaura.

WYMIANA PIECÓW

Urząd Miasta Ustroń realizuje „Program Ograniczania Niskiej Emisji dla
Miasta Ustroń na lata 2012-2015” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
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i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W związku z rezygnacją osób z udziału
w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji
informuję, iż od dnia 5 października 2015
r. prowadzony będzie uzupełniający nabór
wniosków na dofinansowanie inwestycji
wymiany nieekologicznych źródeł ciepła, z
terminem realizacji do 16 listopada 2015 r.

Adamem Sikorskim z TVP 3 reportaż
o tym obiekcie. Szykujemy się do nakręcenia 40-minutowego, dłuższego reportażu
o stanicy. Chcemy, aby powstał ciekawy
obiekt historyczno-militarno-edukacyjno-turystyczny.
Członkowie Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowej ONZ podziękowali za
pamięć o nich i podarowali organizatorom
wystawy specjalne kubki na „coś dobrego”.
Obdarowani od razu chcieli przekazać
kubki na ekspozycję, co świadczy o zaangażowaniu w tworzenie kolekcji. Jednak
żołnierze ONZ sprzeciwili się, mówiąc, że
to osobiste prezenty.
Na wystawie można obejrzeć bardzo
cenne eksponaty: mundur gen. Mieczysława Gocuła, szefa Sztabu Generalnego,
płk. Ludwika Madydy, młodszego inspektora Mirosława Wiji, płk. Józefa Gila
– pierwszego komendanta Beskidzkiego
Oddziału Straży Granicznej w Cieszynie,
największą na świecie czapkę wojskową
z Ukrainy. Jest mundur: armii austriackiej,
służby celnej RFN i DDR, austriackiej
żandarmerii, francuskiej Legii Cudzoziemskiej, słowacki, niemieckiej organizacji paramilitarnej, marynarki wojennej
Wielkiej Brytanii, polskiego lotnictwa,
straży granicznej, milicji i wiele innych.
Oprócz mundurów, czapek, odznaczeń
na wystawie jest też broń: kałasznikow,
pociski do granatników przeciwpancernych, rakiety oraz sprzęt łącznościowy.
Niektóre mundury ubrano manekinom
i daje to bardzo ciekawy efekt. Nie mnie
jednej zdarzyło się przeprosić lalkę za
nadepnięcie na stopę. Na szczęście nie
potrąciłam kapłana przy ołtarzu polowym.
Dama ze służby celnej oraz czołgistka
świadczą o tym, że nie tylko panom do
twarzy w mundurach. Monika Niemiec

Fot. M. Niemiec

Kwota dofinansowania wynosi 58% łącznej
wysokości poniesionych kosztów, jednak
nie więcej niż 6032,00 zł w przypadku
wymiany nieekologicznego ogrzewania na
nowe źródło ciepła.
W ramach naboru uzupełniającego zostaną przyjęte wnioski dotyczące wymiany:
kotłów gazowych na gazowe, kotłów wę8 października 2015 r.

Autorzy wystawy.

Fot. K. Heczko

WERNISAŻ Z KOTEM

Rok później stworzono wystawę w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury.
Cieszyńskie Glinioki są wrażliwe nie
tylko na sztukę, ale też na los zwierząt
i dlatego współpracują z Alicją Cieślar
z Fundacji „Lepszy Świat”, która przyjmuje pod swój dach znalezione bezpańskie
koty, które u niej dochodzą do zdrowia
i czekają na nowy dom. Niektóre zostają
na zawsze. Tak jak ten niedowidzący,
z którym pani Alicja przyszła na wernisaż.
Dzieci były zachwycone czworonożnym
uczestnikiem spotkania i z uwagą słuchały
opowieści o nim. Dla kotków przyniosły
spory zapas karmy i taką zbiórkę zorganizowały nie po raz pierwszy.
Na wystawie, która jest do obejrzenia do
15 października znalazły się tegoroczne
prace wszystkich 28 Glinioków. Niektóre
dzieci mają ich więcej, inne mniej, co nie
oznacza, że ktoś się obija na zajęciach,
a jedynie to, że prace znajdują się u babci,
cioci, koleżanki, czasem na drugim końcu
Polski. „Dzieci robią te wszystkie prace
z serca i dla serca kogoś, bo glina uczy
cierpliwości, pokory i wrażliwości” –
stwierdziła pani Magda.
Na zakończenia powiedziała:
– Jak to mówi Jurek Owsiak będziemy działać do końca świata i jeden dzień dłużej, bo
mamy mnóstwo wspaniałych pomysłów.
W przyszłym roku chcemy zrobić wspólną
pracę, którą przekażemy panu burmistrzowi oraz zorganizować piknik rodzinny,
na którym dzieci będą mogły polepić
wspólnie z rodzicami. Monika Niemiec

Piątek 30 września był wielkim dniem
dla małych artystów, którzy uczą się trudnej sztuki lepienia z gliny w ramach projektu Cieszyńskie Glinioki. Ich prace
przedstawione zostały na prawdziwej
wystawie w prawdziwym Muzeum Zbiory
Marii Skalickiej i zorganizowano dla nich
prawdziwy wernisaż. Dzieci z rodzicami, dziadkami, przyjaciółmi przywitała
prowadząca placówkę Irena Maliborska,
która przygotowała na otwarcie więcej
niż zwykle łakoci. Następnie oddała głos
twórczyni Glinioków – Magdzie Lupinek,
a ta wyjaśniła, skąd nazwa:
– Glinioki działają pod egidą Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy” w Ustroniu,
ale w związku z tym, że w głównej mierze
są finansowane przez Starostwo Powiatowe, grupa otrzymała nazwę Cieszyńskie.
Poza tym część dzieci uczęszczających na
warsztaty to mieszkańcy Cieszyna, Goleszowa, Kisielowa, Kozakowic, Brennej
i Ustronia – zatem wszyscy są cieszyniakami.
M. Lupinek opowiedziała pięknie o idei
projektu i przedstawiła warunki konieczne
sukcesu Glinioków. Były i są to: marzenia,
upór, zaufanie i ludzie, dobrzy ludzie.
Marzenia: – Z ceramiką zetknęłam się
na studiach na Uniwersytecie Śląskim w
Cieszynie na zajęciach z dr Małgorzatą
Krentowicz. Po studiach dzięki namowom
kolegi z Muzeum Śląska Cieszyńskiego
Maksymiliana Kapalskiego przez 5 lat
uczyłam się ceramiki w Domu Narodowym w Cieszynie w pracowni Gabrieli
Zbrońskiej. Wtedy pojawiło się marzenie,
żeby założyć ceramikę w Ustroniu.

Upór: – Jako zodiakalny skorpion jestem uparta i jak coś sobie postanowię,
to muszę to zrealizować. Problemem największym był brak pieca, a zakup nowego
to kwestia ok. 6 tys zł. „Brzimów” nie było
stać. Wówczas pan Zbyszek Dobranowski
zdradził mi tajemnicę , że jest w Ustroniu
pani, która ma taki piec, ale z niego nie
korzysta, więc może warto byłoby ją
poprosić. Państwo Joanna i Artur Gburek
przekazali nieodpłatnie piec i to był krok
milowy w działalności Glinioków.
Zaufanie: – Chodzi mi o zaufanie prezesa „Brzimów” Kazimierza Heczko,
który nie bał się zaryzykować i wierzył,
że nam się uda. Wszak to on podpisywał
wszystkie umowy ze Starostwem.
Ludzie: – Chciałabym im wszystkim
podziękować, a są to: pan Zbyszek Dobranowski, państwo Gburkowie, pan Adam
Libera, Daniel Badura, Marek Tomica,
Andrzej Ciemniak, Franciszek Jamróz,
firma Pana Tadeusza Kwoczyńskiego,
Firma Az-Bud.
I tak oto Cieszyńskie Glinioki funkcjonują już 3 lata i przez ten czas przerobiły
ponad 300 kg gliny. Oprócz zajęć, które
dzięki uprzejmości dyrektor Muzeum
Ustrońskiego odbywają się przy ul. Hutniczej, pani Magda organizuje spotkania
integracyjne, ogniska, wycieczki, m.in.
do centrum nauki w Ostrawie, a także
zgłasza prace na konkursy. W pierwszym
roku działalności ustrońscy młodzi artyści
wzięli udział w konkursie zorganizowanym przez Miejską Biblioteką Publiczną
w Cieszynie i zdobyli wyróżnienie, później była wystawa w Muzeum Ustrońskim.

A. Cieślar ze swoim pupilem. Fot. Z. Niemiec

glowych na kotły węglowe zasilane ekogroszkiem (4 lub 5 klasa kotła wg. kryteriów
zawartych w normie PN-EN 303-5:2012),
kotłów węglowych na kotły gazowe.
Szczegółowe warunki Programu oraz
wykaz wymaganych dokumentów zawarty
jest w Regulaminie Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji. Nabór wniosków zostanie

zakończony po wyczerpaniu puli wolnych
miejsc.
Regulamin, wzór Wniosku znajduje się
na stronie internetowej Urzędu Miasta, oraz
w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Ustroń (pokój nr 25). Wnioski
rozpatrywane będą przez powołaną w tym
celu Komisję zgodnie z kolejnością wpływu

z uwzględnieniem daty (godziny w przypadku dużej ilości wniosków).
Po zakwalifikowaniu wniosku do Programu Inwestor zostanie powiadomiony
o konieczności podpisania umowy. Dodatkowych informacji udziela Wydział Środowiska i Rolnictwa, tel. 33 857-93-13 w
godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 - 15.30.
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MUZYKA SPOD CZANTORII
Szelest ocierających się o siebie liści
gdzieś na Czantorii, śpiew ptaków wzbijających się w przestrzeń nad Równicą,
odgłosy Wisły, która przypomina o sobie
spadając z wodospadów i ciche echo śpiewu któregoś z ustrońskich chórów – to
wszystko, co słyszę kiedy zamykam oczy
i myślę o miejscu, w którym się wychowałam. Oprócz dźwięków odbijających
się w mojej głowie, widzę szerokie lasy
i łąki zachwycające intensywną zielenią,
rolników pracujących w polu i góry, które
ukrywają tylko sobie znane tajemnice.
Na tym tle obserwuję jeszcze jedno zapierające dech w piersiach zjawisko – to
ludzie ubrani w piękne cieszyńskie stroje,
śpiewający utwory takich kompozytorów
jak Jan Gawlas, Józef Świder, czy Adam
Niedoba. Na ich twarzach maluje się niczym niezmącony spokój, zaś z ich oczu
bije cudownie ciepły blask. Kim są? Tak,
to niewątpliwie moja „Czantoria”.
Kiedy zaczęłam swoją przygodę z zespo-

Zespołem dyryguje D. Zoń-Ciuk.
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łem miałam trzynaście, może czternaście
lat. Wielu ludzi zastanawia się nad tym,
co właściwie jest atrakcyjnego w wielopokoleniowym chórze dla tak młodej osoby.
Repertuar, mimo że szeroki, w pewnym
sensie bardzo ograniczony – nie ma w nim
miejsca na hity z list przebojów. Oprócz
tego należy nauczyć się na pamięć tekstów
wielu pieśni religijnych czy też ludowych
pieśniczek o kochaniu, a zatem tego,
o czym dzieci w wieku gimnazjalnym nie
mają większego pojęcia. Wtedy jednak,
namówiona przez koleżanki z klasy, nie
zastanawiałam się nad tym, czy będę na
scenie wyglądała autentycznie, czy też nie.
Chciałam śpiewać, ponieważ lubiłam to
robić, a Estrada Ludowa „Czantoria” dała
mi taką możliwość.
I zaczęło się! Najpierw, wraz z koleżankami, uczyłyśmy się w „Małej Czantorii”
pod czujnym okiem, a przede wszystkim
uchem, Joanny Moryc. Kiedy udało nam
się przyswoić większość materiału przed-

Fot. W. Suchta

stawianego podczas koncertów, z małej
salki Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka”, gdzie śpiewało najczęściej pięć
osób, przeniosłyśmy się do dużej sali,
w której znajdowało się około trzydziestu chórzystów szkolonych wówczas
przez, nieżyjącego już, charyzmatycznego Władysława Wilczaka. Tam, można
powiedzieć, skończyły się żarty. Co tydzień spotykaliśmy się podczas prób, aby
w olbrzymim lustrze, przed którym ćwiczyliśmy, zobaczyć na twarzach członków
chóru grymas niezadowolenia lub przejaw
satysfakcji, objawiający się najczęściej
uniesieniem kącików ust i lekkim błyskiem
w oku.
Po jakimś czasie poinformowano mnie,
że nadszedł czas na pierwszy występ przed
publicznością. Byłam równie podekscytowana, co przerażona. Ta zależność towarzyszy mi do dziś, czyli przetrwała niemal
dziesięć lat. Mimo świetnego przygotowania, licznych prób, lat doświadczenia
– na scenie nieustannie asystuje mi trema;
i choć zdarzają się wpadki, o których
myślę na długo po zakończeniu występu,
nie zamieniłabym ani jednego koncertu na
jakąkolwiek inną czynność.
Co wtorek, z uśmiechem na ustach,
przychodzę na próby „Czantorii”. Kiedy
wchodzę do tej samej sali co dziesięć lat
temu widzę w dużej mierze tych samych
ludzi – osoby starsze, na twarzach których
odbija się mądrość przeżytych lat i zdobytych doświadczeń. Spotykam też młodzież, czyli osoby, które dopiero wstępują
w dorosłość – na ich buziach zauważam
niewinność i beztroskę, o których często
zapominam w codziennym życiu, zdominowanym przez studia, pracę i chór. I choć
czasem godzenie tych zajęć sprawia pewne
trudności, to ciężko mi wyobrazić sobie
moje życie bez muzyki, bez „Czantorii”.
Dawanie koncertów podczas takich wydarzeń jak Międzynarodowy Dzień Osób
Starszych i Niepełnosprawnych, Ekumeniczny Koncert Kolęd, Dożynki, czy
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comiesięczne występy przed kuracjuszami
w Uzdrowisku „Równica” sprawia, że
zapominam o troskach dnia powszedniego
i przenoszę się do świata, w którym panuje
miłość, dobro i wzajemna życzliwość.
Jednak bycie członkiem reprezentacyjnego
zespołu miasta, to nie tylko ciągłe występy,
czy udziały w konkursach. To także wyjazdy, spotkania, możliwość poznania nowych
miejsc, kultur, a przede wszystkim ludzi.
– EL „Czantoria” dała mi możliwość zwiedzenia takich krajów jak: Bułgaria, Węgry,
Chorwacja, Włochy, Słowacja czy Niemcy. Podczas jednego wyjazdu poznałam
mojego obecnego męża, który sprawował
wówczas (i nadal sprawuje) funkcję dźwiękowca. – mówi Klaudia Śliwka (sopran),
śpiewająca w zespole od jedenastu lat,
zaś od trzech, pełniąca funkcję skarbnika
w zarządzie Stowarzyszenia Miłośników
Kultury Ludowej „Czantoria”.
Inny członek zarządu, piastujący stanowisko wiceprezesa Zbigniew Tyrna (bas),
traktuje działalność w zespole jako „powrót
do korzeni tożsamości regionalnej”.
– Jestem góralem beskidzkim z krwi
i kości i EL „Czantoria” pozwala mi tego
w pełni doświadczać, zarówno w wymiarze
duchowym, jak i fizycznym. Bycie członkiem zespołu daje możliwość rozwoju
wokalno-muzycznego pod kierownictwem
doskonałych pedagogów, takich jak na
przykład obecna dyrygent i kierownik artystyczny chóru, doktor Danuta Zoń-Ciuk,
wykładająca również w Instytucie Muzyki w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. O wyborze tego zespołu
zdecydowała otwartość „Czantorii” na
różne formy wyrazu: od folkloru Ziemi
Cieszyńskiej, poprzez pieśni sakralne, aż
po popularne utwory biesiadne.
O zespole wypowiada się również, śpiewająca charakterystycznym altem, Aleksandra Sikora, która na co dzień pracuje
jako adwokat.
– Z jednej strony „Czantoria” to ludzie,
kopalnia przyjaźni, nieraz na całe życie.
To okazja do wydobycia z siebie pokładów miłości do regionu i przywiązania
do lokalnej kultury, do niespodziewanego

dreszczu wzruszenia wywołanego brzmieniem wspólnego muzykowania. Z drugiej
zaś strony, bycie członkiem takiego zespołu to też obowiązek, nieraz uciążliwy
w realizacji (zwłaszcza, kiedy koliduje
z życiem zawodowym i osobistym), ale
wystarczy opuścić kilka prób, czy koncertów, aby zdać sobie sprawę jak bardzo się
tego obowiązku potrzebuje. Dobrze jest
mieć to poczucie stabilności, że mimo biegu lat, zmian w życiu, problemów, stresu
i pędu, ma się jakiś stały element tygodnia,
w tym samym budynku, w świetle tych
samych lamp, przy tej samej granulowanej
herbacie, którą popijamy w czasie przerwy.
Śpiewanie w jednym zespole, nie wyklucza oczywiście bycia członkiem innego.
Najlepszym dowodem na to jest Józef
Gogółka, tenor, śpiewający w „Czantorii”
od około dwunastu lat, zaś w Ustrońskim
Chórze Ewangelickim od dwudziestu
pięciu.
– Śpiewam, bo lubię. W mojej rodzinie śpiewała mama, jej rodzeństwo oraz

jej ojciec, więc dla mnie jest to tradycja
rodzinna. Oba chóry są dla mnie równie
ważne i w każdym z nich czuję się od
początku świetnie.
Ustroń daje możliwość rozwoju muzycznego również dzięki takim zespołom jak
Estrada Regionalna „Równica” czy Chór
Katolicki AVE. W zależności od upodobań, każdy – młodszy czy starszy – może
wybrać coś dla siebie. Mój wybór padł
akurat na opisywany w artykule zespół.
Niestety, czeka mnie kilkumiesięczna
rozłąka z „Czantorią”, związana z wyjazdem na zagraniczne studia. Moim cichym
życzeniem jest, aby po powrocie zobaczyć
Estradę w równie silnym składzie, dlatego
wszystkich zainteresowanych zapraszam,
w imieniu swoim oraz dyrygenta zespołu,
na próby, które odbywają się co wtorek
w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka”
od 17:30-20:00. Dzięki nowym członkom
muzyka spod Czantorii będzie odbijać się
cichym echem w każdym zakątku Ustronia
przez kolejne, długie lata. Edyta Kostka

PROCESJA

Procesja na ul. Daszyńskiego.

8 października 2015 r.			

Fot. W. Suchta

W niedzielę 4 października z kościoła
pw. św. Klemensa do kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Hermanicach przeszła trzecia już
dekanalna procesja różańcowa. Przed
wyruszeniem wszystkich witał proboszcz
parafii św. Klemensa ks. kanonik Antoni
Sapota, odmówiono też Litanię Loretańską. Procesja przeszła ulicami Daszyńskiego, Fabryczną, Długą i Dominikańską
do kościoła w Hermanicach. Za krzyżem
szły kobiety z dużym różańcem, księża,
parafianie, niesiono figurę Matki Bożej
Fatimskiej. W kościele w Hermanicach
odprawiono mszę pod przewodnictwem
ks. A. Sapoty w koncelebrze z wikarymi,
ojcami dominikanami i ks. Andrzejem
Gawlasem, proboszczem parafii Dobrego
Pasterza w Polanie.
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EUROPEJSKIE LICEUM

Liceum Ogólnokształcące im. Pawła
Stalmacha w Wiśle obchodzi jubileusz
70. rocznicy istnienia. Szkoła powstała
w 1945 r. jako pierwsze liceum w Polsce
na terenie wiejskim. 70 lat działalności
szkoły przyczyniło się do łatwiejszego
dostępu do nauki młodzieży wiejskiej,
szczególnie Wisły oraz Trójwsi, a także
i Ustronia. Szkoły o podobnym typie
znajdowały się dopiero w Cieszynie.
Bliskość placówki pozwoliła większej
grupie młodzieży uzyskać wykształcenie
średnie, ponieważ warunki ekonomiczne
rodzin często były bardzo trudne, co
uniemożliwiało dojazdy do odległych
szkół ogólnokształcących. Absolwenci
wiślańskiego ogólniaka sprzed lat, pamiętają swoją szkołę na drugim piętrze
obecnego Zespołu Szkół, czyli Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum. Obecnie
licealiści uczą się w nowym skrzydle
tego gmachu w warunkach, o których ich
koledzy z dawniejszych lat mogli tylko
pomarzyć.
- Obecnie szkoła ma 5 oddziałów, a związane jest to z niżem demograficznym.
Mamy jedną klasę pierwszą i po dwie
drugie i trzecie. A trzy lat temu w każdym roczniku były trzy klasy, a bywały

lata, gdy mieliśmy po cztery plus liceum
dla dorosłych. Wierzymy, że do tego powrócimy, gdyż obiekt jest wystarczająco
duży - mówi dyrektor LO w Wiśle Danuta
Kozyra. - Mamy świetnie przygotowaną
kadrę, wysoki poziom nauczania, co
procentuje bardzo dobrymi wynikami
egzaminu maturalnego. Cieszę się, że
w gronie pracowników są również nasi
absolwenci. Szkoła jest małą placówką,
wszyscy się znamy, nie ma tu anonimowości. To wytwarza rodzinny klimat
w szkole, a przede wszystkim młodzież
czuje się w niej bezpiecznie. Warunki
nauki są bardzo dobre, posiadamy nowoczesną pracownię komputerową, dobrze
wyposażone sale, a jedyny problem,
to brak sali gimnastycznej. Korzystamy
z obiektów sportowych „Startu”, gdzie
młodzież może się wszechstronnie rozwijać sportowo. Uczniowie mają zajęcia
na basenie, siłowni, stadionie czy hali. Od
lat, mimo braku sali, jesteśmy w czołówce
we współzawodnictwie sportowym szkół
ponadgimnazjalnych w powiecie. Mamy
klasy sportowe. W liceum od roku 2000
realizowany jest program klas sportowych, zgodnie z którym uczniowie w wymiarze 10 godzin tygodniowo uczestniczą

w zajęciach wychowania fizycznego.
Początkowo główną specjalnością tych
klas były biegi narciarskie, a obecnie
oferta została poszerzona o specjalności
w zakresie gier zespołowych – koszykówka, piłka nożna i koszykówka. Szkoła
stale uzyskuje wysokie wyniki we współzawodnictwie szkół ponadgimnazjalnych
oraz w konkurencjach indywidualnych
i zespołowych na szczeblu powiatowym,
wojewódzkim, a także krajowym. Grupa koszykarek oraz piłkarzy ręcznych
zajęła trzecie miejsce w mistrzostwach
województwa śląskiego w ubiegłym roku
szkolnym. W szkole mamy również uczniów uprawiających m.in. sporty zimowe,
lekkoatletykę, judo czy tenis. W 2010 r.
Starostwo Powiatowe wykupiło teren
w Wiśle od Spółdzielni Mieszkaniowej
„Zacisze” z Ustronia. Ma tam powstać
hala sportowa. Wierzę, że będziemy mieli
naszą salę gimnastyczną.
Liceum jest szkołą, w której szczególnie ważne jest wspieranie mobilności
młodzieży oraz promowanie aktywności
obywatelskiej, a w szczególności obywatelstwa europejskiego. Od ponad 10
lat w szkole realizowane są różnorodne
projekty europejskie, w których aktywnie uczestniczy młodzież i nauczyciele.
Dotychczas zrealizowano cztery projekty
w ramach programu Socrates Comenius,
Comenius oraz projekty w ramach programów: Młodzież, Kapitał Ludzki oraz
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.
Jako jedyna placówka w Polsce w latach
2001-2011 szkoła realizowała projekty
w ramach Federacji Stowarzyszeń Młodzieży Europejskiej (FACE). Aktualnie
współpracuje z organizacją młodzieżową
FENIX ze Słowacji. Tradycją szkoły są
również liczne wymiany międzynarodowe m.in. ze szkołami z Niemiec, Węgier,
Holandii i Rumunii.
Szkoła jest aktywna w środowisku lokalnym. Blisko współpracuje z instytucjami
takimi jak: Urząd Miasta Wisła, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle
i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Istebnej, Biblioteka Publiczna w Wiśle,
Nadleśnictwo Wisła, Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy
w Ustroniu, Dom Pomocy Społecznej
Feniks w Skoczowie oraz z placówkami
oświatowymi w powiecie cieszyńskim.
W tym roku liceum nawiązało współpracę
z Akademią Wychowania Fizycznego
w Katowicach, która objęła patronatem
naukowym klasy sportowe.
Tekst i zdjecia: Wojsław Suchta

PROGRAM OBCHODÓW

9.00 -11.30
10.00-11.00
		
		
		
12.00 -14.00
		
14.30 -16.00
		
20.00 		

zwiedzanie szkoły
nabożeństwo ekumeniczne
prowadzone przez absolwentów LO: ks. M. Czyża
i ks. K. Rębisza
część oficjalna i artystyczna
„Hotel Gołębiewski”
obiad w Restauracji Czerwonej - „Hotel Gołębiewski ”
Bal Absolwentów

Wiecej informacji i zapisy na www.
lowisla.pl
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S. Kubicius, M. Rembierz, E. Ogrodzka-Mazur podczas inauguracji.

Fot. M. Niemiec

IDEA PRZEKRACZA GRANICĘ

Profesor Jan Szczepański już jako młody naukowiec, i to w trudnym okresie II
wojny światowej, znajdując azyl w swojej
ustrońskiej ojczyźnie, marzył o tym, by
w Jego Ustroniu stworzyć Wolną Szkołę
Nauk Filozoficznych i Społecznych. Podkreślić należy ową szkołę wolną, bowiem
atrybut ten w sposób niezwykle wnikliwy
charakteryzuje osobowość Profesora jako
człowieka na wskroś otwartego, wolnego
od jakichkolwiek fobii, wyrozumiałego
i życzliwego, tudzież głęboko mądrego, co
zresztą jest owych cech wypadkową – pisze
w książce „W kręgu myśli Profesora Jana
Szczepańskiego” prof. Daniel Kadłubiec,
Honorowy Rektor Letniej Szkoły Nauk
Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego. Wydawnictwo,
zawierające pokłosie pierwszej edycji
Szkoły zaprezentowano na otwarciu drugiej edycji.
Zajęcia LSNFiS odbywały się od 21
do 24 września w Ustroniu, Cieszynie
i Czeskim Cieszynie. Były to: konferencja
naukowa, warsztaty dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
(międzykulturowe, edukacyjne, artystyczne) oraz gra miejska typu geocaching
śladami Jana Szczepańskiego, na esej
poświęcony twórczości Szczepańskiego
oraz panel samorządowy.
Inauguracja tego intelektualnego
wydarzenia miała miejsce w Ustroniu
w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka”.
Tam gości przywitali Stanisław Kubicius
i dr Marek Rembierz, a byli wśród nich:
Jan Olbrycht – poseł do Parlamentu Europejskiego, Janusz Król – Starosta Powiatu
Cieszyńskiego, Ryszard Macura – burmistrz Miasta Cieszyna, Ireneusz Szarzec
– burmistrz Miasta Ustroń, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu ksiądz Piotr Wowry. Nie zabrakło
dobrego ducha, pomysłodawcy, odkrywcy
idei szkoły prof. Daniela Kadłubca, który
powiedział m.in.:
– Stąd do Brzeziny na Zawodziu jest
paręset metrów, tyle samo jest do innego miejsca, skąd wywodziła się
8 października 2015 r.			

mama profesora Ewa z Cholewów,
z którą zawarł prof. Szczepański przymierze, czyli szczególną więź emocjonalną,
i zawsze pisał w tych swoich pamiętnikach, że mama steruje jego krokami
i nigdy nie pozwoli, żeby on z tej raz obranej, słusznej drogi zbłądził. I nie tylko to.
Jak był mały, maleńki ona wmawiała mu
jedną wspaniałą zasadę, że słowo jest rzeczą świętą, ponieważ pochodzi od Boga,
i słowem nie należy pomiatać, pogardzać,
słowa trzeba używać roztropnie i pięknie.
I myślę, że wspaniałe pisarstwo prof.
Szczepańskie świadczy o tym, jak głęboko
słowa matki zapadły mu w serce.
Prof. Kadłubiec wspomniał też, że niedaleko znajduje się szkoła, do której
chodził profesor, kościół, w którym był
ochrzczony, konfirmowany i z tego właśnie miejsca poszedł zdobywać świat.
Uroczystość miała charakter otwarty,
przybyli więc na nią mieszkańcy naszego
miasta, członkowie rodziny profesora,
osoby, którym bliskie są jego idee oraz
rzesza ludzi mocno zaangażowanych
w tworzenie szkoły.
Za wszystko dobre, co dla szkoły zrobił
prof. Kadłubiec dziękowała mu prof. Ewa
Ogrodzka-Mazur, o której M. Rembierz
powiedział:
– Prof. Daniel Kadłubiec tchnął ducha
w Letnią Szkołę i dzierży tytuł Honorowego Rektora, a pani profesor, wziąwszy
temat na swój warsztat nadała jej materialną postać, narzuciła rygor prac i z
żelazną konsekwencją prowadziła nas.
Jak Dziekan trzymała w cuglach i dzięki
temu odbyła się pierwsza edycja, teraz jest
druga i będą następne.
Europoseł Jerzy Buzek obecny był na
otwarciu duchem, poprzez dyrektora biura
dr. Henryka Kretka oraz film. Profesor
pojawił się na ekranie i zwrócił do zebranych słowami:
– Cieszę się, że będąc członkiem Komitetu
Honorowego LSNFiS mogę być częścią
tego międzynarodowego już przedsięwzięcia naukowego. Życzę wszystkim
wielu sukcesów naukowych, realizacji ma-

rzeń studentom, uczestnikom. Pamiętajcie,
że zasięg tej szkoły znacznie przekracza
geograficzny zasięg Księstwa Cieszyńskiego.
Na inauguracji głos zabrali też samorządowcy, ale specjalnie dla nich przeznaczony był panel naukowy zorganizowany
tego samego dnia po południu, poświęcony
tematowi: „W jakim zakresie i w jakim
stopniu samorządy, a w jakim państwo,
mogą realizować myśl Profesora Jana
Szczepańskiego:”. Oparto się na słowach
prof. Szczepańskiego z 16 kwietnia 1966
roku: Bardzo mi zależy na tym, żeby Polska
była silna, żeby ludziom było w niej dobrze,
żeby cieszyła się jak najlepszym imieniem
w życiu międzynarodowym.
W dyskusji wzięli udział: posłanka
Aleksandra Trybuś-Cieślar, radny Sejmiku
Województwa Śląskiego Jan Kawulok, starosta J. Król, burmistrz Ustronia I. Szarzec,
Jerzy Nogowczyk, Andrzej Kondziołka.
Ożywioną dyskusję, która rozwinęła się
później studził dr. M. Rembierz, dziękując
za udział zarówno mieszkańcom, którzy
nie tylko w ferworze przedwyborczej kampanii chcą się wypowiadać, ale również samorządowcom za odwagę wzięcia udziału
w rozmowie z obywatelami.
Żeby Polakom, cieszyniakom takiej
odwagi nie brakowało, trzeba ich uczyć
od małego i temu służy młodzieżowa część
LSNFiS. Po raz drugi młodzież ze szkół
ustrońskich i cieszyńskich miała okazję
wysłuchać wykładu charyzmatycznego
prof. Kadłubca, wziąć udział w międzykulturowych, edukacyjnych i artystycznych
warsztatach oraz w grze miejskiej typu
geocaching. Pragnieniem organizatorów
było to, by nabrali przekonania, iż wartość
człowieka tkwi w jego indywidualności.
Monika Niemiec

Honorowy Rektor Szkoły.

Fot. M. Niemiec
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20 LAT BEZ (?) JÓZEFA
„Mam wyjątkowo dużo do zrobienia
– notował w swoim Dzienniku 72-letni
wówczas Józef Pilch – trzeba opracować
biogramy do Słownika działaczy robotniczych, biogramy zasłużonych księży
ewangelickich, do czego namówił mnie
Broda, opracować artykuł do »Kalendarza
Cieszyńskiego«, o który prosi red. Danel,
przygotować coś na uroczystość 40-lecia
wyzwolenia miejscowości, o której myśli
TMU, coś na wręczenie Medali 40-lecia
PRL dla zasłużonych na niwie spółdzielczej
na Zaolziu Polaków: Pachoła i Kazika…
Czy to nie za wiele? Przecież jeszcze trzeba
trochę czytać, prowadzić korespondencję,
robić około domu, w ogrodzie. Tymczasem
czuję, że sił już brakuje, zbliża się powoli
czas krytyczny. Młodość przeszła tak szybko, nastał okres, w którym nie powinienem
tyle brać sobie na głowę. Wydaje mi się niekiedy, że wystarczy, że mogę istnieć tylko.
A może, jak mówił mi Otuś Lazar z USA:
»Dzięki temu, że masz tyle zainteresowań,
będziesz istniał«…”
Ponad wszelką wątpliwość autor przytoczonych słów istnieje w pamięci i zbiorowej świadomości ustroniaków, pomimo
iż właśnie dzisiaj – 8 października 2015
r. – przypada już 20. rocznica jego śmierci. Hasło „Józef Pilch” kojarzy się nam
(a przynajmniej powinno) z jednym
z naszych najznakomitszych współmieszkańców, badaczem historii Ustronia, który
wiedzę o niej z zapałem popularyzował
m.in. w „Gazecie Ustrońskiej”, ale także
w powołanym przez siebie i osiem lat
redagowanym „Pamiętniku Ustrońskim”.
Był on również pomysłodawcą i współtwórcą nieocenionego Słownika gwarowego
Śląska Cieszyńskiego oraz autorem innych
ważnych pozycji, takich jak Zasłużeni
ludzie Ustronia czy Ustroń 1939-1945 –
książki, która dokumentuje tutejsze ofiary
wojny. W dobie pozyskiwania na wszystko grantów warto dopowiedzieć, że całą
pracę badawczą i wydawniczą bohater
tego wspomnienia wykonywał społecznie,
przeważnie własnym sumptem, nie szczę-
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dząc na nią czasu, nadwątlonego w czasie
okupacji zdrowia, a z uwagi na trudności
z publikacjami w PRL – nieraz też nerwów. Trudno oszacować dorobek Pilcha
w dziedzinie regionalnej kultury (choćby
jako współorganizatora imprez), a wszak
poświęcał się wszystkim tym aktywnościom
na marginesie pracy zawodowej w PSS
„Społem”, gdzie przez ponad trzy dekady pełnił funkcję głównego księgowego.
Mamy zatem przed oczyma obraz samouka,
który „zachłannym oczytaniem” (by przywołać sformułowanie z Dziennika) osiągnął
to, co dla syna ubogiej chłopki-wdowy
zdawało się niewyobrażalne.
Tyle, minimum tyle, jeśli chodzi o świadomość zbiorową, o pomnikowy wizerunek
wybitnego człowieka. Jednak sporo osób
pamięta przecież Józefa Pilcha osobiście:
jako człowieka życzliwego i pogodnego,
wyważonego, nieskorego do waśni, chociaż
gotowego bronić swego zdania, kiedy było
ono słuszne, ale „niepoprawne politycznie”.
Pamięta się go jako człowieka szlachetnego,
wiernego ideałom PPS-owskiego Robotniczego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Siła”, czyli zwłaszcza nieustannej
pracy nad sobą. Ci, którzy go znali, wiedzą,
że nie dawał sobie taryfy ulgowej – mimo
poważnej choroby gardła, a później i innych
kłopotów zdrowotnych, pracował intensywnie do ostatnich chwil. Podobnie jak jego
mentor i przyjaciel Jan Wantuła jeszcze parę
dni przed śmiercią, leżąc w łóżku, cyzelował
kolejne teksty do druku.
Symbolicznie rozumiane słowo było dla
Pilcha tyleż zobowiązaniem, co źródłem
największej radości. Do tej chwili nie padła
tutaj wzmianka o bibliofilstwie słynnego
gojanina, ponieważ miłość do książek mieści się raczej po stronie żywej pamięci niż
świadomości kolektywnej – chodzi wszak
o intymną, familiarną relację. Na równi ze
słowem pisanym cenił sobie bohater tego
szkicu słowo mówione oraz ludzi, z którymi można poważnie, ale i nie bez humoru
dyskutować o Polsce, kulturze, przeszłości,
regionie… Po dziś żyje w pamięci uczest-

ników niepowtarzalny klimat serdecznych
„pogwarek” w domu na Gojach, otoczonym
troskliwą opieką żony Pilcha, pani Heleny.
W 1972 r. przyjaciel gospodarza dr Alojzy
Targ wyliczał w liście cechy tego domu:
„wspaniałą atmosferę, iście staropolską
gościnność, cierpliwość i wyrozumiałość,
i wszelkie inne dobra duchowe. Odjeżdżamy
z żalem i będziemy tęsknili za przemiłymi
Gojami, których prawdziwą ozdobę stanowią rodziny Pilchów i Paszków [tj. teściów
Pilcha]”. Oprócz znanych historyków, pisarzy, artystów, spółdzielców do przyjaciół
bibliofila należeli też ludzie na pozór zwykli,
doceniani jednak przez gojanina ze względu
na rozmaite przymioty, a wśród nich bogactwo doświadczeń i pamięć. Jego samego
zresztą na wielu imprezach – czego niejeden
Czytelnik był zapewne świadkiem – również
proszono o wspomnienia z dawnych lat.
Część owych wspomnień zachowała się
w Dzienniku, w którym Pilch w ciągu 33
lat odmalował swój najwierniejszy portret,
nie do zastąpienia przez żadne jubileuszowe
artykuły.
Omówione powyżej oblicza pamięci
o ustrońskim bibliofilu jako kimś bliskim
i jako nietuzinkowej postaci nie oznaczają
jednak eliminacji znaku zapytania z tytułu
niniejszego tekstu. W jaki sposób bowiem
de facto jest z nami Józef Pilch w ciągu minionych dwóch dekad? Naturalnie,
odbywa się konkurs wiedzy o Ustroniu
jego imienia, wieczornice wspomnieniowe
w Muzeum (które także wydało przytaczany
już fascynujący Dziennik), przypomina się
o jego dorobku. Może warto jeszcze powrócić do pomysłu uczynienia Pilcha patronem
Gimnazjum nr 2 – w końcu został honorowym absolwentem dawnej „Dwójki”.
Niemniej sądzę, że najlepszym dowodem
pamięci o nim okazałoby się realizowanie
swoistego testamentu, jaki można wydobyć
z jego zapisków – dwóch myśli przewodnich. Pierwszą wydaje się troska o dobro
wspólne, rzetelna praca i gospodarność,
konstruktywne działanie zamiast jałowych
dywagacji i narzekań. Jak pisał bibliofil
w Dzienniku o ustrońskiej PSS „Społem”:
„Ale ja spółdzielnię uważam za naszą i nie
potrafię inaczej pracować jak na swoim
gospodarstwie w domu”. Drugą wskazówką, uzupełniającą poprzednią, byłaby ta,
że podjęta praca nie musi odznaczać się
rozmachem i doniosłością; warto rozpocząć,
jak Wolterowski Kandyd, od własnego
ogródka. Sam Pilch w następujący sposób
komentował swe dokonania na poświęconej
mu uroczystości: „Można by przywołać
prof. Stanisława Pigonia, który tak pięknie
porównał swój wysiłek do zauważania na
ścieżce zagubionego kłosa, który podnosi
i ucałowawszy, chowa do kieszeni. Też się
zdarza, że takiej postawy, takiej atmosfery,
jaką odczuwam tu w Domu Kultury, nie
spotkamy tam, gdzie zapełniało się całe stodoły, a tymczasem na dzisiejszym spotkaniu
składa się szacunek dla wygospodarowanego jednego chyba tylko kłosa…”. Życzę
sobie i innym ustroniakom, byśmy w imię
dobrze rozumianego patriotyzmu lokalnego
kierowali się tymi skromnymi postulatami,
które Pilch osobiście wcielał w życie, a w rezultacie zarazem adekwatnie oddawali cześć
jego pamięci.
Katarzyna Szkaradnik
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Roztomili Ludeczkowie!
Nó, wrzesiyń sie skończył. Teraz bydzie to, jako to prawióm,
babski lato. Pajónki bydom rozcióngać swoji nici. Chłapiec od
jednych znómych kiesi chowoł pajónka w akwaryjum. To był straszecznie piekny pajónczek, taki strokaty. Chłapiec mu kupowoł taki
łokruszynki i suł to do akwaryjum. Roz żech była u tych znómych
jak pajónczek dostowoł jedzyni. Wołałach na niego - pajónczku,
pój haw dóm ci pojeś. Ale chłapiec mi prawił, że pajónczek tego
nie słyszy, bo pajónki sóm całkucnie guche.
Nikierzi ludzie sie bojóm pajónków, a nikierzi se myślóm, że jak
sie łuwidzi pajónka, to je na szczynści. Ale to sóm jyny taki powiarki. Kansi w ciepłych krajach sóm pajónki, co jak łuszczypióm,
człowiek musi zbiyrać sie na kierchów, nazywajóm sie tarantule.
Sóm też i jakisi czorne wdowska. Dobrze, że u nas jich ni ma.
Pod kóniec września, poczóntkiym października my baji chodzili do jednej ciotki pumogać ji wykopać ziymioki. Ciotke nogi
bolowały i nimogła tak hónym kopać. Jo dycki rada do ciotki
chodzowała. Ciotka miała krowiczke i dycki my potym dostali
syra. Miała też dycki jakigosi barusia. Jak sie go łostrzigało, była
wełna i jak sie jóm łuprzóndło, potym szło łusztrykować cweter
na zime abo kopytka do zimowych bótów.
W tym tydniu we strzode było Michoła. Był taki Michojił w Rosyji, wtynczos sie prawiło w Kraju Rad. Ón sie nie boł i od niego
sie zaczyły te wszycki pierestrojki. Tak aż kómuna poszła precz.
U nas w Polsce też sie przestali boć i u nas też sie kómuna za jakiś
czos skóńczyła. Kiesi o tym Michole z Rosyji jedyn taki śpiywok
Jyndrysek Rosiewicz łułożył takóm śpiywke do śmiychu i snoci
aji jóm przed tym Michołym Gorbaczowym śpiywoł jak do nas
przijechoł. A Michoł sie nie pogniywoł i był tymu rod. Było z niego
porzóndne chłopisko, ale teraz już o nim nie słychować. Snoci
skończył z politykóm, jak mu umrziła jego ślubno paniczka Rajiza.
Znołach też jednóm Michaline. To była tako starszo paniczka
i chodziła se z pieseczkym na szpacyr. Nó, już nie powiym o tej
Michalinie co łuczyła Poloków co i jako to majóm w łóżku robić.
Aji książke o tym napisała. Kiery je przi tym kapke bulaty, to
może se te ksiónżke kupić i poszkolić sie, a potym to wypróbować
z paniczkóm. Ta Michalina mo cere i óna już ni ma dzieckym, tóż
widzicie, że Michalina też to wyprugowała i wiy o czym pisze.
Prawióm, że po Michole to już jidzie paś gowiydź aji na powole. Nó bo już prawie wszyściutko je z pola poskludzane. Bydzie trzeja łorać i sioć. Dziecka se rade fajere polóm i ziymioki
w tym łogniu piekóm, drzikujóm, i przi tym wywijajóm tamborym
aż jiskry furgajóm. Pieczone ziymioki straszecznie szmakujóm,
gor jak się ji po soli.
POZIOMO: 1) kasa do oddania, 4) metal srebrzystobiały, 6) bieg sprawy, 8) polska ciężarówka, 9) gruby
kij, 10) kwiczy w chlewie, 11) symbol chemiczny Sc,
12) zarośla, 13) rywalka prawicy, 14) kochanka Nerona, 15) główna siedziba firmy, 16) owoc egzotyczny,
17) rozwalony mur, 18) piwo Anglika, 19) sztuka Zapolskiej,
20) w ubiorze duchownego.
PIONOWO: 1) życzenia z piosenką, 2) pamiątka po komarze, 3) skrzydlata ekipa, 4) spisuje dzieje,
5) nasz Bałtyk, 6) idzie po śladach, 7) rosyjska piękność,
11) papugoryba z tropików, 13) ostra potrawa,
14) morskie żyjątka.

W październiku poczynajóm slatować liści ze strómów.Sóm piekne i kolorowe. Pujdzie z nich przeszumne pukiety robić. Dziecka
rade to liści zbiyrajóm, jak jidóm na szpacyr. Tóż szpacyrujmy
z dzieckami jak sie jyno do. Chnet może prziś szpatno pogoda
i mgliska, to lepi bydzie w doma siedzieć, coby nie chycić jakigosi
grypska.
Ale korzystejmy se jeszcze z tego jak je suchutko i jidźmy kaj sie
przeluftować, a chłopi niech jeszcze pohladajóm, co kaj je przi
chałupie do roboty, by nóm nie zostoł bajzel na zime. Hanka

BIBLIOTEKA

POLECA:

Arwen Elys Dayton – „Przebudzenie”

Powieść S-F. Spotkanie trzech cywilizacji, które rozstrzygnie
o losie dwóch światów. Statek obcych ląduje w starożytnym
Egipcie, jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem. Dochodzi
do katastrofy i przybysze muszą wtopić się w ziemskie społeczeństwo.

Jacek Fedorowicz – „Będąc kolegą kierownikiem…”

Kolejny tom wspomnień znanego satyryka. Tym razem opowiada w nim głównie o pracy w radiu zaczynając od lat 50-tych
a kończąc na 90-tych. A napisane to tak, jakby to on mówił: lekko,
potoczyście i przyjemnie .
Znajdziemy w książce wiele interesujących historyjek
i anegdotek na temat życia artysty estradowego w PRL, pełnego
potyczek z cenzurą i absurdalnymi przepisami finansowymi.

*

*

*

ZMIANA GODZIN OTWARCIA BIBLIOTEKI
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu
informuje o zmianach godzin otwarcia placówki. Od października
w poniedziałki i wtorki , biblioteka będzie czynna do godz. 16.00
a nie tak jak dotychczas do 15.00.
40/2015/4/R

Przedłuż sobie lato! oferty letnie do października
Zima 15/16 i Egzotyka już w sprzedaży
NOWOŚĆ - oferty europejskich biur podróży... wszystko na
www.kropka-ustron.pl lub wakacje - net.pl
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 (hasło) powstanie po odczytaniu liter
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 16 października.

Rozwiązanie Krzyżówki 38

CZAS JESIENI
Nagrodę w wys. 50 zł oraz książkę wydawnictwa Koinonia pt. „Uwierz, że możesz” otrzymuje: Teresa Moskała
z Ustronia, Wojska Polskiego. Zapraszamy do redakcji.
W książce „Uwierz, że możesz” Jentezen Franklin przedstawia pełne mocy przesłanie nadziei: możesz zrealizować marzenia! Realizowanie marzeń wymaga wytrwałości, a także wiary
w Boga i w wizję, którą On dał. Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl
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POZOSTALI NA PODIUM

3 października linia mety symbolicznie zakończyła nie tylko rywalizację
w Rajdzie Klatovy, ale również w całym
sezonie Rajdowych Mistrzostw Czech
2015. Jarosław Szeja i Marcin Szeja, jedyny polski duet w całej stawce zakończył
ostatnią rundę na 11. miejscu w klasyfikacji generalnej. Problemy techniczne na
drugiej pętli zepchnęły załogę na czwarte
miejsce w klasie 3. Drugiego miejsca
w klasyfikacji rocznej nie udało się obronić, ale bracia Szeja pozostają na podium,
jako II wicemistrzowie klasy 3 i dużym

sukcesem kończą pierwszy rok startów
jadąc subaru imprezą.
Jarosław Szeja: - Kończymy Rajd Klatovy na czwartym miejscu w klasie, czyli
poniżej naszych oczekiwań, ale pechowo
dla nas ułożył się ten dzień. Problemy
pojawiły się na drugiej pętli i to już na
dojazdówce. Aż trudno w to uwierzyć,
ale w pewnym momencie urwał się lewarek do zmiany biegów. Próbowaliśmy,
jakoś sobie poradzić, ale łatwo sobie
wyobrazić, jaką „przygodą” była jazda
po odcinkach z taką usterką. Nie byliśmy

POD AKROPOL PO TYTUŁ

W sobotę 10 października o godz. 9 rozpocznie się Rajd Akropolu, 9. elimiancja
Rajdowych Mistrzostw Europy (ERC). Po
zwycięstwie w Rajdzie Cypru, Kajetan

Bardzo ważny jest dobór opon.

16 Gazeta Ustrońska

Kajetanowicz i Jarek Baran przystępują
do walki z ogromną przewagą punktową
w klasyfikacji generalnej cyklu. Wyjątkowo skuteczni zawodnicy LOTOS Rally

Fot. W. Suchta

w stanie nawiązać walki, ale to nie zmienia
faktu, że na tym rajdzie Vaclav Kopáček
narzucił niewiarygodne tempo i zasłużenie
tutaj wygrał. Niestety drugiego miejsca
w sezonie nie udało się obronić, ale zostajemy na podium, więc jest co świętować. Był to dla nas bardzo wymagający
sezon, pełen nowości i trudnych wyzwań,
więc jako trzecia załoga, wśród ponad 20
w naszej klasie, czujemy się, jak wygrani.
Mieliśmy lepsze i gorsze chwile, ale cały
zespół wykonał naprawdę dobrą robotę.
Doświadczenie, jakie wypracowaliśmy
w tym roku będzie bezcenne na przyszłość
i już jesteśmy myślami w nowym sezonie.
Mam nadzieję, że nie zawiedliśmy zaufania naszych kibiców i partnerów, bez
których nie byłoby to wszystko możliwe.
Dziękujemy firmom GK Forge, Satjam,
Drama, Deco-Car, Eurogold, Minimax,
Roto.
Marcin Szeja: - Trasa swoją specyfiką
odbiegała, co prawda od wcześniejszych
rajdów, ale na pewno odcinki nie były
łatwe. Równy asfalt, bardzo szybkie fragmenty, podzielone masą szykan sprawiły,
że ciężko było tutaj nadrabiać ewentualne
straty. Pierwsza pętla to naprawdę dobre
tempo, ale przygody, jaka nas spotkała,
ciężko się było spodziewać. W tamtym
momencie walka z rewelacyjnie spisującą się załogą Kopáček / Rendlová, tak
naprawdę się skończyła. Ten start, tak jak
wszystkie tegoroczne rundy również dał
nam dużo doświadczenia.
Mimo pecha w tym rajdzie mamy
ogromne powody do zadowolenia – miejsce na podium Mistrzostw 2015. To, jak
mieliśmy szansę się w tym roku rozwinąć
i osiągnąć jest bezcenne doświadczenia.
Team, w siedmiu dotychczasowych startach, wywalczyli aż 198 punktów. Dzięki
temu jedyną oprócz Polaków załogą,
która zachowała szanse na sięgnięcie po
mistrzowski tytuł są Craig Breen i Scott
Martin. 62 punkty przewagi, jakie Kajto
i Jarek mają nad fabrycznym duetem Peugeota, dają Polakom szansę na tytuł. Zdobędą go już w Grecji jeżeli na tutejszych,
bezlitosnych dla sprzętu, odcinkach specjalnych wywalczą co najmniej 16 na 39
możliwych do zdobycia punktów.
Kajetan Kajetanowicz: - Rajdy Cypru
i Akropolu dzieli tak niewiele dni, że mam
wrażenie, że hamulce w mojej rajdówce
nie zdążą nawet ostygnąć, a poziom adrenaliny u wszystkich w LOTOS Rally
Team nie spada, a wręcz rośnie! Przed
nami legendarny rajd i odpowiedzialne
zadanie! Wydaje się, że dzięki przewadze,
jaką sobie wypracowaliśmy, od osiągnięcia wymarzonego celu dzieli nas już tylko
jeden krótki krok. Jednak krótki jest tylko
czas, jaki mamy na pracę i przygotowania
do wyczerpującej bitwy. Wiara polskich
kibiców w finalny sukces oraz ich wsparcie pomaga mi zapomnieć o zmęczeniu
i skupić się na celu. Koncentracja i motywacja w całym zespole powinna wejść na
najwyższy poziom, bym mógł wycisnąć
gaz do podłogi gdy zapali się zielone
światło na pierwszym i kolejnych odcinkach kultowego Rajdu Akropolu.
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Szczelna obrona MKS.

Fot. W. Suchta

WYRÓWNANA STAWKA
MKS Ustroń-SPR Grunwald Ruda Śląska 31:29 (14:12)
2 października w sali Szkoły Podstawowej nr 1 rozegrano mecz śląskiej ligi
juniorów w piłce ręcznej. MKS Ustroń
podejmował Grunwald, drużynę aspirująca do zajęcia co najmniej drugiego miejsca
premiującego do dalszych rozgrywek
mistrzostwa Polski.
Mecz rozpoczął się zdecydowaną przewagą Grunwaldu. Najpierw goście prowadza czterema bramkami, a do remisu
MKS doprowadza dopiero po kilkunastu
minutach, po czym wychodzi na prowadzenie. Gdy MKS w drugiej połowie
prowadzi pięcioma bramkami, wydaje
się, że jest już po meczu, tymczasem
nasza drużyna nie może zdobyć bramki,
nawet Filip Frycz w sytuacji sam na sam
strzela w bramkarza. Za to goście strzelają
i w 19 minucie doprowadzają do remisu
25-25, po trzech minutach jest 27:27,
a dodatkowo MKS gra w osłabieniu. Teraz
z kolei F. Frycz i jego koledzy zaczynają
trafiać do siatki i mecz po dramatycznej
końcówce wygrywają.

Trener Grunwaldu Tomasz Grzegorzyca: - Mecz walki, zacięty, cały czas na
styku. Moi chłopcy zagrali jednaki trochę
poniżej swojego poziomu. Mam też bardzo duże pretensje do sędziów, bo tak to
można gwizdać na boisku szkolnym, a nie
w lidze, w której grają poważne zespoły.
Myślę, że mecz się podobał, gratuluję
drużynie z Ustronia. Był to kawał niezłego
szczypiorniaka. Teraz czekamy na rewanż
i pracujemy dalej. Moim zdaniem w tej
lidze dominować będą Piekary, a o drugie
miejsce walczyć będzie Ustroń, Zawiercie
i moja drużyna.
Trener MKS Piotr Bejnar: - Mecz bardzo nerwowy, ale można się było spodziewać, że będzie to zupełnie inne spotkanie niż w Sosnowcu. Słabo weszliśmy
w mecz, popełnialiśmy błędy w obronie
i ataku, a bramkarze przez 15 minut nie
obronili ani jednej piłki. Było nerwowo,
ale udało się drużynie zmobilizować i na
przerwę schodziliśmy z prowadzeniem.
Na 15 min. przed końcem prowadziliśmy

pięcioma bramkami, niestety straciliśmy
koncentrację i Grunwald nas doszedł.
Dobrze, że w końcówce odskoczyliśmy na
trzy bramki i udało się mecz wygrać, ale
były to z trudem wyszarpane dwa punkty.
W tym sezonie nie będzie łatwo w żadnym
meczu. Grunwald był zespołem szybkim,
twardym. Ale to dobrze, bo mecze są
emocjonujące, coś się dzieje, sporo walki
i emocji, zwrotów akcji. Na pewno nie
będzie tak jak w poprzednim sezonie, gdy
to mecze kończyły się po dziesięciu minutach. Cieszymy się z trzeciego zwycięstwa
i zapraszamy na kolejne mecze.
MKS Ustroń wystąpił w składzie (w
nawiasach zdobyte bramki): Kamil Kopieczek, Witold Chwastek – Michał Jopek
(7), Filip Frycz (7), Krzysztof Bielesz (1),
Marek Cholewa (2), Dawid Jenkner (8),
Adrian Miśkiewicz, Arkadiusz Czapek
(2), Szymon Gogółka (4), Kacper Matlak ,
Krzysztof Kotela.
Wojsław Suchta
1. MKS Ustroń

3

6 102:60

2 MKS Olimpia I Piekary Śl.

3

6 117:85

3 SPR Grunwald Ruda Śląska 4

4 104:105

4 MKS Zryw Chorzów

3

4

5 KS Viret CMC Zawiercie

3

2 100:74

67:72

6 MUKS Siódemka Mysłowice 2

2

59:34

7 MKS Olimpia II Piekary Śl.

3

2

74:91

8 SPR Pogoń 1945 Zabrze

2

0

50:53

9 KS Górnik Sosnowiec

3

0 32:131

XVI USTROŃSKA
JESIEŃ MUZYCZNA
16. 10. godz. 18.00 piątek

Koncert Trzech Tenorów cz. III
Bartosz Kuczyk, Mirek Niewiadomski,
Kordian Kacperski cena biletu 25 zł

24.10. godz. 18.00 sobota

Koncert Młodych Talentów z udziałem
gości z miast partnerskich Ustronia
			
wstęp wolny

30.10. godz. 18.00 piątek

Koncert przy świecach „Piaf” - spektakl muzyczny
Katarzyna Dendys – Kosecka - śpiew,
gra aktorska
Tomasz Pala – fortepian, aranżacje		
cena biletu 20 zł

8.11. godz. 18.00 niedziela

Charytatywny Koncert Fortepianowy
Adama Makowicza cena biletu 40 zł

13.11. godz. 18.00 piątek

„Wariatka”- spektakl muzyczny Maria
Górniok – Matula śpiew,
Dariusz Górniok – fortepian, Kacper
Matula - reżyseria cena biletu 20 zł

16.11. godz. 12.30 poniedziałek

Sporo bramek padło ze skrzydeł.
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Fot. W. Suchta

Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Woli Mędrzechowskiej wstęp wolny
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www.ustron.pl

A był to mecz piłki ręcznej.

Fot. W. Suchta

Drewno kominkowe. (33) 85447-10.

Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.

Podłogi, drzwi, rolety, boazerie,
korek, karnisze. "MARKO" ul.
Cieszyńska (pod apteką). (33)
854-33-34.

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

Opony używane, nowe, bieżnikowane, felgi stalowe, aluminiowe,
montaż, wyważanie. Ustroń, ul.
Pasieczna 25. 795-082-976.
Pokój do wynajęcia na długi okres.
(33) 854-51-16, 721-922-920.

Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul.
Rynek 3, tel. (33) 444-60-40.

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

OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
Burmistrz Miasta Ustroń serdecznie zaprasza emerytowanych
nauczycieli, pracowników administracji i obsługi ustrońskich
placówek oświatowych na uroczystość z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, które odbędzie się 15 października 2015 r. o godz.
10.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu. W części artystycznej wystąpią uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu.

*

8 X		 17.00				Spotkanie z podróżnikiem i pisarzem Pawłem
											Kowalczykiem, Muzeum Ustronskie
10 X 9-15					Jesienne Targi Staroci, MDK „Prażakówka”
10 X		 17.00				Ilustrowany wykład Aleksandra Dordy nt. „Post
										 Morten, czyli „życie” roślin i zwierząt po śmier											ci”, Muzeum Marii Skalickiej
15 X 10.00				Spotkanie emerytowanych nauczycieli z okazji
											
Dnia Edukacji Narodowej, MDK „Prażakówka”
16 X 16.30				Mecz piłki ręcznej juniorów MKS Ustroń - Pogoń
											Zabrze, sala SP-1
16 X 18.00				Ustrońska Jesień Muzyczna: Koncert Trzech
										 Tenorów cz. III, MDK „Prażakówka”
18 X		 17.00				Promocja wydanego przez Fundację Braci Golec
										 albumu „Strój cieszyński”, Muzeum Ustrońskie
24 X 18.00				Koncert Młodych Talentów z udziałem ustroń											skiej młodzieży i gości z miast partnerskich
											Ustronia, MDK „Prażakówka”

*

*

WYSTAWA RĘKODZIEŁA I WARSZTATY
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Wystawy Rękodzielników Beskidzkich organizowanej we wszystkich miejscowościach
Beskidzkiej 5. Wystawa ma na celu zachowanie lokalnych tradycji
i promocji twórczości ludowej i rękodzieła.
W Ustroniu wystawa odbędzie się od 10 do 17 października
w Muzeum Ustrońskim, czynna w godzinach pracy muzeum.
W dniach 10 - 11 października w godz. 10 - 12.00 połączona
będzie z warsztatami rękodzielników. Osoby zainteresowane
warsztatami z koronkarstwa, malarstwa, wyrobów z kości i jubilerstwa prosimy o zapisy w Muzeum Ustrońskim, tel. 33/8542996
lub mailowo: muzeumustronskie@op.pl. Wstęp na wystawę
i udział w warsztatach jest bezpłatny.

8-9.10			 Rumiankowa				ul. Skoczowska 76		 tel. 300-30-40
10-11.10		 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
12-13.10		 Na Zawodziu				ul. Sanatoryjna 7 		 tel. 854-46-58
14-15.10		 Elba				ul. Cieszyńska 2		 tel. 854-21-02
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście
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dziesięć lat temu
Z rozmowy z załogą rajdową Aleksandrą i Kajetanem Kajetanowiczami: To był chyba dla was dobry sezon rajdowy? Sezon był bardzo dobry,
a dramat rozegrał się na ostatnim rajdzie. Mieliśmy tak dużą przewagę,
że wystarczyło zająć ostatnie miejsce, by zwyciężyć w Pucharze Peugeota.
Jednak regulamin i punktacja zostały tak skonstruowane, że preferuje
się dojeżdża nie i nie bierze się pod uwagę możliwości awarii. Czy
w tym roku wystartujecie jeszcze w jakimś rajdzie? Chcemy wziąć udział
w Cieszyńskiej Barbórce. Potem będzie okres przerwy. Chcemy jak najszybciej wystartować w pierwszym rajdzie w przyszłym roku. Oczywiście
przygotowanie się do sezonu to ogrom pracy. Trzeba trenować, nie tylko
w samochodzie, przygotowywać oferty sponsorskie, przygotować się do
sezonu strategicznie.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Na sesji o inwestycjach: W bieżącym roku wyremontowano scenę
w MDK „Prażakówka”, zmieniono konstrukcję dachu i wyremontowano
elewację ratusza. Trwa budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Nierodzimiu. Przygotowywana jest przebudowa rynku,
modernizacja amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie Parku
Kuracyjnego, budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1. Zakończono już budowę wodociągu na osiedlu Goje i wykonano kanalizację
na ul. 3 Maja. Rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarne j w rejonie
ul. Olchowej i Pana Tadeusza. W październiku zostanie złożony wniosek
o umorzenie pożyczki na modernizację oczyszczalni ścieków, a ewentualnie zaoszczędzone pieniądze zostaną przekazane na drugi etap budowy
wodociągów na Gojach, budowę kanalizacji w rejonie ul. Grabowej
i Jaworowej, termomodernizację SP-1.
Po analizie przedstawionych dokonań, Ministerstwo Kultury i Sztuki
nadało ten tytuł mieszkance Ustronia, która nieprzerwanie od 1973 roku
działa na niwie kultury. Na pytanie, z jakimi uczuciami przyjmowała
odznakę, Elżbieta Sikora powiedziała: Z jednej strony czuję się bardzo
szczęśliwa i usatysfakcjonowana, ponieważ praca w kulturze do łatwych
nie należy. Czasem trzeba pokonać wiele przeciwności, problemów, nie
wszystko da się przewidzieć. Z drugiej strony tytuł zasłużonego działacza
to dla mnie zobowiązanie. Nie zamierzam spocząć na laurach, mam jeszcze
wiele pomysłów, a takie wyróżnienia dodają sił.
Ustroń staje się stolicą nordic walkingu, czyli chodzenia z kijami, za
sprawą Krzysztofa Cimka i jego firmy dyscyplina sportu mogąca mieć
wymiar zarówno rehabilitacyjny, jak i wyczynowy jest popularyzowana w
Polsce. – Już nie wołają za nami: gdzie zgubiliście narty i coraz więcej ludzi
zdaje sobie sprawę z korzyści płynących z uprawiania nordic walkingu mówi
K. Cimek, snowboardzista, który zamiast zdobywać medale na olimpiadzie
w Nagano, trafił na rehabilitację. – Ja jestem najlepszym przykładem na
to, jakim dobrodziejstwem jest nordic. Sport wyczynowy nadszarpnął moje
zdrowie, ale z kijami mogę chodzić bez przeszkód.
Wybrała: (mn)
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FELIETON

Tak sobie myślę

Uboczne skutki zmian
Nie tak dawno napisałem felieton
stwierdzający, że przyszedł czas na zmiany, i to w różnych dziedzinach, zarówno
w skali Miasta, jak i całego Państwa. Przeprowadzane wybory dokonywane były
w znacznym stopniu pod hasłem dokonania zmian, bo stare się przeżyło i przyszedł
czas na nowe. I tak stary prezydent musiał
ustąpić nowemu, a w naszym Mieście
niemal całkowicie po wyborach zmienił
się skład Rady Miasta. Wiele też wskazuje
na to, że po październikowych wyborach
czekają nas daleko idące zmiany zarówno
w sejmie jak i w senacie. Niektóre zmiany
już są przesądzone, bo na listach kandydatów zgłoszonych do tych wyborów,
nie ma wielu dotychczasowych posłów
czy senatorów, i to nawet takich, którzy

FELIETON
Lektor

W kościele katolickim w wieloletnim
programie duszpasterstwa, kończący się
rok liturgiczny 2014/2015 nosi hasło: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Zastanawiając się nad przesłaniem tych
słów doszedłem do wniosku, że najlepiej
wyrażają one sens chrześcijaństwa. Jak
gdzieś wyczytałem: „Kto zapłacze nad
swym grzechem i przyjmie dar przebaczenia, ten doświadczy radość i żyć będzie
w nadziei wiecznej jedności z Bogiem”.
Dwa tygodnie temu stała Czytelniczka
naszej gazety i autorka wielu artykułów,
w swoim liście do Redakcji, zamieszczonym w numerze 38 GU, napisała o mnie:
„To, że ktoś się nawrócił jest objawem
pozytywnym, lecz nie musi skutkować
dewiacjami politycznymi”. W tym przypadku autorce nie chodzi o nawracanie się
w sensie Ewangelicznym, lecz jak wynika
z tekstu, jakobym się nawrócił w ogóle,
w sensie dosłownym. Otóż, nasza stała
Czytelniczka myli się, będąc członkiem
PZPR, byłem tak samo wierzącym i praktykującym katolikiem jak obecnie. W latach
siedemdziesiątych XX wieku większość
szregowych członków PZPR była ludźmi
wierzącymi. Wiedziałem o tym z rozmów
z nimi. Widziałem ich w kościołach Bielska-Białej, Cieszyna i Ustronia. Wtedy
w partii szeregowym członkom nie zakazywano praktykowania swojej wiary.
W swoim liście Czytelniczka napisała:
„Czyżby nie pamiętał, jaką karierę robił
za PRL-u...” Otóż i tu nasza Czytelniczka
mija się z prawdą (sic!). Żadnej kariery za
PRL-u nie zrobiłem. Jak mi to wytłumaczył mój „guru” w sprawach partyjnych:
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w minionych latach odgrywali czołową
rolę w polityce naszego kraju.
Tak już jest, że zmiany personalne niosą
za sobą nieraz daleko idące konsekwencje.
Jest to prawidłowość dotycząca praktycznie wszystkich dziedzin społecznego
życia. Przypomina mi to doświadczenia,
które sam przy różnych zmianach w moim
życiu, przeżywałem. Tak się w moim życiu
zdarzyło, że przyszło mi prowadzić wiele
budów i remontów. Bywało przy tym, że
trzeba było zrezygnować z dotychczasowych wykonawców i zatrudnić nowych.
I zawsze ci nowi bardzo krytycznie oceniali prace wykonane przez poprzedników. Zdarzało się nawet, że uważali, że
wszystko dotąd wykonywane było źle
i teraz wszystko trzeba będzie poprawić.
Ta prawidłowość jest też bardzo widoczna przy prowadzonej aktualnie kampanii
wyborczej. Często prowadzona jest ona
pod hasłem, że to, co robiła i robi dotychczasowa władza jest złe i wszystko należy
naprawić, a do tego potrzeba koniecznie
zmienić ludzi, którzy dotąd sprawowali
władzę na różnych szczeblach.
Należy więc się spodziewać, że po wyborach czekają nas daleko idące zmiany.

Wszak zmiana władzy oznacza zmianę koncepcji rządzenia, a jej skutkiem
ubocznym jest wymiana dotychczasowych
pracowników, w skrajnych przypadkach
nawet od premiera do sprzątaczki.
Takich zmian dokonuje także władza
lokalna. Nic dziwnego, że i w naszym
mieście nowa władza dokonała czy planuje dokonać licznych zmian. Słyszymy o kolejnych zmianach personalnych,
a także o zmianach organizacyjnych czy
o zamiarach organizowania nowych imprez i rezygnacji z kontynuowania organizowanych dotąd.
Fakt, że mam za sobą wiele lat życia
i przeżyłem wiele, nieraz radykalnych
zmian w naszym kraju i mieście, sprawia,
że zmiany, o których słyszę budzą mój niepokój i obawę. Zbyt wiele bowiem zmian
zapowiadanych w kampanii wyborczej,
w moim odczuciu, przyniesie więcej szkód
niż pożytku. Zbyt często bowiem nowa
władza dokonuje zmian dla samych zmian
albo po to, aby na różnych stanowiskach
obsadzić swoich ludzi. Przy tym często nie
myśli się o tym jakie będą konsekwencje
przeprowadzonych zmian i co zmarnuje
się przez ich wprowadzenie. Jerzy Bór

„żeby zrobić karierę musiałbyś pracować
w komitecie PZPR lub tam bez przerwy
wysiadywać, inaczej nic z tego”. Pamiętam jak zwrócił mi uwagę na fakt wyboru
na I sekretarza KM PZPR w Cieszynie
śp. Stanisława Łuczkiewicza. Powiedział
wtedy: „Zobaczysz on zostanie wojewodą
bielskim”. Tak też się stało. „Stary Fred”
w tych sprawach nigdy się nie mylił! Takie
były kariery wielu naczelników i wojewodów w PRL-u. Tak też było w Ustroniu.
Nasza stała Czytelniczka napisała, że nawet byłem lektorem Komitetu Miejskiego
PZPR w Ustroniu. Otóż, w latach 19781979 odbywałem pozaetatową aplikację
sędziowską. Warunkiem przystąpienia do
egzaminu sędziowskiego było ukończenie
kursu WUML-u. Takie były czasy! Uczęszczając na ten kurs w Cieszynie poznałem
dwóch wspaniałych wykładowców prof.
Jerzego Kopla i śp. Mariana Żyromskiego.
Ich wykłady były na poziomie akademickim. Wówczas przekonałem się, że na
WUML-u można było wyrażać swoje
poglądy bez jakichkolwiek ograniczeń,
a dostęp do dokumentów, informacji PAP,
zakazanych opracowań jest nieograniczony.
W tamtych czasach takiej możliwości nie
było nawet na uczelniach wyższych.
Zostałem namówiony do wzięcia udziału
w konkursie na najlepszy wykład. Wybrałem temat konferencji w Westminster
College, Fulton, stan Missouri, USA, gdzie
dnia 5 marca 1946 roku, potępiono komunizm i opadła „żelazna kurtyna” pomiędzy
demokratycznym Zachodem, a totalitarnym
obozem sowieckim. Udostępniono mi stenogramy z tej konferencji i nagrania przemówienia Winstona Churchilla – „Ścięgna
Pokoju”. Oto fragment „Od Szczecina nad
Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem
w poprzek kontynentu opadła żelazna kurtyna. Poza tą linią leżą wszystkie stolice
odwiecznych państw Europy centralnej

i wschodniej. Warszawa, Berlin, Praga,
Wiedeń, Budapeszt, Belgrad, Bukareszt
i Sofia, wszystkie te sławne miasta i ludność
wokół nich znajdują się teraz w czymś, co
nazwać muszę radziecką sferą, i wszystkie
są przedmiotem, w takiej czy innej formie,
nie tylko radzieckiego wpływu, ale bardzo
wysokiego, a w wielu wypadkach wciąż
rosnącego stopnia kontroli bezpośredniej
z Moskwy”. Mój wykład na ten temat
przyjęto oklaskami na stojąco.
Ale, życie w owych czasach nie było
takie piękne, jak nam się wydaje, w zamian
za umożliwienie mi wygłoszenia tamtego
wykładu, poproszono mnie bym wyłożył
ustrońskim POP ostatni (dosłownie) projekt
gospodarczy schyłkowego Gierka – kiedy to ostatecznie postawiono na Wielkie
Organizacje Gospodarcze (WOG-i). Wiedziałem, że to będzie bardzo trudne, bo
już powszechnie wyśmiewano ten projekt
mówiąc: „WOG-i mają gliniane nogi”. Pamiętam jak przyszedłem na zebranie partyjne połączonych POP: Uzdrowiska Ustroń,
Dyrekcji Inwestycji i BUDOPOL-u. Na sali
zasiadła ówczesna elita techniczna naszego
miasta. Trzymając w ręku tzw. „ściągę
agitatora” bredziłem coś na temat WOGów. Jak skończyłem tę osobistą i słuchaczy
mękę, zapadła wymowna cisza. Potem
jeden z wicedyrektorów BUDOPOL-u zapytał: „Czy pan w to wierzy panie Georg?”.
To był mój koniec w roli lektora. Nauczka
na całe życie.
List naszej stałej Czytelniczki jest pomówieniem mnie o postępowanie i właściwości, które mają mnie narazić na utratę
zaufania potrzebnego dla mojej działalności
pisarskiej. Gazety nie będę skarżył, bo to
„moje dziecko”, a dziecku się wybacza. Naszej stałej Czytelniczce już po chrześcijańsku wybaczyłem zaraz po przeczytaniu listu.
A teraz, po chrześcijańsku, nastawiam
drugi policzek.
Andrzej Georg
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Kuźnia po meczu w koszulkach z napisem „Adi wracaj do zdrowia”. A. Sikora w pierwszym rzędzie pierwszy z lewej.

MECZ MIKLERA
WSS Wisła - KS Kuźnia Ustroń 0:2 (0:1)
W meczu z Koszarwą ciężkiej kontuzji doznał Adrian Sikora. Zawodnik ten,
grający wcześniej w ekstraklasie i II lidze
w Hiszpanii, na zakończenie kariery wrócił
do Kuźni. Górował nad rywalami, a ci często
dość brutalnie próbowali go wyeliminować
z gry. Niestety w kolejnych meczach nie
widzieli tego tylko sędziowie. Po kolejnym
brutalnym wejściu w Koszarawie kontuzja
A. Sikory okazała się poważna. Doszło do
zerwania wiązadła krzyżowego, konieczna
jest operacja, a potem półroczna rehabilitacja. Mecz z Wiślańskim Stowarzyszeniem
Sportowym „Wisła” koledzy z drużyny
Kuźni dedykowali A. Sikorze, mając pod
koszulkami klubowymi koszulki z napisem
„Adi wracaj do zdrowia”.
Mecz w Wiśle niespodziewanie rozpoczął
się od wyraźnej przewagi Kuźni. Piłkarze
z Wisły grali jakby z góry mieli na pewno
wygrany mecz.
- Nie mogło być inaczej jeżeli strzela się w
czterech meczach 23 bramki i to nie z byle
kim – mówi trener Wisły Tomasz Wuwer.
Kuźnia wyraźnie dominuje w pierwszych
trzydziestu minutach. Sporadyczne ataki
Wisły, to raczej długie wykopy w stylu
drużyn grających o dwie klasy niżej, co
chyba nie przystoi liderowi. Kuźnia atakuje,

Kolejna interwencja J. Miklera.

a jednocześnie dobrze gra w obronie nie
dopuszczając zawodników Wisły w pobliże
swojego pola karnego. W 30 min. po rzucie
rożnym piłka zostaje wybita przez obrońców
Wisły przed pole karne, a tam jest Mateusz
Matuszek i nie zastanawiając się strzela nie
do obrony. Kuźnia prowadzi, a na podwyższenie rezultatu ma szansę Ariel Moskała,
który po dojściu z piłką do pola karnego
strzela, niestety nad bramką.
Druga połowa spotkania to rozsądna gra
w obronie Kuźni i wyprowadzanie kolejnych
ataków. Drużyna Wisły ma wyraźne kłopoty,
by zbliżyć się z piłką w okolice pola karnego
Kuźni. Gdy już się tam znajdują, groźnie
strzelają, ale w bramce Kuźni stoi niezawodny Joachim Mikler. Bez trudu wyłapuje też
dośrodkowania, broni trzy groźne strzały. Za
to kolejna kontra Kuźni kończy się strzałem
Mateusza Braka w poprzeczkę. W 84 min.
po zagraniu ręką A. Moskały sędzia dyktuje
karnego, ale i tym razem J. Mikler jest niezawodny parując piłkę na aut.
Sędzia Miłosz Widlarz doliczył 5 minut
do podstawowego czasu gry. Już po minucie
pokazał żółtą kartkę Markowi Szymali, choć
ten z przewinieniem nie miał nic wspólnego.
W ostatniej minucie spotkania po wybiciu
piłki przez J. Miklera Arkadiusz Szlajss
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ustala wynik spotkania. Tak więc po bardzo
dobrej grze w bramce, J. Mikler zaliczył
jeszcze asystę.
Po meczu powiedzieli:
Trener WSS Wisła T. Wuwer: - To czwarty
karny niewykorzystany od początku sezonu
i to się zemściło. Piłkarsko byliśmy lepsi,
Kuźnia dobrze ustawiona w obronie. Przed
meczem mówiłem, że mają dobrą obronę
i będziemy mieli ze trzy okazje, a mieliśmy
ich więcej. Natomiast Kuźnia miała półtorej
sytuacji, a strzeliła dwie bramki. Interesuje
nas wyłącznie pierwsze miejsce i awans.
Można powiedzieć, że Kuźnia wygrała
zasłużenie, będąc drużyną konsekwentną
i dobrze grającą w obronie. Do tego jakość
Joachima Miklera w bramce.
Trener Kuźni Mateusz Żebrowski:
- W ostatnich latach nie dane nam było
zaznać zwycięstwa z Wisłą. W dotychczasowych spotkaniach pokazywali swą wyższość
piłkarską. Zresztą dalej są bardzo groźnym
zespołem, a my mieliśmy dziś trochę szczęścia. Gdyby wykorzystali rzut karny byłaby
ciężka końcówka. Achim stanął na wysokości zadania. Mieliśmy cały czas świadomość
jak mocną kadrą dysponuje drużyna z Wisły,
najwięcej strzela w okręgówce, a myśmy zagrali na zero z tyłu. Zwycięstwo dedykujemy
Adrianowi, bo to jest ważna osoba w naszej
drużynie. Życzymy mu jak najszybszego
powrotu do zdrowia.
Wojsław Suchta
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