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STRAŻ POŻARNA
W LICZBACH

WICHURA

Z USTRONIA
ZA OCEAN

16 października ukazała się nowa płyta zespołu. W recen-
zjach pojawia się często określenie „dojrzała”. Czy też ją 
tak postrzegacie?
W naszej twórczości opisujemy otaczającą nas rzeczywistość 
oraz przeżycia nam towarzyszące. Zgadzamy się z recenzjami, 
gdyż sami staliśmy się bardziej dojrzali. Każdy z członków 
naszego zespołu uważa, iż muzyka powinna nieść przekaz, zda-
jemy sobie także sprawę, iż nasza twórczość trafia do młodzieży, 
dlatego ważne jest, aby ten przekaz był wartościowy.

CZAS  NA  ZMIANY
TO  COŚ  NOWEGO

(cd. na str. 11)

W dzisiejszym numerze zaznajomią się Państwo z wybranym, 
kluczowym zakresem prac, nad którymi pracowały poszczególne 
komisje Rady Miasta w drugim oraz trzecim kwartale 2015. W dru-
gim kwartale istotnym faktem jest głosowanie przez Radę Miasta 
uchwał przyjmujących sprawozdanie finansowe za poprzedni rok 
oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta. Z kolei trzeci 

To były dwa koncerty premierowe zespołu Tekla Klebetnica 
promujące ich nową płytę. W sobotę w Żywcu, w niedzielę 
w MDK „Prażakówka” w Ustroniu.
- Uważam oba koncerty za bardzo udane, przy czym w Żywcu 
był to koniec karnawału czyli tzw. Żywieckie Gody, potężna 
impreza – mówi lider zespołu Zygmunt Czupryn.

NAGRANIE  NA  SETKĘ
(cd. na str. 8)

SPRAWOZDANIE 
Z  DZIAŁALNOŚCI  RADNYCH 

(cd. na str. 2)

Rozmowa z członkami zespołu 
Silesian Sound System

Pawłem Czuprynem (Ceen), 
Wojciechem Żmijewskim (Woyta)
i Pawłem Chwastkiem (Chwaściu)
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gospodarczego na Przysłopie 
pod Baranią Górą (obok schroni-
ska PTTK) i tam też trafiły cenne 
zbiory dokumentalne. 

W hotelu sieci „Mercure”  
w Cieszynie otwarto Bawialnię. 
W pomieszczeniu pełnym ciepła 
i kolorów, odbywać się będą 
darmowe zajęcia i warsztaty dla 
dzieci i ich rodziców.

Popularny „świński targ”, czy-
li plac za Wisłą w Skoczowie, 
zostanie poddany modernizacji. 
Targowisko przy ulicy Rzecz-
nej zyska nową nawierzchnię 
i oświetlenie. Ponadto zmieni 
się organizacja ruchu w rejonie 
targowiska. Koszty modernizacji 
wyniosą 20-30 tys. zł.       (nik)

gminy oraz wspólny obiad i pa-
miątkowa fotografia.  

Za 315 000 zł wykonano prace 
konserwacyjne na obwałowaniach  
Brennicy. Wycięto samosiejki ros-
nące na skarpach. Roboty objęły 
12-kilometrowy odcinek po obu 
stronach rzeki w Brennej, Gór-
kach Wielkich i Górkach Małych. 
W opinii inwestora - Regionalne-
go Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Gliwicach, teraz będzie mniej-
sze ryzyko zalania terenów miesz-
kalnych.

Po Cieszynie jeździ blisko setka 
taksówek. Ilość taka utrzymuje 
się od kilku lat. Część taryfiarzy 
rezygnuje z zarobkowania, ale 
na ich miejsce przychodzą nowi, 

Sołtysi z gminy Chybie dostali 
podwyżkę. Miesięczna dieta wy-
nosi teraz o 100 zł więcej, czyli 
300 zł. Wniosek wójta przegło-
sowali radni. 

W sali Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Hażlachu, spotkały się 
pary obchodzące w tym roku 50. 
i 60. lat pożycia małżeńskiego. 
Były medale od prezydenta RP, 
życzenia i kwiaty od władzy 

nie zawsze doświadczeni w tym 
trudnym zawodzie.

Do końca lutego w Galerii „Pod 
Ratuszem” w Strumieniu, pre-
zentowana jest wystawa pt. „Po-
winniśmy wracać po swoich. 
Zgrupowanie partyzanckie NSZ 
„Bartka” 1945-1947”. Ekspo-
zycji patronują Związek Żoł-
nierzy NSZ i Instytut Pamięci 
Narodowej. 

Już prawie 30 lat działa Stacja 
Badawcza Kultury Turystyki 
Górskiej. Początkowo, w 1987 
roku, mieściła się w zabytko-
wym pałacyku myśliwskim, bę-
dącym siedzibą Oddziału PTTK 
w Wiśle. Później przeniesiono ją 
do wyremontowanego budynku 

*  *  *

(cd. ze str. 1)

*  *  **  *  *

P. Czupryn, W. Żmijewski i P. Chwastek.

*  *  *

*  *  *

Ostateczny kształt płyty to kompromis między artystami, 
producentem, wytwórnią. Na ile ta płyta jest wasza, a na ile 
musieliście się dostosować do sugestii?
W tej kwestii mamy ogromne szczęście, gdyż trafiliśmy do wy-
twórni, która nie ingeruje zarówno w treść jak i rodzaj tworzonej 
muzyki. LOU & ROCKED BOYS prowadzona przez Sławomira 
Świdurskiego „MELONA”, pozwala na wiele swobody. Dotyczy 
to zarówno mniej popularnych zespołów jak np. SILESIAN oraz 
tych bardziej znanych jak np. BEDNAREK czy MESAJAH. 
Warto zaznaczyć, iż „Czas na zmiany” to coś zupełnie nowego. 
Nasz zespół zawsze tworzył pewien „mix stylów”, jednak tym 
razem chcieliśmy pójść w bardziej nowoczesnym kierunku. 
Pokazać, że muzyką można się bawić w ciekawy sposób. Tym 
razem połączyliśmy wiele nurtów muzycznych takich jak np. 
reggae, hip-hop, dubstep, d`n`b czy folk. „Czas na zmiany” 
oznacza podążanie SILESIAN-a w nowym, ciekawym i nowo-
czesnym kierunku.
Przypomnijcie, jak powstał zespół, jak postrzegacie siebie 
z tamtych lat?

Nie ma co ukrywać, upłynęło trochę czasu... Z chłopaków stali-
śmy się mężami i ojcami, z uczniów pracownikami etc. Zmiany 
są tak wielkie, że trudno je opisać, myślę, że czytelnicy wiedzą 
o co chodzi, gdyż każdy z nas przechodzi tą drogę. 
Zespoły rodzą się z pasji, ale bywa, że rzeczywistość przera-
sta artystów. Udaje wam się utrzymać z muzyki czy musicie 
chodzić do „normalnej” pracy?
Niestety, tworzony przez nas rodzaj muzyki nie cieszy się aż tak 
wielką popularnością, aby można było uczynić z niej zawód. Od 
czasów powstania zespołu mieliśmy tego świadomość, dlatego 
każdy z nas ukończył uczelnię wyższą oraz rozpoczął „normal-
ną” karierę zawodową. Muzyka to nasze hobby, to że czasem 
udaje się czerpać z niego korzyści materialne traktujemy jako 
połączenie dobrego z pożytecznym  
Powiedzcie, co robicie poza graniem, gdzie pracujecie, czy 
macie rodziny?
Tak jak już wspominaliśmy wcześniej większość z nas zało-
żyła już własne rodziny, uczęszczamy do „normalnej” pracy 
i realizujemy się na terenie Śląska Cieszyńskiego. Tworzenie 
muzyki jest naszą pasją, która pomimo upływu lat nie przemija. 
Muzyka wpływa pozytywnie na nasze relacje, jest odskocznią 
od szarej rzeczywistości i pozwala się zrelaksować po ciężkim 
tygodniu pracy. 
Zostaliście zaproszeni przez norweską Polonię, by wystąpić 
z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak zosta-
liście przyjęci?
Zarówno norweska Polonia, jak i sami Norwedzy przyjęli nas 
bardzo gorąco. Przez kilka dni mieszkaliśmy w centrum Oslo 
i poznawaliśmy okoliczne atrakcje. Przez cały okres pobytu 
towarzyszył nam nasz znajomy norweski artysta JABAMAN, 
który występował kilkukrotnie na ustrońskim MINI REGGAE 
FEST`cie oraz FRYTT, który pochodzi z Jastrzębia Zdroju i na 
stałe mieszka w Norwegii. W tym miejscu pragniemy podzięko-
wać i pozdrowić chłopaków. Rokrocznie grywamy na finałach 
WOŚP, jednak ten występ był w swoim rodzaju wyjątkowy. 
Udało nam się odwiedzić ciekawe miejsca, poznać nowych 
ludzi, za co serdecznie dziękujemy organizatorom. 
14 lutego zespół zagra na ustrońskim rynku, czy występy  
w rodzinnym mieście mają dla was jakąś szczególną war-
tość?
Tak, występy w Ustroniu mają dla nas wyjątkowe znaczenie. 
Jest to spowodowane między innymi faktem, iż właśnie w tym 
miejscu zaczynaliśmy naszą karierę muzyczną, mamy tu swoich 
fanów, znajomych, przyjaciół i rodziny. Cieszy nas każdy występ 
w naszym rodzinnym mieście, a szczególną wagę przywiązuje-
my do organizowanego przez nas MINI REGGE FEST`u. Dzięki 
uprzejmości Burmistrza Miasta Ustroń oraz Miejskiego Domu 
Kultury w tym roku będziemy mieli możliwość zrealizowania 
10. edycji tego wydarzenia. Z tytułu okrągłej rocznicy mamy 
nadzieję, iż uda nam się zdobyć dodatkowe środki finansowe  
i zaprosić nietuzinkowych artystów. 
Dziękuję za rozmowę.              Rozmawiała: Monika Niemiec

*  *  *

*  *  *

CZAS  NA  ZMIANY
TO  COŚ  NOWEGO
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

6/2016/2/R

6/2016/1/R

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Anna Targosz  lat 71  ul. Cieszyńska
Helena Żmija  lat 70  os. Manhatan

STRAŻ MIEJSKA

WAŻNE TELEFONY
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
Kominiarz 33 854 37-59
  602 777 897

*  *  *

1 II 2016 r.
Straż Miejska otrzymała zgło-
szenie, że przygarnięty został 
do jednego z domów pies rasy 
york, który błąkał się zdezorien-
towany po ulicach. Osoba, która 
zaopiekowała się psem, zostawiła  
w komendzie swój numer telefonu. 
2 II 2016 r.
Interweniowano w sprawie za-
brudzenia jezdni ul. Jastrzębiej  
w czasie wycinki i transportu drzew. 
Sprawę zgłoszono do Nadleśnictwa 
i droga została posprzątana. 

SPOTKANIE  Z  REMIGIUSZEM  CIUPKIEM 
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z Remigiuszem 

Ciupkiem, sportowcem, trenerem personalnym, bohaterem cyklu 
„Odważ(e)ni” w TVN oraz wywiadu w „Gazecie Ustrońskiej” 
1/2016 na temat „Kocham jeść - jak można zmienić swoje życie 
w kuchni”, które odbędzie się w sobotę, 13 lutego o godz. 15.00.

SKUP SAMOCHODÓW ZA 
GOTÓWKĘ

515-409-571 wszystkie marki - całe i uszkodzone

POMOC DROGOWA 24 H

6/2016/3/R

*  *  *

*  *  *

WALENTYNKI  NA  RYNKU
14 lutego w Ustroniu oprócz dobrej zabawy na ustrońskim 

rynku proponujemy możliwość publicznego wyznania miłości.
Na rynku od godz. 14.00 występować będą artyści, którzy w ra-

mach koncertu „Zimowe Reggae” rozgrzeją zebraną publiczność.
Poza tym do specjalnej miłosnej skrzyneczki wrzucać będzie 

można życzenia z okazji Walentynek. Życzenia będą czytane 
przez prowadzącego koncert, a te najpiękniejsze i najbardziej 
wymyślne zostaną nagrodzone. Zachęcamy do spędzenia z nami 
walentynek i życzymy żeby ten dzień pozostawił w pamięci tylko 
miłe wspomnienia!                                                Organizatorzy

KARPATY  RUMUŃSKIE  SUBIEKTYWNIE 
     Ustroński Klub Ekologiczny serdecznie zaprasza na prezen-

tację multimedialną Stanisława Kaweckiego „Karpaty rumuńskie 
subiektywnie”, która odbędzie się w czwartek 18 lutego o godz. 
17.00 w Izbie Historyczno-Przyrodniczej przy Nadleśnictwie 
w Ustroniu (ul. 3 Maja 108). Autor znany z wcześniejszych 
prezentacji i artykułów w Przyrodniku Ustrońskim, przedstawi 
turystykę górską, przyrodę, kulturę i spotkania z mieszkańcami, 
utrwalone w czasie pobytów w latach 2008 i 2011-2013 w tym 
pięknym, a mało znanym nam regionie.

POLSKI PLAKAT TEATRALNY
wystawa ze zbiorów Jarosława Mrożkiewicza

Muzeum Marii Skalickiej proponuje i zaprasza na wystawę pol-
skiego plakatu teatralnego ze zbiorów Jarosława Mrożkiewicza. 
Mamy nadzieję, że ta interesująca ekspozycja dostarczy Państwu 
miłych wrażeń estetycznych. Przedstawia plakaty z różnych 
okresów i różnych teatrów, najczęściej śląskich i warszawskich. 
Wystawa potrwa od 2. lutego do 31. marca 2016, a zwiedzać 
można od wtorku do niedzieli w godz. 11-16.

 Serdeczne podziękowania 
za okazaną życzliwość, wyrazy współczucia, 

złożone wieńce i kwiaty oraz udział w pogrzebie 

śp. Jana Krala 
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, 

Chórowi EA z Polany i Dobki 
oraz Delegacjom OSP, SKR Nierodzim, SP-3 

i ZS ZDZ w Ustroniu 
składają 

córka i syn z rodzinami

SPOTKANIE Z „PAMIĘTNIKIEM USTROŃSKIM”
Towarzystwo Miłośników Ustronia oraz Polskie Towarzystwo 

Ewangelickie Oddział w Ustroniu zapraszają na spotkanie popu-
laryzujące 18 tom „Pamiętnika Ustrońskiego”, które odbędzie się 
16 lutego 2016 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali Domu Parafialnego 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy pl. ks. Karola Kotschego 
4 w Ustroniu. W programie: - omówienie 18 tomu „Pamiętnika 
Ustrońskiego”, - „Historia – zabytki – kultura – ludzie – wyda-
rzenia” – prezentacja multimedialna fotografii z życia Ustronia 
oraz jego mieszkańców dawniej i dziś.

6/2016/1/N

*  *  *
SPOTKANIE Z BEATĄ TYRNĄ 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły zaprasza na 
spotkanie z Beatą (indi) Tyrną   pt. „ Konno przez Mały Kaukaz”.

Spotkanie, ilustrowane pokazem fotografii odbędzie się 19 
lutego (piątek) o godz. 17.00 w Czytelni MBP.

*  *  *

2 II 2016 r.
Kontrola w jednej z kotłowni na 
terenie miasta, gdzie miały być 
spalone stare meble. Mieszkańcy 
wykazali się czujnością i zgłosili 
ten fakt strażnikom. Na miejscu 
pouczono osoby odpowiedzialne 
i nakazano uprzątnięcie odpadów 
zgodnie z przepisami.
3 II 2016 r.
Interweniowano w sprawie dwóch 
kucyków, które bez żadnej opieki 
błąkały się w dzielnicy Poniwiec. 
Udało się ustalić właściciela – 
mieszkańca Wisły, który został 
ukarany mandatem w wys. 100 zł. 
4 II 2016 r.
Kontrole porządkowe na pry-
watnych posesjach pod kątem 
gospodarki odpadami i wywozu 
nieczystości ciekłych. 
4 II 2016 r.
Na wniosek strażników z ul. Leś-
nej do utylizacji została zabrana 
sarna potrącona przez samochód. 
5 II 2016 r.
Przeprowadzono kontrolę w kot-
łowni jednej z ustrońskich firm 
oraz w domu prywatnym, gdyż 
otrzymano zgłoszenie o podejrza-
nym dymie wydobywającym się  
z kominów. Podejrzenia o spala-
nie śmieci nie potwierdziły się.  
W jednej kotłowni palono wę-
glem, w drugiej mułem.
6 II 2016 r.
Kontrole porządkowe na prywat-
nych posesjach w Dobce.
6 i 7 II 2016 r.
Patrolowano okolice wyciągów 
narciarskich i hoteli.             (mn) 
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To, że Gimnazjum nr 2 w Ustroniu 
stawia na języki, wiadomo już od dawna. 
Nic więc dziwnego, że efekty są widocz-
ne. Uczennica naszej szkoły Izabela 
Ciompa czeka na wyniki eliminacji do 
amerykańskiego programu wymiany 
FLEX (Future Leaders Exchange). Jest to 
program młodzieżowy dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,  
w ramach którego uczniowie spędzają rok 
szkolny (2016-2017) w amerykańskiej 
szkole średniej i mieszkają z amerykań-
ską rodziną. Wszystkie koszty pokrywa 
Departament Stanu USA. Celem przed-
sięwzięcia jest promowanie wzajemne-
go szacunku i zrozumienia pomiędzy 
obywatelami Stanów Zjednoczonych  
a mieszkańcami innych krajów. W pro-
gramie od ponad dwudziestu lat uczestni-
czą uczniowie z całego świata – w Polsce 
jest on realizowany po raz pierwszy.

Iza, uczennica klasy trzeciej, przeszła I. Ciompa.                           

Z 
USTRONIA 

ZA 
OCEAN

Gdy chcemy zrzucić kilka kilogramów  
i zmniejszyć obwód w talii, zazwyczaj korzy-
stamy z kolejnej diety cud, narzucamy sobie 
system żywienia okupiony wyrzeczeniami, po-
tem i łzami. I rzeczywiście, popularne metody 
zaspokajają naszą niecierpliwą naturę dając 
szybkie, ale krótkotrwałe efekty. Nie musi tak 
być. Można schudnąć bez efektu jojo, a przy 
tym czerpać radość z wprowadzanych w życie 
zmian.

PORADA U SPECJALISTY - BEZCENNA
Odchudzanie najlepiej zacząć od konsulta-

cji z dietetykiem, który przeprowadzi dokładny 

ODCHUDZANIE ZDROWE, PROSTE  
I SKUTECZNE – TO MOŻLIWE

wywiad dietetyczny, dokona niezbędnych 
pomiarów naszego ciała, wykona badanie 
zawartości tkanki tłuszczowej i wody metabo-
licznej w organizmie oraz ustali podstawowe 
wskaźniki. Te elementy pozwolą mu ustalić 
przyczynę nadmiaru kilogramów i opracować 
plan całej kuracji odchudzającej.
- Dieta powinna być łatwa i prosta w przygoto-
waniu, smaczna, pełnowartościowa i sycąca. 
Najważniejsze aby dobrana indywidualnie do 
potrzeb. Odchudzanie może być przyjemnym  
i zdrowym procesem i to pokazujemy klientom 
Centrów Dietetycznych Naturhouse. Uczymy 
nowego sposobu odżywiania, który ma dodać 
sił, energii i poprawić nasz wygląd. W trakcie 
cotygodniowych wizyt kontrolujemy postępy  
i zmiany, odpowiednio modyfikując dietę. Dla 
każdego przypadku indywidualnie dobieramy 
suplement wspierający kurację. Suplementacja 
zawiera to co najlepsze z natury aby nas odży-
wić i pomóc nam uzyskać lepsze efekty – mówi 
Marta Kurpas, dietetyk Naturhouse w Ustroniu.

UNIKNĄĆ EFEKTU JOJO
Dieta nie musi wiązać się z wyrzeczenia-

mi i głodówką. Należy również pamiętać, że 
schudnąć szybko, nie znaczy zdrowo – doda-
je dietetyk Naturhouse. Niedostarczenie do 
organizmu wszystkich niezbędnych witamin  

i mikroelementów może powodować zmę-
czenie, pogorszenie się stanu skóry, wło-
sów oraz paznokci, a także anemię.  Zbi-
lansowane posiłki i odpowiednio dobrane 
suplementy zapewniają zdrowe i skuteczne 
chudnięcie bez uczucia głodu i efektu jo-jo.
Należy pamiętać, że proces odchudzania to 
dwa etapy: zmniejszanie wagi i stabilizacji.  
W trakcie stabilizacji dietetyk wyprowadza nas 
z diety, zapobiegając powstawaniu efektu jojo. 

BEZPŁATNE KONSULTACJE
Jeśli jeszcze nie miałeś okazji spotkać się 

z dietetykiem, a chcesz znaleźć sposób, aby 
na zawsze pożegnać zbędne kilogramy, roz-
pocznij od bezpłatnej konsultacji w Centrach 
Dietetycznych Naturhouse. Specjalista wyko-
na wszelkie niezbędne pomiary ciała i oceni 
dotychczasowy sposób odżywiania, a także  
w razie problemów, zaproponuje sposób roz-
wiązania. Jeżeli spodoba Ci się zaproponowana 
metoda możesz od razu rozpocząć kurację.  
W celu skorzystania z bezpłatnej konsulta-
cji, wystarczy umówić się telefonicznie, lub 
zostawić dane kontaktowe na stronie www.
zaproszenie.naturhouse-polska.pl.

Centrum Dietetyczne 
Naturhouse w Ustroniu
ul. Kościelna 2 (Wejście od ul. Daszyńskiego)
tel. 608 663 343
Godziny otwarcia: 
Poniedziałek:  11.00 - 19.00
Czwartek:  11.00 - 19.00
Wtorek, Piątek: 8.00 - 16.00
Środa:  10.00 - 18.00

Dieta zwykle kojarzy się z uczuciem głodu, ciągłymi myślami o jedzeniu, 
skomplikowanymi przepisami, stresem i skomplikowane zasadami odstającymi 
od dotychczasowego sposobu odżywiania – może być inaczej.

Dietetyk Naturhouse w Ustroniu 
Marta Kurpas

6/2016/4/R

bardzo ścisłą selekcję, której wyniki zo-
staną ogłoszone wiosną tego roku. Wybór 
kandydatów przebiegał w trzech etapach: 
pierwszy polegał na napisaniu przez 
uczniów trzech wypracowań w języku 
angielskim dotyczących ich osiągnięć, 
konfliktów i porażek, jakie napotkali  
w swoim życiu, sposobów radzenia 
sobie z nimi oraz nauki wynikającej  
z tych doświadczeń. Po tym zadaniu do 
dalszej części zakwalifikowało się około 
1400 osób. W drugim etapie, który miał 
miejsce w Krakowie, kandydaci rozwią-
zywali testy gramatyczno-leksykalne. 
Trzeci etap, również odbywający się 
w Krakowie, to praca w grupach oraz 
indywidualna rozmowa kwalifikacyjna. 
Ostatecznie wyłoniono 150 najlepszych 
osób. W kwietniu tego roku okaże się, czy 
w gronie 40 szczęśliwców, którzy będą 
mogli wyjechać do Stanów, znajdzie się 
nasza uczennica. 

Nie trzeba nikogo przekonywać, że 
języki obce są pasją Izabeli. W tej chwili 
uczy się języka angielskiego i francuskie-
go. W tym roku zamierza zdać między-
narodowy certyfikat znajomości języka 
angielskiego FCE oraz taki sam egzamin 
na poziomie A2 z języka francuskiego, 
czyli DELF. Poza tym, bierze udział we 
wszelkiego rodzaju konkursach języko-
wych, ale nie tylko. Izabela jest także 
uczennicą bardzo aktywnie działającą 
społecznie. 

Mamy nadzieję, że będziemy mogli być 
dumni z naszej ambasadorki za wielkim 
oceanem.                          Anna Hanzlik
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Zdaniem 
Burmistrza

O budownictwie gminnym mówi 
burmistrz Ireneusz Szarzec.

*  *  *
Jednym z podstawowych zadań włas-

nych gminy jest budownictwo komunalne 
i socjalne. Korzystających z tych zasobów 
można podzielić na mieszkańców lokali 
socjalnych, komunalnych  i  mieszkań 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
w standardach wyższych niż komunalne, 
ale też droższych w eksploatacji.

Najtrudniejszym zadaniem gminy jest 
zapewnienie lokali socjalnych dla tych 
wszystkich, których z różnych względów 
nie stać na płacenie czynszu, wynajem czy 
posiadanie własnego mieszkania. Wśród 
tej grupy są też osoby posiadające sądowe 
wyroki eksmisyjne z zasobów prywatnych 
i spółdzielczych. Przede wszystkim jednak 
są to osoby o kryterium dochodowym tak 
niskim, że nie są w stanie ponosić opłat 
rynkowych za mieszkanie.

W minionym roku Rada Miasta pod-
jęła dyskusję na tematy mieszkaniowe  
i w jej wyniku przystępujemy w tym 
roku do realizacji zadań w dwóch obsza-
rach. Pierwszy to lokale socjalne mające 
powstać na terenie dawnego tartaku za 
budynkiem fundacji św. Antoniego, drugi 
to budynek TBS również na terenie po 
byłym tartaku.

Planowanych jest ponad 20 lokali so-
cjalnych W tym roku powstanie projekt 
budynku, chcemy też aplikować o środki 
zewnętrzne z Krajowego Funduszu Miesz-
kaniowego. W następnych latach w wielo-
letniej prognozie finansowej zaplanowano 
realizacje tego zadania w wysokości ok.  
3 mln zł. Będzie to nie tylko postawienie 
budynku, ale też budowa dróg dojazdo-
wych i zagospodarowanie terenu.

Zapadła również decyzja o wsparciu 
budowy kolejnych budynków w ramach 
TBS, którego miasto jest stuprocentowym 
właścicielem. Obecnie TBS posiada dwa 
osiedla, czyli os. 700-lecia przy ul. Fa-
brycznej oraz os. między ulicami Dworco-
wą i Spółdzielczą. Właśnie na terenie po 
tartaku chcemy wybudować kolejnych 36 
mieszkań TBS. Udział gminy to podnie-
sienie kapitału zakładowego TBS, resztę 
środków TBS zamierza pozyskiwać ze 
środków własnych, kredytu, planowana 
jest także partycypacja przyszłych najem-
ców lokali. Koszt to ok. 4 mln zł.

Realizacja tych dwóch zadań doprowa-
dzi do powstania mieszkań czynszowych, 
przy czym w przypadku lokali socjalnych 
czynsz na dość niskim poziomie jest regulo-
wany przepisami prawa, natomiast czynsz  
w TBS uchwalają władze spółki w oparciu 
o kalkulację kosztów.

Budowa kilkudziesięciu mieszkań gmin-
nych powinna w dużym stopniu poprawić 
sytuację osób oczekujących, jest to też re-
alizacja przez miasto zadań wynikających 
z przepisów prawa.               Notował: (ws)

6/2016/5/R

W poniedziałek 8 lutego w redakcji 
odbieraliśmy telefony z pytaniem, czy 
wiemy co się stało na boisku Kuźni. Na 
miejscu okazało się, że wichura poradziła 
sobie  z otaczającymi boisko siatkami,  
a raczej naporu nie wytrzymały podtrzy-
mujące siatkę słupki. Sprawa jest żywo 
komentowana, rozważane są różne przy-
czyny, ale i różne rozwiązania.

Jak dowiedzieliśmy się w Wydziale 
Inwestycji, Architektury i Gospodarki 
Gruntami Urzędu Miasta na miejscu 
sprawdzano, co się stało. Wizji lokalnej 
dokonano z projektantem, wykonawcą  
i podwykonawcą robót. Zniszczeniu ule-
gły słupy aluminiowe, mające dać pew-
ność, że nie będą korodować, że będą 
stabilne. Okazało się, że ich najsłabsze 
miejsce znajduje się przy podstawie. Tam 
doszło do złamania i nie ma możliwości 
naprawy w prosty sposób. Ustalono, że  

SŁUPKI NIE WYTRZYMAŁY
w pierwszej kolejności trzeba zabezpie-
czyć obiekt tak, by złamane słupy nie 
stwarzały zagrożenia. Boisko musi być  
w takim stanie, by mogło być użytkowane 
nawet bez tzw. piłkochwytów, czyli siatek. 
Najtrudniejsze jest rozwiązanie całej spra-
wy, gdyż na razie trudno ustalić po czyjej 
stronie leży wina. Tymczasem błąd został 
popełniony i niewykluczone, że konieczne 
będą opinie rzeczoznawców. Z tego co do 
tej pory sprawdzono, piłkochwyty zostały 
wykonane zgodnie z projektem, siatka ma 
odpowiednie oka. Projektant twierdzi, że 
jest to katalogowe rozwiązanie, także dla 
takiej strefy wiatrów jak w Ustroniu. 

Powstaną nowe piłkochwyty, także  
o wysokości 6 m, tak jak obecnie. Na 
pewno nie zostaną wykonane w ten sam 
sposób, być może zastosuje się słupki 
stalowe, bądź aluminiowe, ale o grubszych 
ściankach.                     Wojsław Suchta

Wiatr uporał się z aluminiowymi słupkami.                                                    Fot.  W. Suchta
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Ogłoszono przetarg: 
- nieograniczony pn „Budowa kolektora sanitarnego odciążają-
cego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą 
i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny 
mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej 
i Granicznej” – termin składania ofert – do dnia 23.02.2016 do 
godziny 10:00.
Więcej na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl

KONSULTACJE
I PRZETARGI

Kolej Linowa Czantoria przygotowała atrakcyjną promocję 
cenową dla młodzieży ustrońskiej.

Już od 15 lutego aż do końca sezonu zimowego (30 marca 2016) 
młodzież do 19 roku życia mieszkająca w Ustroniu na podstawie 
legitymacji szkolnej będzie mogła zakupić w kasach biletowych 
karnety promocyjne.

Karnety promocyjne:
- karnet 2 godzinny w cenie 36 zł 
- karnet 4 godzinny w cenie 44 zł 
- karnet na dowolne 3 dni w cenie 120 zł 
- karnet na dowolne 5 dni w cenie 150 zł 
- karnet na dowolne 10 dni w cenie 250 zł 
- karnet na dowolne 14 dni w cenie 300 zł 
Ważne - karnet narciarski jest niezbywalny - odsprzedaż lub 

udostępnianie karnetu innym osobom spowoduje zablokowanie 
karnetu.

Młodzież korzystającą z przygotowanej promocji obowiązuje 
regulamin cennika oraz kolei linowej dostępny przy kasach bile-
towych i na stronie internetowej:www.czantoria.net

                                                         Kolej Linowa Czantoria

FERIE 
NA CZANTORII

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” 
oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
zapraszają na Warsztaty Kompetencji Wychowawczych dla Ro-
dziców. Pierwsze spotkanie pt. „Rodzic jak góra, jak budować 
autorytet i utrzymać dobrą pozycję” odbędzie się we wtorek 23 
lutego w godz. 18-19.30 w Ośrodku „Można Inaczej”, Rynek 
4/5 (budynek biblioteki). Warsztaty organizowane są w ramach 
programu „Bezpieczne dzieciństwo” dofinansowanego przez 
Fundację „Dzieci Niczyje” i są bezpłatne. Więcej informacji 
można uzyskać pod nr. tel. 500-231-259 lub 33 854-33-99.  
W sumie do końca kwietnia odbędzie się 6 spotkań. 

BEZPŁATNE  WARSZTATY 
DLA  KAŻDEGO  RODZICA

6/2016/6/R

Creative English Workshop 
& Kiddo Kids 

    zaprasza dzieci w wieku od 5 do 9 lat 
na /NIEODPŁATNE/ WARSZTATY 

LITERACKO-FILMOWO-JĘZYKOWE z Gruffalo 
- bohaterem słynnej na całym świecie książki dla dzieci autorstwa 
Julii Donaldson. Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim 
i odbędą się: 

16 lutego (wtorek) lub 18 lutego (czwartek) 
w godz. 16.00-17.30

ul. 9 Listopada 3, zapisy pod numerem tel. 691-667-729 
Liczba miejsc ograniczona

W środę, 3 lutego w okolicach skrzyżowania ul. Daszyńskiego 
ze Spółdzielczą widać było spory ruch. Wszystko za sprawą Fun-
dacji św. Antoniego, która rozdała mieszkańcom Ustronia 3 tony 
jabłek. Odebrali je podopieczni Fundacji oraz inne osoby, które 
zostały zaproszone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Jabłka zniknęły bardzo szybko, ale jak zapowiada prezes Fundacji 
św. Antoniego Tadeusz Browiński, w kolejnych tygodniach będą 
nowe dostawy owoców. 

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących to tylko część działal-
ności Fundacji, ale bardzo istotna. Przy ul. Kościelnej prowadzona 
jest kuchnia, z której korzysta codziennie około 100 osób. Przed 
świętami podopieczni, ich dzieci i rodziny każdorazowo otrzymu-
ją bogate paczki. Nie mniej ważna jest pomoc bieżąca – zapomogi, 
wydawanie odzieży, pomoc psychologiczna, duchowa. Każdego 
roku od ponad 10 lat organizowana jest kolonia dla najmłodszych, 
na którą wyjeżdża około 40 podopiecznych rocznie. Fundacja 
mobilizuje swoich podopiecznych do prac społecznych, między 
innymi sprzątania rejonu, w którym znajduje się jej siedziba aż 
po ul. Dworcową i okolice dawnego dworca PKP. Bardzo ważna 
dla mieszkańców jest wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 
i leczniczego dla osób chorych, leżących. Stale uzupełniany jest 
jej asortyment i właśnie na ten cel Fundacja przeznacza środki 
uzyskane z 1 procenta przekazanego przez podatników. Trwa 
okres rozliczeniowy i prezes T. Browiński zwraca się z prośbą, 
by 1 procent swojego podatku przekazać właśnie na działalność 
Fundacji Św. Antoniego. Pieniądze te na pewno zostaną dobrze 
wykorzystane, żeby pomóc i ulżyć w codziennych troskach naj-
bardziej potrzebującym mieszkańcom naszego miasta. 

Fundacja św. Antoniego, 43-450 Ustroń, ul. Kościelna 21, nr 
KRS: 0000100192. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 
33 854-17-72.                                                                            (mn) 

JABŁKA  OD  
FUNDACJI

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Klemensa, Stowarzyszenie 
Czytelnia Katolicka, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumenicz-
ne, Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe „Siła”, Sekcja Turystów 
Górskich im. bł. Pierre Giorgio Frassatiego w ramach obchodów 
święta św. Cyryla i św. Metodego zapraszają na odsłonięcie tab-
licy rocznicowej „Cyrylo-metodiańskiej misji chrystianizacyjnej  
w Ustroniu”. Obchody odbędą się w niedzielę 14 lutego przy 
kościele rzymskokatolickim pw. św. Klemensa w Ustroniu.

W programie:
17.30 Powitanie gości przez organizatorów.
17.35 Przemówienia okolicznościowe.
17.50 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej.
Organizatorzy zapraszają 14 lutego o godz. 18 na uroczystą 

mszę św. w intencji trwania wiary chrześcijańskiej w Ustroniu 
w 1150. rocznicę przybycia misji chrystianizacyjnej św. Cyryla 
i św. Metodego oraz ich uczniów na Śląsk Cieszyński i 1140. 
rocznicę rozpoczęcia misji chrystianizacyjnej św. Metodego  
i jego prezbiterów w kraju Wiślan i na Śląsku, a po mszy św. do 
Czytelni Katolickiej na godz. 19 na prelekcję Elżbiety i Andrzeja 
Georgów pt: „Trasa cyrylo - metodiańskiej misji chrystianizacyj-
nej na Śląsku Cieszyńskim w latach 865-866.”

W latach 865-866 roku, czyli 1150 lat temu, cyrylo-metodiańska 
misja chrystianizacyjna, wychodząc z Nitry (Słowacja), podążając 
wzdłuż rzek Wagu i Nitry dotarła na Poważe i do ówczesnych 
północnych granic Państwa Wielkomorawskiego. Misja sięgnęła 
północnych stoków Beskidu Śląskiego, Małego, Żywieckie-
go, Wyspowego i Niskiego. Chrystianizacja przez św. Cyryla  
i św. Metodego i ich uczniów dotarła do miejscowości: Ustroń  
w Beskidzie Śląskim, Radocza w Beskidzie Małym, Maków Podha-
lański w Beskidzie Żywieckim, Trzemeśnia w Beskidzie Wyspowym  
i Skalnik w Beskidzie Niskim.                                              

ODSŁONIĘCIE  TABLICY

*  *  *
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Burmistrz Miasta Ustroń informuje, 
że na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni zostały wywie-

szone wykazy: 
- z dnia 03.02.2016 r. dotyczący gminnych nieruchomości 

przeznaczonych: do najmu na cel działalności związanej 
z wystawianiem przedstawień artystycznych – cyrk, do 
najmu na cel ogródka letniego, do najmu na okres do lat 
trzech na cel mieszkaniowy,

- z dnia 02.02.2016 r. do dzierżawy w celu umieszczenia 
przyłącza gazu średniego ciśnienia dn 25PE.

ZATRUDNI 

PANIE na stanowiskach montażowych
z okolic Ustronia, Skoczowa, Brennej, Dębowca
Miejsce pracy: Skoczów przy ulicy Góreckiej 32.

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i warunki zatrudnienia 
(umowa o pracę). 
Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres mailowy: 
karina@djmwtechnik.pl  lub drogą pocztową na adres:
ul. Kuźnicza 4c, 43-450 Ustroń, 

tel. kontaktowy: 606-941-203

Polska firma DJMW Technik Sp.zo.o.
6/2016/7/R

Muzeum Marii Skalickiej powraca do idei konkursu literackie-
go, który parę lat temu cieszył się dużą popularnością i ujawnił 
szereg  utalentowanych osób z naszego (i nie tylko) regionu,  
którzy zasłużyli na nagrody w konkursie literackim „Wahadło 
czasu”. W tym roku proponujemy „ustrońską wiosnę poetycką”, 
w ramach której oczekiwać będziemy od Państwa wierszy i prozy 
poetyckiej. Tematyka dowolna, jednak ze szczególnym uwzględ-
nieniem Ustronia – jego walorów przyrodniczych, regionalnych 
itp. W konkursie mogą wsiąść udział osoby w różnym wieku. 
Prace można nadsyłać w okresie od lutego do sierpnia 2016 
włącznie. We wrześniu oceni je komisja złożona z polonistów, 
a w listopadzie uroczyste spotkanie laureatów. Szczegóły wraz 
z regulaminem konkursu podamy do wiadomości w następnym 
wydaniu gazety, a także na portalu ustron.pl.

USTROŃSKA 
WIOSNA POETYCKA

6/2016/1/O

Miejska Biblioteka Publiczna i Szkoła Podstawowa Nr 1  
w Ustroniu zapraszają dzieci i dorosłych do udziału w konkursie 
plastyczno-literackim „Zwierzę, jakie jest, każdy widzi”. Celem 
Konkursu jest rozwijanie kreatywności plastycznej i literackiej 
dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych, integracja środowiska 
lokalnego, uwrażliwianie na potrzeby zwierząt. Planowanym 
efektem Konkursu jest wydanie prac w formie broszury i wrę-
czenie jej jako nagrody wyróżnionym osobom, a także zorgani-
zowanie wernisażu najlepszych prac. 

Praca składa się z dwóch integralnych części : praca plastycz-
na, przedstawiająca wizerunek zwierzęcia oraz wiersz (forma 
dowolna), stanowiący komentarz do ilustracji. Technika prac 
dowolna: kolaż, rysunek, malarstwo, grafika komputerowa – pła-
ska na papierze. Wiersz i praca plastyczna tworzą format A-3 (po 
złożeniu pion lub poziom – 2 kartki A-4 lub jedna, podzielona na 
pół A-3). Premiowana samodzielność prac! Dzieci nie pomagają 
dorosłym i odwrotnie! 

Regulamin i informacje dostępne na stronie internetowej www.
biblioteka.ustron.pl oraz pod nr tel. 338542340.

Prezentujemy kolejną fotografię, po-
chodzącą z bogatej spuścizny Mariana 
Żyromskiego, znajdującej się w zbiorach 
Muzeum Ustrońskiego. Tym razem zdję-
cie będzie dla Czytelników zagadką, na 
którą my znamy odpowiedź. Zatem gdzie  
w Ustroniu stał ten stary, drewniany młyn 
wodny? Niestety nie udało nam się do-
kładnie zidentyfikować poprzedniego 
zdjęcia, mamy jednak przypuszczenia, że 
może to być jeden z tartaków, zlokalizo-
wanych niegdyś na terenie Nierodzimia, 
może nawet na granicy z Harbutowi-
cami. Z pewnością kiedyś tajemnica ta 
zostanie rozwikłana. Alicja Michałek 

Na os. Manhatan wiatr złamał znak.                                         Fot. SM

KONKURS 
PLASTYCZNO-LITERACKI
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kwartał rozpoczyna przerwa wakacyjna  
w miesiącu lipcu – wówczas Komisje  
i Rada Miasta nie pracują – stąd w 3 kwar-
tale wniosków i opinii jest znacząco mniej 
niż w pozostałych kwartałach. Dlatego 
przedstawiać będziemy czytelnikom Ga-
zety Ustrońskiej łącznie te dwa kwartały. 

Wyjątek w 2015 roku stanowiła Komisja 
Rewizyjna, obradom której przewodniczy 
pani Barbara Staniek-Siekierka, która pra-
cowała także w lipcu. 

Dobrym zwyczajem w demokracji jest 
przekazanie funkcji kontrolnej – pełnionej 
przez Komisję Rewizyjną – do nadzoru 
przez osobę spoza zwycięskiego ugru-
powania. Stąd propozycja i wybór pani 
Barbary Staniek-Siekierki. Członkowie 
KWW „Wspólnie dla Ustronia” zadbali 
także o inną dobrą praktykę: w składzie 
Komisji Programowej Gazety Ustrońskiej 
pracują trzy osoby – z których każda re-
prezentuje jedno z ugrupowań mających 
przedstawicieli w Radzie Miasta. Są to 
panowie Roman Siwiec oraz Stanisław 
Malina. Obradom tej Komisji przewodni-
czy Piotr Nowak. 

Zakres prac poszczególnych Komisji 
RM za okres kwiecień-wrzesień 2015:

Komisja Komisja Ochrony Środowiska, 
Zdrowia, Rolnictwa zajęła stanowisko  
w sprawie rozpatrzenia i przeprowadzenia 
wizji lokalnej po posiedzeniu Komisji  
w MDSS, a także ankiety ewaluacji zado-
wolenia ze świadczonych usług w MDSS.

Złożyła wniosek w sprawie powołania 
punktu pomocy doraźnej i pogotowia  
w mieście wspierając tą potrzebę, jedno-
cześnie rozumiejąc fakt braku środków 
budżetowych na ten cel. 

Złożono wnioski do Burmistrza Miasta 

między innymi w sprawach:
-inwentaryzacji dzielnic/ulic miasta,  

w których koniecznie jest wykonanie kana-
lizacji deszczowej, jak również zestawienie 
kosztorysów koniecznych remontów

- kontynuowania działań zmierzających 
do uporządkowania i zagospodarowa-
nia terenów nadrzecznych pozostających  
w zarządzie RZGW

- regularnego czyszczenia śluzy przy ul 
Polnej przez Społke Wodną Młynówka, 
rozeznanie możliwości technicznych wy-
eleminowania problemu zalewania posesji 
przy ul Ponej oraz weryfikacji podejrzeń  
o wybudowaniu nielegalnych tam w cieku 
wodnym w rejonie ul Krzywej

- w konsekwencji zgłaszanych przez 
mieszkańców uwag w zakresie terminowo-
ści i jakości świadczonych usług - zwięk-
szenia nadzoru nad Przedsiębiorstwem 
Komunalnym sp z o.o.

- zmian w składzie Komisji Uzdrowi-
skowej

- zakupu dodatkowych koszy na psie 
odchody

- oznakowania wejścia do Urzędu Miasta 
zgodnie z zapisami instrukcji postępowania 
z klientem z dysfunkcjami narządów ruchu

- zabezpieczenia środków budżetowych 
na opracowanie nowego operatu uzdro-
wiskowego 

- remontu chodnika przy ul Stawowej na 
wysokości MDSS

Opiniowano także projekty uchwał  
w zakresie tematycznym komisji w tym m.in.  
w sprawie usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest oraz ustanowienia pomników 
przyrody, a także w w sprawie udziela-
nia dotacji celowej na dofinansowanie 
inwestycji służącej ochronie powietrza 
– wymiana żródeł ciepła w budynkach 
mieszkalnych na terenie miasta.

SPRAWOZDANIE Z  DZIAŁALNOŚCI  RADNYCH 
Komisja Kultury, Sportu, Turystyki  

i Promocji składała między innymi wnio-
ski w sprawach:

- ustalenia prawnej możliwości uregu-
lowania zakresu prowadzonych rodzajów 
działalności gospodarczej na terenach od 
stadionu do parku Kościuszki w pasie 
od ul Sportowej z aleją Legionów oraz  
w stronę rynku i amfiteatru

- udostępniania w tygodniu amfiteatru 
zwiedzającym 

- opracowania mapek szlaków tury-
stycznych i rowerowych oraz strony inte-
rentowej miejskiej inforamcji turystycznej 
zawierającej pełną bazę noclegową i ga-
stronomiczną

- rozpoczęcia procedury udziału w Pro-
gramie Rozwoju Infrastruktury Lekkoat-
letycznej (Orlik) 

- przygotowania inwentaryzacji tablic 
reklamowych i kierunkowych będących 
własnością miasta oraz zamieszczonych 
w pasie drogowym celem weryfikacji 
zasadności ustawienia, ujednolicenia  
i przejrzystości

- rozeznania możliwości wprowadzenia 
Karty Ustrońskiego Seniora, uruchomie-
nia kina letniego lub możliwości dofi-
nansowania Festiwalu Piosenki Czeskiej  
i Słowackiej

- przygotowania kampanii promocyjnej 
miasta - Jesień-Zima

Opiniowano pozytywnie między in-
nymi:

- dofinansowanie zakupu strojów oraz 
pianina elektrycznego dla ER Równica 
(16 000 PLN) 

- zorganizowania jednego z etapów 61 
Rajdu Wisły na terenie miasta

- przyznanie zaproponowanym osobom 
Lauru Srebrnej Cieszynianki a także Wy-
różnienia za Zasługi dla Miasta Ustronia.

Przewodniczący Komisji – radny An-
drzej Szeja podkreśla dobrą współpra-
cę wszystkich członków tej Komisji,  
a szczególnie aktywność i inicjatywy Jana 
Zachara, którego działania ukierunkowa-
ne były na zwiększenie ilości i jakości 
imprez w Ustroniu, promujących miasto 
i budujących jego markę, jako atrakcyj-
nej miejscowości turystycznej. Czerpiąc  
z doświadczeń zawodowych zdobytych  
w branży rozrywkowej dzieli się on swo-
imi spostrzeżeniami, a także wspomaga 
pracowników UM swoim doświadcze-
niem.

Ponadto ustaleniem wewnętrzym tej 
komisji jest podział tematyczny głównych 
zagadnień pomiędzy poszczególnych 
członków stosownie do ich kompetencji  
i osobistych zainteresowań. I tak np pani 
Barbara Staniek-Siekierka wnosi szcze-
gólny wkład w sferę kultury. Jest aktyw-
nym uczestnikiem większości wydarzeń 
kulturalnych w naszym mieście, zawsze 
chętnie dzieląc się swoimi refleksjami  
i spostrzeżeniami. 

W kolejnym wydaniu Gazety Ustroń-
skiej możecie Państwo oczekiwać spra-
wozdania z pozostałych Komisji za okres 
2-3 kwartału 2015. 

(cd. ze str. 1)

W weekend silny wiatr przewrócił wiele drzew. Część z nich przeznaczona była do wycię-
cia.                                                                                                                                      Fot. SM
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KOLĘDOWANIE  Z  CZANTORIĄ
– Śpiew trzeba kochać, żyć z nim – twier-
dzi Halina Fober prezesująca Estradzie 
Ludowej „Czantoria”. Reprezentacyjny 
zespół naszego miasta od lat tworzą ludzie, 
którzy potrafią śpiewać, a najważniejsze, 
że potrafią się temu poświęcić. Wszyscy 
ich znamy z wielu koncertów, a ostatni  
w MDK „Prażakówka” zwyczajowo za-
kończył się owacją na stojąco. 
– Śpiewanie w chórze zobowiązuje – mówi 
H. Fober. - Są utwory, które śpiewamy 
od lat, ale cały czas dochodzą nowe i je 
musimy wyćwiczyć. Trzeba się uczyć, tym 
bardziej, że „Czantoria” śpiewa bez nut i to 
nie jest proste. Chóry zazwyczaj mają nuty 
przed sobą. „Czantoria”, ale też „Równi-
ca” to estrady, czyli się ruszamy, a wtedy 
nuty przeszkadzają. Dlatego wszystkiego 
musimy się wyuczyć na pamięć. Jeżeli 
ktoś tego nie lubi, uważa, że jakoś to da 
się zaśpiewać, to nic z tego nie wychodzi. 
Nie ma prawa wyjść.

Beskidzkie Kolędowanie „Czantorii 
w Prażakówce” odbyło się w piątek 29 
stycznia i wszystko wyszło znakomicie. 
Zespół pod dyrekcją Danuty Zoń-Ciuk 
zaprezentował różnorodny repertuar. Jako 
że były kolędy, więc te bardziej znane 
śpiewano wspólnie z publicznością. 
– Występujemy, co wymaga przygoto-
wań, czyli poświęcenia czasu na próby, 
a potem na koncerty. A nie robimy tego 
zawodowo. Jesteśmy ludźmi chcącymi 
śpiewać. Lubimy i chcemy to robić. Jest 
to też zobowiązanie, ale żeby mu sprostać, 
trzeba być pasjonatem – mówi H. Fober. - 
Pracujący mają często kłopot, by zdążyć 
na próbę, koncert. A powiedzmy wprost, 
bardzo mało jest korzyści ekonomicznych. 
Są miłe spotkania, np. wspólna jajecznica, 
ale to w sumie niewiele. Wyjazdów mamy 
coraz mniej, a to ze względu na fundusze. 
Przy wyjazdach dalszych, zagranicznych 
chórzyści muszą się liczyć z częściowym 
pokrywaniem kosztów, gdyż nie da się 
wszystkiego pokryć tylko ze środków 
stowarzyszenia. 

W ubiegłym roku „Czantoria” dała 
około 40 koncertów, w tym sześć zagra-
nicznych. Śpiewali na Zaolziu, zresztą 
tam bywają dość często. Występowali 
w Wiedniu zaproszeni przez proboszcza 
jednego z kościołów, a przy okazji zwie-
dzali Wiedeń. Przed świętami Bożego 
Narodzenia zostali zaproszeni do part-
nerskiego miasta Hajdunanas na jubileusz 
155-lecia tamtejszego zespołu. Wystąpili 
na głównym koncercie, a potem także  
w kościele. Zajęli 3 miejsce w 22. kon-
kursie „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach. 
Ubiegły roku to także zmiana strony in-
ternetowej zespołu, ale przede wszystkim 
nagranie nowej płyty. Nagranie odbyło 
się w ewangelickim kościele ap. Jakuba 
Starszego. 
– Prof. Ryszard Gabryś po wydaniu tejże 
płyty przedstawiał w Radiu Katowice 
jej fragmenty – mówi H. Fober. – Jest to 
również wspomnienie o naszym byłym 

dyrygencie Władysławie Wilczaku, jako 
że większość utworów na tej płycie była 
przez niego opracowana muzycznie. 

Płytę można było nabyć po koncer-
cie w „Prażakówce”. A zespół już myśli  
o kolejnym nagraniu płytowym.
– W tym roku się przygotowujemy,  
a zamierzamy ją nagrać w 2017 r. – mówi 
H. Fober. - Będą tam utwory ludowe, ale  
w większości nowe. Znajdzie się na pewno 
w naszym wykonaniu „Ondraszek” Ha-
dyny prezentowany już dwa lata temu na 
Dożynkach, przyjęty aplauzem na stojąco. 
Chcemy ludowe utwory połączyć z obrzę-
dem dożynkowym, który prowadzimy od 
przeszło dwudziestu lat. A obrzędu do tej 
pory nie nagrano. Planujemy w tym roku 
także zagraniczny wyjazd na festiwal 
albo konkurs. Chcemy ponownie wziąć 
udział w konkursie „Złoty Kłos”, ale także  
w Międzynarodowym Konkursie „Śląskie 
Śpiewanie” w Koszęcinie, a braliśmy 
udział w pierwszej edycji tego konkursu  
i wtedy zajęliśmy pierwsze miejsce. Przede 
wszystkim w tym roku skupiać się będzie-
my na wymianie strojów męskich. Wymia-
na dlatego, że są już bardzo podniszczone, 
poza tym są to stroje stylizowane, co 
czasami nas eliminuje z niektórych kon-
kursów, gdzie pod uwagę bierze się także 
strój, czy jest typowo regionalny. Na ten 
cel otrzymaliśmy dotację z Urzędu Miasta, 
a także ze starostwa. Jeżeli dostaniemy 
dotację z województwa, to chcemy prze-
prowadzić renowację damskich strojów  
i uszyć stroje dla najmłodszych. Mamy  
w zespole dzieci i gdy gromadka się zbie-
rze przy Dożynkach, to żeby je ubrać, stro-
je dla nich musimy pożyczać z Goleszowa.

Dzieci to zawsze nadzieja. To, że są  
w zespole dobrze rokuje na przyszłość. EL 
„Czantoria” koncertuje, także w Uzdro-
wisku, choć ostatnio musi to czynić bez-
płatnie. 
–  Śpiewamy tam, by nie widział nas tylko 
Ustroń, ale też ludzie z całego kraju i zza 
granicy – mówi H. Fober. - A co będzie 
dalej, czas pokaże. Na pewno „Czantoria” 
będzie istnieć, bo ona musi istnieć.
                                      Wojsław Suchta

W świątecznym nastroju.                                                                                      Fot. W. Suchta

Na zakończenie przekazano sobie znak pokoju.                                                         Fot. W. Suchta
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KRONIKA  NA  MEDAL
Trzymam w ręku „Pamiętnik Ustroń-

ski” tom 18. Piękne wydanie. Ładny pa-
pier, ciekawa okładka, dużo archiwalnych  
i intrygujących fotografii. Niejeden pro-
fesjonalny wydawca chciałby zapisać to 
wszystko na swoim koncie. Tym bardziej, 
że prawie 300 stron to dla czytelnika 
prawdziwe źródło wiedzy o przeszłości 
Ustronia. Opisanej interesująco i dokład-
nie, rzetelnie udokumentowanej poprzez 
m.in. barwne relacje o losach ludzi, którzy 
skromnie i bez rozgłosu rozwijali to piękne 
miasto położone w malowniczym górskim 
regionie.

 Dla mnie, dziennikarza zajmującego 
się od lat problematyką samorządową, 
lektura „Pamiętnika...” to potężna dawka 
optymizmu i satysfakcji. Czuję ogromny 
szacunek wobec tych ludzi, należących 
do Towarzystwa Miłośników Ustronia, 
którzy w dzisiejszym zmaterializowanym 
świecie, podjęli się bezinteresownie tak 
żmudnej działalności wydawniczej, nie 
przynoszącej w dodatku ani sławy, ani 
finansowych korzyści. Cenię ich szla-
chetny idealizm i poczucie misji, które 
zaowocowały zupełnie inaczej. Na łamach 
tej, przenoszącej nas w przeszłość kroniki, 
zaprezentowali bowiem, nolens volens, 
kilka cennych prawd adresowanych do 
tych, którym na sercu leży dobro i rozwój 
„małej ojczyzny”.

A więc, po pierwsze, „mała ojczyzna” 
to nie pusty patriotyczny slogan. Nasza 
ustrońska „mała ojczyzna” – zdają się 

rzecz definiować autorzy – to inaczej 
bilans dokonań wszystkich bez wyjątku 
obywateli! A jej kondycja zależy wyłącz-
nie od tego, czy w ogólnym rozrachunku 
przeważają ci, którzy potrafią efektywnie 
pracować pro publico bono! A więc po-
dejmują na społecznej niwie działalność 
pożyteczną zamiast pozornej i bezsen-
sownej. Cechuje ich empatia i wrogość 
wobec wszelkich fobii i konfliktów. Bliżej 
im do współpracy i kompromisu, a dalej 
do awantur, podziałów i wojen  podjaz-
dowych.

Wertując dokładnie kartki „Pamięt-
nika...” mam poczucie, że Ustroń miał 
szczęście do takich właśnie mieszkańców, 
takich rodzin, a nawet całych rodów! To 
lokalni bohaterowie, lokalne ustrońskie 
diamenty. Choć przydomek „lokalny” 
krzywdzący nieco, gdyż sukcesy boha-
terów tej książki wpływały (i wpływają) 
nie tylko na rozwój miasta, ale przecież 
także regionu, a w konsekwencji i całej 
ojczyzny. A siła tej ostatniej, o czym prze-
konała nas już boleśnie nasza historia, nie 
zależy wyłącznie od odgórnych zarządzeń 
i ręcznie poruszanych sterów, lecz od 
poświęcenia, mądrości i bezinteresownej 
pracy m.in. właśnie ustronian. Ci zaś,  
o czym przekonuje mnie kronika, potrafili 
wypracować tzw. społeczną sztafetę. Przed 
wojną pracowały pokolenia na miarę 
swoich możliwości. Podczas okupacji wal-
czyły o przetrwanie. Po wojnie budowały  
i odbudowały. Teraz chcą rozwijać, two-
rzyć i unowocześniać. Bez tej ciągłości 
nie ma postępu i sukcesów w mieście. 
Tak zdaje się mówić przecie każda karta 
tej mądrej książki.

Jestem więc bardzo wdzięczny pani 
Elżbiecie Sikorze, należącej do grona do-
brych ustrońskich duchów, za przysłanie 
mi osiemnastego (sic!) tomu „Pamiętnika 
Ustrońskiego”, który na koniec zmusił 
mnie do bardziej osobistej refleksji. Cza-
sem otrzymuję od małych czytelników  
z Ustronia i okolic listy i podziękowania za 
książeczki i filmy, których jestem autorem. 
Pisarską próżność mile łechce fakt, że dzie-
ci nadal lubią koty Filemona i Bonifacego, 
wróbla Ćwirka, Jasia Kowalskiego etc. 
i to w dobie, gdy czytelnictwo w RP nie 
ma się najlepiej. Z tego faktu wyciągam 
jednak zupełnie inny wniosek. To piękne, 
myślę, że światli ustronianie potrafią za-
dbać nie tylko o swą „małą ojczyznę”, ale  
i o rozwój intelektualny najmłodszego 
pokolenia. Wiedzą, że książka rozwija  
i uczy! Tak jak ten „Pamiętnik Ustroński”, 
który trzymam w ręku. Warto było go 
wydać, by usłyszeć choćby czytelniczy 
okrzyk: Boże, ile w tym Ustroniu się 
działo! To najlepsza recenzja w świecie.   

                         Marek Nejman 

P.S.  W imieniu Zarządu Towarzystwa Mi-
łośników Ustronia bardzo dziękuję Panu 
Redaktorowi za tak ciepłą, życzliwą, pełną 
pozytywnych słów analizę i ocenę naszego 
wydawnictwa.                   Elżbieta Sikora 

* * * 

RECENZJA  18  TOMU  
„PAMIĘTNIKA USTROŃSKIEGO”

Poprosiłam Pana Marka Nejmana – warszawskiego dziennikarza, pisarza  
i scenarzystę, pomysłodawcę, współautora znanych i cenionych bajek dla dzieci, 
m.in. „Przygód Kota Filemona” – o napisanie recenzji najnowszej publikacji Towa-
rzystwa Miłośników Ustronia – 18 tomu „Pamiętnika Ustrońskiego”.

Marcin Gądarowski 
ul. Stawowa 2A Ustroń

Med-Lab Suchanek 

tel. 792-531-258

Nowo otwarty 
GABINET 

STOMATOLOGICZNY

„PAMIĘTNIK 
USTROŃSKI” 
ARTYKUŁY

Lidia Szkaradnik „Z dziejów 
szkolnictwa ewangelickiego w Ustro-
niu”, Bożena Kubień „Zabytkowy 
gmach szkoły przy ul. Stawowej 3 w 
Ustroniu”, Ewa Lankocz, Elżbieta 
Tyrna „Od Polskiego Kółka Pedago-
gicznego do Związku Nauczycielstwa 
Polskiego – z dziejów organizacji 
nauczycielskich w Ustroniu”, Bożena 
Kubień „Przyczynek do dziejów rodu 
Drozdów z Hermanic”, Halina Żeliń-
ska-Mika „O szewcu z ulicy Ogrodo-
wej i jego córkach (część II)”, Bożena 
Kubień „Działalność inżynierska kon-
struktora budowlanego dr. Henryka 
Raszki (1937-2014)”, Henryk Buszko 
„Henryk Raszka – doktor nauk tech-
nicznych, wybitny umysł i charakter, 
niezawodny przyjaciel”, Karol Brud-
ny „Niemi i zapomniani świadkowie 
nieodległej jeszcze historii”, Alicja 
Michałek „Historyczne założenie huty 
„Klemens” – kolejne odkrycia”, Mi-
chał Pilch „Dobka – uzupełnienie”, 
Zygmunt Białas „Ustroński Moorbad 
w latach 1909-1926”, Dorota Greń 
„W cieniu Bucza. Historia zabudowań 
stanicy harcerskiej w Górkach Wiel-
kich Sojce”, Bożena Kubień „Pomnik 
Pamięci Narodowej w Ustroniu”, Otto 
Winecki-Windholz „Jak zwykle – 
wspomnienia”, z Ewą Wellisz rozma-
wia Elżbieta Sikora „Moje życie to 
czas ciągłych zmian i dostosowywania 
się do nowych warunków”, Anna 
Guznar „Życiorys barwny jak obrazy 
jej pędzla. O malarce Elżbiecie Szoło-
miak – trochę jubileuszowo”, Elżbieta 
Szołomiak „Życie barwne jak paleta” 
– fragmenty autobiografii”, Beata 
(indi) Tyrna, Jarosław jot-Drużycki 
„Z kości wyczarowane”, Michał Pilch 
„Witrażystka z Dobki”.

6/2016/8/R
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NAGRANIE  NA  SETKĘ
– W Żywcu wystąpił razem z nami Zespól 
Pieśni i Tańca „Żywczanie”, czyli ponad 
czterdzieści osób w strojach żywieckich. 
Na zakończenie koncertu cały chor śpiewał 
z nami kolędy – dodaje Anna Adamowska.

Ustroński koncert odbył się w MDK 
„Prażakówka” 31 stycznia. Teklę Klebetni-
cę możemy podziwiać w Ustroniu podczas 
różnych imprez. Grają też własne koncerty, 
ale z różnymi muzykami. Dwa koncerty 
promujące płytę grane były przez tych, 
którzy właśnie na tej płycie występują.  
A są to: A. Adamowska (skrzypce, śpiew),  
Z. Czupryn (akordeon, śpiew), Marcin 
Bobak (kontrabas, śpiew), Jeno Lisztes 
(cymbały, werbel), Wojciech Świerczyna 
(gitara). 
- Zakończyliśmy wydawanie płyty, a sporo 
czasu zajęła nam akcja „Polak Potrafi”. 
Ania pracował po 14 godzin dziennie przez 
miesiąc – mówi Z. Czupryn. - W Ustroniu 
klimat bardziej podniosły, a my czuliśmy 
się bardzo dobrze na scenie.
– Był to pierwszy w naszej karierze 
koncert, który organizowaliśmy sami, 
jako promocję płyty. Trochę czuliśmy się 
niepewnie, bo na dwa dni przed koncer-
tem sprzedano zaledwie 20 biletów. Gdy 
wyszliśmy na scenę i zobaczyliśmy pełną 
salę, to serce rosło. Publiczność nas nie 
zawiodła.

Koncert wyśmienity, zresztą jak wszyst-
kie występy Tekli Klebetnicy. Płyta 
natomiast to najbardziej znane utwory  
w wykonaniu tego zespołu. 

A. Adamowska i Z. Czupryn zgodzili 
się zdradzić, jak płyta powstawała. Po-
niżej ich wypowiedzi:
Z. Czupryn: - Okazało się, że wszystko 
przy nagrywaniu płyty jest trudne.
A. Adamowska: - Sporo czasu zajmowała 
organizacja, gdyż każdy członek zespołu 
ma inne zajęcia. Dlatego wszystko trzeba 
było planować, tak, byśmy mogli się ze-
brać i by była sala. Nagrywaliśmy w Domu 
Kultury „Śrubka” w Żywcu.

ZC: - Można pomyśleć, że nagranie to 
wejście do studia, potem zrobienie okład-
ki i można sprzedawać. A tu np. trzeba 
znaleźć salę odpowiadającą akustycznie,  
a dobre sale zazwyczaj są zajęte. Na-
grywaliśmy płytę na żywo, czyli każdy 
nie nagrywa osobno swojej ścieżki tylko 
siedzimy razem i gramy. 
AA: - Nie mamy metronomów w uszach, 
więc tempo różnych nagrań tego samego 
utworu nieco się różni.
ZC: Było to tzw. nagranie na „setkę”, czyli 
jak na koncercie, z tym że piętnaście wersji 
jednego utworu. Potem utwór dzielimy na 
np. cztery podstawowe części i szukamy 
najlepszych. Tych piętnastu wersji trzeba 
wysłuchać kilkadziesiąt razy.

AA: - A i tak w końcu okazywało się, że 
najlepsza wersja to ta w całości. 
ZC: - Utwory były tyle razy przesłucha-
ne, że w końcu nie wiedziałem, który 
fragment mi się bardziej podoba. Ale 
ten etap przebrnęliśmy, po czym okazało 
się, że zapomnieliśmy dograć chórki, 
więc musieliśmy jechać do Warszawy. 
Po drodze mieliśmy kolizję, facet w nas 
wjechał. Następnie okładka, a to praca 
nad detalami.
AA: - Mieliśmy koncepcję, projektantka 
swoją, więc było dużo poprawek.
ZC: - Goniły nas terminy. Dostaliśmy 
pomoc z miasta Ustroń i musieliśmy ją  
w terminie wykorzystać. Szczęśliwie 
dzięki pani Grażynie udało się termin wy-
dłużyć. Generalnie płytę udało się wydać 
dzięki zaangażowaniu wielu życzliwych 
ludzi. Michał pomógł wydać, znalazł 
tłocznię mogącą nas obsłużyć tanio i poza 
kolejką. Gdy już wszystko było domknięte 
okazało się, że budżet mamy niewystar-
czający, a wtedy dwie osoby przelały nam 
pieniądze na konto. Wspomógł nas kuzyn 
Ani oraz przyjaciele z Teksasu
AA: - Wiemy ile w tą płytę włożyliśmy 
pracy, ale teraz wiemy, że warto. 
ZC: - Dzięki tej płycie już nawiązaliśmy 
kontakty z mediami. Podjęliśmy rozmowy 
ze znanym kompozytorem i chcielibyśmy 
mieć program autorski.
AA: - Mamy też plany związane z kolę-
dami, ale to przyszły rok. 
ZC: - Inne zespoły nam znane zawsze 
podpowiadały, by wydać płytę, bo wtedy 
dopiero się zaczyna robienie kariery. Teraz 
wiem o co chodzi. Gdy wchodzi się do 
pokoju i widzi 10 kartonów po 150 płyt, to 
człowiek się zastanawia, co z tym zrobić  
i staje się aktywny. A tak naprawdę, jest 
to namacalny efekt pracy.
AA: - Ślad pozostający w rękach. Poza 
tym przygoda, nieprzespane noce, ale 
przede wszystkim satysfakcja. Człowiek 
staje się bogatszy.           Wojsław Suchta

Tekla Klebetnica w Prażakówce.                                                                               Fot.  W. Suchta

J. Lisztes i jego solowy popis.                                                                        Fot.  W. Suchta

(cd. ze str. 1)
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SUKCESY  TRÓJKI  5 i 6 listopada 2015 r. odbyły się etapy 
szkolne Wojewódzkiego Konkursu Przed-
miotowego z Języka Polskiego oraz Wo-
jewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  
z Matematyki. Konkursy te są przezna-
czone dla uczniów szkół podstawowych. 
Do etapu szkolnego przystępują uczniowie 
na zasadzie dobrowolności, natomiast do 
etapu rejonowego zakwalifikowani zostają 
ci uczniowie, którzy wykazali się szeroką 
wiedzą polonistyczną i matematyczną przez 
uzyskanie co najmniej 84% możliwych do 
zdobycia punktów. Do etapu rejonowego 
konkursu z języka polskiego jako jedyna 
z Ustronia zakwalifikowała się, uczenni-
ca klasy szóstej, Samantha Pinkas, którą 
przygotowała nauczycielka Aldona Sztuka. 
Natomiast do etapu rejonowego konkursu  
z matematyki zakwalifikowali się: Karolina 
Gomola i Jakub Śliwka - również z klasy 
szóstej, przygotowywani przez nauczycielkę 
Magdalenę Herzyk.

Drugie etapy konkursu odbyły się  
7 i 8 stycznia w Bielsku-Białej. Po dwóch ty-
godniach oczekiwania otrzymaliśmy wspa-
niałą wiadomość, że do etapu wojewódzkie-
go konkursu przedmiotowego z matematyki,  
uzyskując co najmniej 84% punktów, zostali 
zakwalifikowani zarówno Karolina jak  
i Jakub. Uzyskali tym samym tytuł finalisty 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  
z Matematyki dla Uczniów Szkół Pod-
stawowych Województwa Śląskiego. 12 
lutego odbędą się eliminacje trzeciego eta-
pu. Trzymamy kciuki za naszych uczniów, 
którzy ciężko pracują przygotowując się do 
konkursu.                                            (MH)Od lewej stoją: Karolina Gomola, Jakub Śliwka, Samantha Pinkas.

– Uczymy się tańca nowoczesnego  
i będziemy tańczyć dla mamy, ale nie po-
wiemy kiedy, bo to będzie niespodzianka 
– mówią dość tajemniczo dziewczynki  
z zespołu Tańca Nowoczesnego Fantazja 
działającego w Miejskim Domu Kultury 
„Prażakówka”.  - Rodzice wiedzą, że tu 
chodzimy na taniec, ale to my chcemy 
to robić. Dobrze się tu bawimy. Mamy 
różne zabawy. Ostatnio w głuchy telefon, 
są też różne tańce. Występowałyśmy  
w „Prażakówce”, ale też na wianuszkach 
w Jaszowcu. Było tam dobrze, ale upał  
i tańczyłyśmy na gorących deskach. 
Dobrze, że byłyśmy z wachlarzami. Na 
sobie miałyśmy te same stroje, tylko ta-
niec z wachlarzami. Stroje mamy z domu 
kultury i są dobre. 

Zajęcia z dziewczynkami prowadzi 
Katarzyna Rymanowska, która o swych 
podopiecznych mówi:
- Tańczymy przede wszystkim z rekwi-
zytami, czyli z hula-hoop, wachlarza-
mi, wstążkami, a na koncert dla mamy  
i taty szykujemy niespodziankę. Dzieci 
z klas I-III szkoły podstawowej chętnie 
uczestniczą w zajęciach, oczywiście za-
pisują je rodzice. Najwięcej jest chętnych 
na taniec nowoczesny. Co roku nowe 
członkinie zespołu by razem tańczyć 
wszystko nadrabiają ćwicząc w domu. 
Kupują sobie same wstążeczkę w pas-
manterii i ćwiczą. Przygotowanie układu 
trwa około trzech miesięcy. W grupie jest 
maksymalnie 15 dzieci, a to ze względu 
na brak dużej sali do ćwiczeń.                   
                                             Wojsław Suchta 

TANIEC
Z FANTAZJĄ

Zespół „Fantazja” -  taniec nowoczesny. Od lewej stoją: Wiktoria Hazuk, Maria Witkowska, 
Amelia Blacha, Julia Kamińska, Maja Panek,  Lidia Dorosz, Kinga Oleszek, Magdalena 
Bohucka, Zuzanna Tomala, Natalia Faron, Nikola Tyrna, Julia Macura. Zespół prowadzi 
Katarzyna Rymanowska.                                                                                      Fot.  W. Suchta
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PODIUM  WETERANÓW

NIE  MAMY  SIĘ  CZEGO  WSTYDZIĆ
Drużyna MKS Ustroń w miniony week-

end grała w 1/8 mistrzostw Polski w piłce 
ręcznej we Wrocławiu. W tym etapie roz-
grywek uczestniczą 32 najlepsze drużyny 
w kraju podzielone na 8 grup po 4 zespoły. 
Do ćwierćfinału awansują dwie najlepsze 
drużyny z każdej grupy. Znowu dzielone 
są na grupy po cztery drużyny itd. Aż do 
finału, w którym uczestniczą cztery zespoły.

Obecni juniorzy MKS uczestniczyli  
w 1/8 finału jako młodzicy, potem jako 
juniorzy młodsi. Niestety ostatnie dwa 
lata to bardzo silni rywale. W tym roku we 
Wrocławiu nasi szczypiorniści zmierzyli się 
z Gwardią Opole i przegrali 38:18 (15:9),  
z MKS MOS Wrocław i też przegrali 32:21 
(20:9) oraz wygrali z MKS Wieluń 30:29 
(13:15).  Tym samym zajęli trzecie miejsce 
w grupie i nie awansowali dalej.

O turnieju we Wrocławiu trener MKS 
Ustroń Piotr Bednar powiedział:

–  Turniej bardzo mocny, w tym dwa ze-
społy aspirujące w roczniku 1997 do me-
dali. MOS Wrocław i Gwardia Opole mają 
mocne ekipy. Z Gwardią spotykaliśmy 
się w Górkach przed rokiem na 1/8 finału 
i przegraliśmy dziesięcioma bramkami.  
Z tamtego składu grał tylko jeden za-
wodnik, tak się wzmocnili i tak szerokim 
składem dysponują. MOS Wrocław jesz-
cze mocniejszy. W obydwu zespołach 
reprezentanci Polski i zawodnicy mający 
na koncie występy w superlidze. Poziom 
sportowy był bardzo wysoki, a uważam, 
że MOS Wrocław w tym roku powinien 
zdobyć medal. Według mnie to jeden  
z faworytów. Mecz Gwardia - MOS stał 
na bardzo wysokim poziomie, do przerwy 
remis, a Wrocław wygrał dopiero w koń-
cówce pięcioma bramkami. My praktycz-
nie startowaliśmy z rocznikiem młodszym. 
Poza tym dysponuję skromną kadrą,  

a inne zespoły mają po dwie równorzędne 
siódemki. Moim zdaniem zagraliśmy dobre 
zawody. W pierwszym meczu z Gwardią 
wynik mógł być lepszy, ale popełniliśmy 
za dużo błędów, zbyt wiele strat piłki. 
Fatalnie zagraliśmy po przerwie, gdy to 
przez 15 minut zdobyliśmy tylko jedną 
bramkę, a rywal 10 i było po meczu. 
Ale w sumie mecz na dobrym poziomie.  
W drugim meczu graliśmy z MOS Wrocław 
i do przerwy przegrywaliśmy 20:9, przy 
czym do 29 minuty było 17:9. Po błędach 
tracimy trzy bramki w ostatniej minucie. 
Drugą połowę zagraliśmy już dobrze re-
misując ją. Uważam, że przegrywając  
z zespołami z takim potencjałem nie mamy 
się czego wstydzić. Zresztą nasi zawodnicy 
usłyszeli na tym turnieju wiele pochwał. 
Bałem się ostatniego meczu, bo Dawid 
Jenkner nabawił się kontuzji nadgarstka,  
a już w trakcie meczu z Wieluniem Adrian 
Miśkiewicz dostał w 30 min. czerwo-
ną kartkę. Poza tym dysponując małą 
liczbą zawodników trzeci dzień turnieju 
jest szczególnie ciężki. A w tym meczu 
grając praktycznie w ósemkę chłopcy 
mi zaimponowali. Wygrali mecz i zajęli 
trzecie miejsce. Przez te trzy dni chłopcy 
grali mądrą, dojrzałą piłkę. Gdybyśmy tak 
grali w lidze nie byłoby żadnego problemu  
z zajęciem drugiego miejsca. Pozostaje nie-
dosyt, bo okazało się, że drugie w naszym 
województwie Zawiercie trafiło do słabszej 
grupy i awansowało do ¼ mistrzostw Pol-
ski. Awansowała też Olimpia Piekary Ślą-
skie wygrywając grupę. Wyniki zespołów  
z naszego województwa świadczą o tym, że 
liga juniorów była w tym sezonie mocna. 

We Wrocławiu MKS Ustroń reprezento-
wali (w nawiasach zdobyte bramki): Kamil 
Kopieczek, Damian Kurowski – Marek 
Cholewa (23), Krzysztof Bielesz (10), 
Dawid Jenkner (8), Mateusz Turoń (10), 
Szymon Gogółka (10), Kacper Matlak 1, 
Krzysztof Kotela (2), Adrian Miśkiewicz 
(5), Arkadiusz Czapek.

Turniejem we Wrocławiu juniorzy MKS 
Ustroń zakończyli rozgrywki sezonu 2015-
2016.                                Wojsław Suchta

Kolejny sukces weteranów tenisa stoło-
wego z Ustronia, którzy zajęli 2. i 3. miej-
sce w prestiżowym turnieju. Rywalizowali 
23 i 24 stycznia w gronie 150. dawnych 
zawodników, mających dzisiaj ponad 40 
lat. 5. edycja Grand Prix Polski Weteranów 
odbyła się w Hali Omega w Jastrzębiu 
Zdroju. Miasto, jak przed kilkudziesięciu 
laty, na dwa dni zamieniło się w centrum 
tenisa stołowego. Warto wspomnieć, że  
w latach 80. pingpongistki GKS Jastrzębie 
aż 4 razy zdobywały tytuł drużynowych 
mistrzyń Polski. W bardzo szacownym 
gronie, wystąpiła m.in. Jolanta Szatko-
-Nowak, partnerka w mikście Andrzeja 
Grubby, nasi reprezentanci pokazali klasę, 
zajmując miejsca na podium. W kategorii 
mężczyzn 70-74 lata wystartowało 14 
uczestników, zwyciężył Antoni Szwab 
z Wodzisławia Śląskiego, 2. i 3. miejsce 

zajęli ustroniacy – Władysław Paszek  
i Karol Czyż. Tak wysoka pozycja otwiera 

panom drogę do walki o międzynarodowe 
Grand Prix.                                        (mn)

Gdyby wygrali z Chorzowem...                                                                                      Fot.  W. Suchta

W akcji Władysław Paszek.



14   Gazeta Ustrońska                                                                                                   11 lutego 2016 r. 

Każdy z nas pragnie być kochany. 
Książka „Jak powiedzieć: kocham cię” 
pomoże nam jeszcze lepiej wyrażać mi-
łość. Aby utrzymać zdrową relację, każdy 
z nas potrzebuje dokonywać mądrych 
wyborów każdego dnia. Dlaczego trudno 
niektórym jest wyrażać miłość swoim 
najbliższym? I jak to zmienić? Więcej  
o książce na stronie: www.koinonia.org.pl

STRAŻ POŻARNA 
W USTRONIU

DZIAŁANIA RATOWNICZE
W 2015 roku na terenie miasta odnoto-

wano 248 zdarzeń (271 w 2014), W tym 
40 pożarów (37 w 2014), 178 miejscowych 
zagrożeń (208 w 2014) i 30 alarmów fał-
szywych (26 w 2014), które usuwane były 
przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

POJAZDY I SPRZĘT
– OSP Ustroń Centrum – 3 samochody 

pożarnicze – GBA Mercedes rok prod. 
2013, SLRR Nissan Nayara rok prod. 1999, 
SLOp PJ Passat rok prod. 1993,

– OSP Ustroń Nierodzim – 2 samocho-
dy pożarnicze – GCBA Scania rok prod. 
2015, SLRR Ford rok prod. 2003 oraz łódź 
wiosłowa i przyczepka do ratownictwa 
chemiczno-ekologicznego, a także przy-
czepa towarowa HL 900,

– OSP Ustroń Polana – 3 samochody 
pożarnicze – GBA Star rok prod. 1989, 
GCBA Jelcz rok prod. 1987, SLOp Polonez 
rok prod. 1997, przyczepka ze sprzętem do 
ratownictwa wodno-lodowego,

– OSP Ustroń Lipowiec – 2 samochody 
pożarnicze – GBA Star rok prod. 1986, 
GLM Ford rok prod. 2008, pompa wysokiej 
wydajności z przyczepą. 

Na samochodach średnich i ciężkim 
znajdują się zestawy do udzielania kwalifi-
kowanej pierwszej pomocy medycznej oraz 
w każdej OSP w KSRG znajduje się sprzęt 
hydrauliczny służący do działań podczas 
wypadków drogowych i innych zdarzeń 
technicznych.

Komendant Główny Państwowej Straży 
Pożarnej w 2012 roku określił norma-
tyw obowiązkowego usprzętowienia dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych włączo-
nych do KSRG oraz OSP poza KSRG. We 
wszystkich OSP miasta Ustronia normatyw 
sprzętowy został osiągnięty. 

Sprzęt hydrauliczny i aparaty oddechowe 
badane i serwisowane są raz w roku przez 
autoryzowane firmy zewnętrzne. Sprzęt 
ratowniczy utrzymywany jest w należy-
tym stanie technicznym aby 24 godziny na 
dobę był gotowy do użycia. Zwiększona 
liczba radiotelefonów spowodowana jest 
wykorzystywaniem tego sprzętu podczas 
większych akcji ratowniczych (na przykład 
poszukiwawczych), do zabezpieczenia im-
prez masowych na terenie miasta oraz do 
zawodów sportowo-pożarniczych.

WYSZKOLENIE
Grupę ratowniczą (podział bojowy)  

w OSP miasta Ustroń stanowi 107 straża-
ków ratowników, którzy mogą brać udział 
w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 

Stan Wyszkolenia przedstawia się nastę-
pująco: szkolenie podstawowe – 69, szkole-

nie dowódców – 16, szkolenie naczelników 
– 22, szkolenie kierowców konserwa-
torów sprzętu – 11, szkolenie z zakresu 
ratownictwa technicznego – 45, szkolenie  
z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomo-
cy medycznej – 40, szkolenie z zakresu za-
bezpieczenia lądowisk Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego – 26, stermotorzysta – 5.

Szkolenie pożarnicze dla członków OSP 
realizuje nieodpłatnie Państwowa Straż 
Pożarna. W miarę organizowanych szkoleń 
przez Komendę Powiatową PSP w Cieszy-
nie druhowie w OSP Ustroń kierowani są na 
poszczególne kursy. Kursy kwalifikowanej 
pierwszej pomocy i stermotorzystów pro-
wadzą specjalistyczne uprawnione firmy, 
natomiast szkoleniami w zakresie lądowa-
nia śmigłowców LPR zajmuje się Komenda 
Wojewódzka PSP w Katowicach.

SPECJALNOŚCI
W 2012 roku Komendant Główny Pań-

stwowej Straży Pożarnej wprowadził do 
PSP i OSP włączonych do krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego zasady 
organizacji działań specjalistycznych 
na poziomie podstawowym. Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  
w Cieszynie przyporządkowała OSP Ustroń 
następujące rodzaje ratownictw:

– OSP Ustroń Centrum – wysokościowe 
i poszukiwawczo-ratownicze,

– OSP Ustroń Nierodzim – chemiczno-
-ekologiczne i poszukiwawczo-ratownicze,

– OSP Ustroń Polana – wodne i poszuki-
wawczo-ratownicze.

Dostosowanie się do wymagań jakie za-
wierają zasady organizacji poszczególnych 
ratownictw zajmą kilka lat. Spowodowane 
to będzie potrzebą specjalistycznego wy-
szkolenia strażaków oraz odpowiedniego 
doposażenia jednostek, a tym samym na-
kładów finansowych (w 2014 roku z dotacji 
celowej KSRG zakupiono do OSP Ustroń 
Polana zestaw do ratownictwa wodno-
-lodowego).

KONTROLE OSP
Inspekcje gotowości bojowej OSP  

w KSRG odbywają się raz w roku, a OSP 
poza systemem raz na dwa lata i przepro-
wadzane są przez zespół inspekcyjny PSP. 
Kontrola kończy się spisaniem protokołu  
i wystawieniem oceny oraz przedstawie-
niem uwag i wniosków, które przekazywa-
ne są burmistrzowi miasta.

W 2015 roku zostały przeprowadzone 
kontrole OSP w KSRG na terenie miasta 
Ustronia. Średnia ocena to dobry.

Komendant Miejski OSP przeprowadza 
raz w roku przegląd operacyjno-techniczny 
w każdej OSP, na którym sprawdza się 

sprawność pojazdów i sprzętu silnikowe-
go i ratowniczego, systemu alarmowania  
i łączności, znajomości taktyki działań 
przez strażaków oraz analizuje się stan 
wyszkolenia, stan techniczny infrastruktury 
strażnicy i dokumentację OSP.

ŁĄCZNOŚĆ I ALARMOWANIE
Łączność w trakcie działań ratowniczo-

-gaśniczych odbywa się drogą radiową, 
za pomocą łączności przewodowej i bez-
przewodowej komórkowej. Strażacy OSP 
Ustroń wyposażeni są w radiotelefony na-
sobne (przenośne) oraz służbowe telefony 
komórkowe (naczelnicy). Na samochodach 
pożarniczych zamontowane są radiote-
lefony przewoźne. Łączność odbywa się 
pomiędzy Stanowiskiem Kierowania Ko-
mendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej zlokalizowanego w Ustroniu  
a Kierującym Działaniem Ratowniczym 
oraz pomiędzy poszczególnymi zastępami 
straży pożarnej. 

Stanowisko Kierowania Komendan-
ta Powiatowego PSP alarmuje jednostki 
straży pożarnej miasta Ustroń poprzez 
system selektywnego alarmowania DSP (po 
zgłoszeniu zdarzenia dyspozytor PSP auto-
matyczne uruchamia syrenę w danej OSP).  
W 2015 roku wymieniono system DSP  
w OSP Ustroń Lipowiec z powodu awarii 
starego systemu. Dodatkowo druhowie 
OSP będący w podziale bojowym otrzy-
mują sms-y o ogłoszeniu alarmu i udają 
się do remizy.

Poprzez system DSP można również 
ogłosić określony alarm Obrony Cywilnej 
dla ludności.

(Na podstawie sprawozdania komendan-
ta miejskiego OSP Damiana Legierskiego)

Na terenie miasta Ustronia działa 5 jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym 
1 państwowa i 4 ochotnicze straże pożarne: Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Ustroniu, 3 jednostki włączone do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego – Ochotnicza Straż Pożarna Ustroń Centrum, Ochotnicza 
Straż Pożarna Ustroń Nierodzim, Ochotnicza Straż Pożarna Ustroń Polana oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna Ustroń Lipowiec.
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KRZYŻÓWKA  KRZYŻÓWKA  KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

POZIOMO: 1) kasa do oddania, 4) metal srebrzysto-
biały, 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-nielot,  
17) pozostałość po murze, 18) mocne piwo Wyspiarzy, 
19) sztuka Zapolskiej, 20) wyspa Napoleona.
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) papugo-ryba, 13) ostra potrawa, 14) morskie 
żyjątka.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter 
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na roz-
wiązania oczekujemy do 19 lutego.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 4

ZIMOWE  KLIMATY
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Anna Foniok z  Ustronia, 

ul. Skoczowska, Kalendarz Ustroński na 2016 rok, książkę 
wydawnictwa Koinonia pt. „Jak powiedzieć kocham cię” oraz 
nową płytę zespołu „Tekla Klebetnica” otrzymuje: Maria Pa-
sterna z Ustronia, os. Cieszyńskie. Zapraszamy do redakcji. 

Robin Dunbar – „Człowiek. Biografia”
Robin Dunbar, brytyjski antropolog, przedstawia historię ewo-

lucji człowieka w pigułce.
Książka  łączy ze sobą naukową precyzję i  talent narratorski 

autora, dzięki czemu przedstawiona w niej opowieść jest nie tylko 
wiarygodna, ale przede wszystkim fascynująca i pobudzająca do 
myślenia. „Człowiek. Biografia” przedstawia epokę „przed histo-
rią” – najbardziej tajemniczy, ale przy tym kluczowy fragment 
opowieści o człowieku.

Marcin Kącki „Białystok”
Reporterska opowieść o współczesności i historii Białego-

stoku. Według rankingu „Guardiana” żyje się tam lepiej niż  
w jakimkolwiek innym polskim mieście, lepiej nawet niż Wiedniu 
czy Barcelonie. To na Podlasiu mieszkali obok siebie Polacy, 
Ukraińcy, Białorusini, Żydzi i Tatarzy. Autor szuka śladów wy-
mordowanych mieszkańców, czyta tablice pamiątkowe i akta 
prokuratorskie. Rozmawia ze społecznikami, z przedstawicielami 
władzy i Kościoła, z mieszkańcami wsi i bloków. Stara się opisać 
odradzający rasizm i antysemityzm.

BIBLIOTEKA  POLECA:

6/2016/9/R

Lato 2016 im szybciej tym taniej!

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

Przyjdź, zadzwoń lub wejdź na stronę:www. kropka-ustron.pl i wakacje-net.pl.

Podziwejcie sie, dyć już mómy luty. Jak hónym tyn czas łucieko. 
Dzisio je Dziyń Chorego, tóż każdymu, kiery je nimocny, winszujym, 
coby jak najpryndzyj z tej choroby sie wychachroł. Coby se naszeł, abo 
rodzina coby mu naszła, jakigo dobrego dochtora, coby mu pumóg. 
Trzeja też wierzić, że nikiedy chocioż dochtorzi ni mogóm pumóc, to 
Najwyższy poradzi. Naprowde sóm taki przipadki. Nikierzi se myślóm, 
że jak wcisnóm dochtorowi piniondze do kapsy, to pumogóm tymu 
chorymu. Może nikiedy to cosi pumoże, ale nie dycki. Jedna gaździnka 
łopowiadała, że kocur wylyczył jóm i panoczka z rewmy, bo mu lygo-
woł na kolanach i nogi go przestały bolować. Chłopi też prawióm, że 
nejlepij sie lyczy gorzołkóm i gorzołke trzeja wychlastać, a szklónkóm 
mazać tam, kaj boli.

Snoci dwacatego pióntego stycznia minyło sztyrycet piyńć roków, 
jako Gierek pytoł ludzi: „Pumożecie?” Z poczóntku sie zdało, że jak 
ludzie sie chycóm roboty, to jakosi to bydzie. Nó i szło jakisi czas, 
ale i tak sie wszycko rozsuło i prziszły nowe porzóndki. Teraz mómy 
tak, jako mómy. Państwo sie już tak do wszyckigo nie wstyrko i ludzie 
majóm wiyncyj swobody, ale nie każdy łumiy se z nióm poradzić. Tóż 
trzeja jim pumogać.

Teraz w tóm niedziele bydóm ty walyntynki taki Świynto Zakocha-
nych. Kiesi to świynto było łodprowiane jyny na Zachodzie, ale już 
kierysi rok je u nas też łodprawiane. Tóż jak mogymy jedyn drugimu 
sprawić łucieche, to czymu ni, świyntujmy. Mogymy se wynś kansi 
społym, dejmy na to do kina, na szpacyr, abo do jakij fajnej restau-
racyji. Potańcować już raczyj nie pasuje, bo wczora była sztrzoda 
Popielcowa i już sie zaczół post, toż trzeja by zaś zesłósznieć. W tym 
roku Wielkanoc bydzie już pod kóniec marca, tóż wszycko je pryndzyj.

Ciekawe, jako żeście se łodprawili tłósty sztwortek w zeszłym tydniu. 
Pojedliście se kreplików? A może żeście byli kaj na zabawie łostat-
kowej? Bo w te sobote, co bydzie, to już raczyj nie pasuje tańcować. 
A tak jeszcze, przi przileżytości „walyntynek”, to teraz jakosi mało 
sie chłapcóm dowo na miano Walynty. Kiesi downo, to na dziedzinie 
mocka było chłapców Walyntych, ale teraz to dowajóm taki rozmajite 
zagraniczne miana, o kierych downij sie nie słyszało. Nó, ale teraz 
pumału zaś nikiere downiejsze miana wracajóm, to możne i to miano 
sie wróci. Ci chłapcy by se mógli łodprawić miano razym ze świyntym 
Zakochanych.

Teraz już bydóm feryje zimowe do dziecek. Dobrze by było, coby 
śniega nasuło, coby se dziecka mógły pojeździć na sónkach abo na 
nartach. Teraz jak to piszym, śniyg je, ale dobrze by było, coby dzier-
żoł przez cały luty, coby dziecka miały łucieche. Zaś se bydóm mógły 
kapke łodpoczóńć łod nauki. 

Jeszcze na kóniec spómnym, że siedymnostego na przyszło strzode 
je Dziyń Kocura. jeszcze w nie wszyckich kalyndorzach to je pozna-
czone, ale w niekierych je. Tóż kierzi mocie kocura, tóż łudynczcie to 
zwiyrzontko w tyn dziyń i kupcie mu co fajnego do jedzynio. To pieknie, 
że taki szykowne zwiyrzóntko mo swoji świynto, ale pieseczki też sóm 

szykowne zwiyrzóntka i trzeja by też dlo nich jakisi świynto wymyślić. 
Możne, że pieski sóm przidajniejsze łod kocurów? Bo pieseczki wa-
chujóm chałupy, sóm też taki pieski co wystympujóm w cyrku, pieski 
chodzóm z policajami i sznupióm tak dłógo, aż nóndóm tego, kierygo 
policaje chladajóm... A kocurska? Sóm przidajne do chytanio myszy. 
Ludzie myślóm, że do niczego wiyncyj, ale jo myślym, że jeszcze do 
dynczynio i dziwanio sie na nich, jaki sóm piekne. A może jinsze 
zwiyrzóntka też by mógły mieć swoji świynto. Zwiyrzóntek je moc, 
ale chyba by dni w kalyndorzu starczyło. tóż rozmyślejcie nad tym,  
a jak kiery co fajnego wymyśli, niech napisze do „Ustróńskij”. Hanka

Roztomili  ludeczkowie

SŁOŃCE - na już! na wekendy! na lato! ZAPRASZAMY!
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okleiny oraz różne drewniane drobiazgi. Wiązy znalazły trwałe 
miejsce w naukach przyrodniczych. Niestety, przyczyną nie są 
ich szczególne właściwości i walory, ale wręcz masowe zamie-
ranie tych drzew, który to proces rozpoczął się początkiem XX 
wieku we Francji, a potem objął wiązy nie tylko na kontynencie 
europejskim, ale również te rosnące w Azji i Ameryce Północnej. 
Jak każdy żywy organizm, również i wiązy mają swych wrogów, 
traktujących te drzewa jako miejsce schronienia, rozrodu i do-
brze zaopatrzoną spiżarnię. Należą do nich m.in. cztery gatunki 
ogłodków, niewielkich owadów spokrewnionych z kornikami. 
Pokrewieństwo zobowiązuje, więc ogłodki żywią się wiązowym 
drewnem – larwy zimują w korytarzach wygryzanych pod korą 

pni, a w maju i czerwcu, już pod 
postacią dorosłych chrząszczy, 
przenoszą się w korony drzew, 
gdzie wygryzają krótkie chod-
niki w pędach. Zapewne wiązy 
jakoś by sobie poradziły z tymi 
nieproszonymi gośćmi, gdyby 
nie przenoszone pod pokrywami 
skrzydeł dorosłych owadów za-
rodniki groźnego grzyba, znanego 
pod kilkoma nazwami łacińskimi, 
m.in. jako Graphium ulmi, Cera-
tocistis ulmi czy Ophiostoma ulmi. 
Strzępki grzybni rozwijają się  
w naczyniach, czyli w tej części 
drewna, która jest odpowiedzialna 
za transport wody. Zainfekowane 
drzewo broni się, wytwarzając 
tzw. wcistki, czyli swego rodzaju 
korki, którymi zatyka porażone 
grzybnią naczynia. W efekcie 
odcina dopływ wody, a wraz  
z nią różnych związków mineral-
nych z korzeni do konarów, gałęzi  
i liści. Liście zamierają, a gałązki 
charakterystycznie pastorałowato 
zaginają się i zasychają – chory 
wiąz próbuje niejako pozbyć się 
zarażonych fragmentów korony, 
zapobiec dalszemu rozwojowi 
grzybni. Jeśli jednak atak grzy-
ba jest masowy, to i adekwatna 
jest odpowiedź drzewa, co raczej 
przypomina samobójstwo, niż 
drastyczną, aczkolwiek skutecz-
ną obronę. Całe drzewo, nawet 

potężne i dorodne osobniki, mogą obumrzeć dosłownie w kilka 
tygodni od pojawienia się pierwszych objawów! W takim szoku-
jącym wręcz tempie zamierały dziesiątki cieszyńskich wiązów 
w pierwszych latach bieżącego tysiąclecia. Wśród ofiar grafiozy 
znalazły się m.in. piękne, pomnikowe wiązy, których obwody 
przekraczały nawet 400 cm, a także całe wiązowe połacie w Lasku 
Miejskim nad Puńcówką.

Śmiertelna choroba wiązów zwana jest grafiozą lub holenderską 
chorobą wiązów, gdyż to właśnie dwie holenderskie badaczki  
w latach 20. i 30. ubiegłego wieku zidentyfikowały i opisały „zło-
śliwego” grzyba. Objawy epidemii zauważono po raz pierwszy 
we Francji w 1918 r., a na ziemiach polskich najprawdopodobniej  
w 1927 r., a z całą pewnością w roku 1932. W Stanach Zjednoczo-
nych wiązowy zabójca został rozpoznany w 1930 r., a trafił tam 
najprawdopodobniej jako nieproszony gość zawleczony z Europy.

Do dziś za jedyny w miarę skuteczny sposób walki z grafiozą 
uchodzi jak najszybsze wycięcie porażonego drzewa i spalenie 
jego gałęzi i kory, aby uniemożliwić zarodnikom grzyba rozprze-
strzenianie się na inne wiązy. Można również sadzić odmiany  
i krzyżówki różnych gatunków wiązów, bardziej odpornych na 
tę grzybową zarazę. Nic jednak nie zastąpi widok okazałych 
przedstawicieli naszych rodzimy gatunków, spośród których 
wciąż jeszcze możemy podziwiać cieszyńskie pomniki przy-
rody: wiąza polnego o obwodzie pnia 390 cm, rosnącego przy 
wjeździe na teren Szpitala Śląskiego od ul. Bielskiej, czy wiąza 
szypułkowego o obwodzie pnia 331 cm, rosnącego przy ul. Że-
romskiego (na zdjęciu).             Tekst i zdjęcia: Aleksander Dorda 

Wiązy to doprawdy dziwne drzewa. Niby nic im nie brakuje – 
pod względem zacnych wysokości i obwodów pni, rozłożystości 
koron, majestatyczności sylwetek – aby rozgościć się w naszej 
świadomości pospołu z dębami i lipami, a jednak jakoś trudno 
na nie w różnych wytworach naszej kultury (podaniach, legen-
dach, mitach) natrafić. A nawet jak się znajdą, to zawsze jakieś 
wątpliwości pozostaną – oto dwa, jakże charakterystyczne tego 
zjawiska przykłady.

Z antropocentrycznego punktu widzenia najważniejsze miejsce 
zajmuje wiąz w mitologii nordyckiej. Dla ludów skandynawskich 
wiąz jest drzewem (dla ścisłości – jednym z dwóch) stojącym 
u prapoczątków ludzkiego rodu. Wedle tych wierzeń Odyn 
– pierwszy spośród pierwszych 
nordyckiego „Olimpu” – i jego 
bracia Wili i We, stworzyli świat, 
a ze znalezionych nad brzegiem 
morza kłód jesionu i wiązu poczy-
nili pierwszych ludzi: mężczyznę 
Askura (jesion) i kobietę Emblę 
(wiąz). Odyn dał kawałom drewna 
duszę oraz życie, Wili obdarował 
je mądrością i chęcią do działania, 
a We – mową oraz zmysłami do 
postrzegania świata, czyli słuchem 
i wzrokiem. Mit piękny, tyle że… 
w niektórych jego wersjach Emble 
nie jest wiązem a olchą!

Wiązy znalazły swe – jakże 
skromne pod względem liczby 
wersów, ale za to zawsze w do-
borowym towarzystwie i w istot-
nych okolicznościach – miejsce 
na kartach Pisma Świętego. Bóg 
zawierając przymierze z narodem 
izraelskim, słowami proroka Iza-
jasza złożył obietnicę: Zasadzę 
na pustyni cedry, akacje, mirty 
i drzewa oliwne. Zaszczepię na 
stepie razem cyprys, wiąz i pinie, 
aby widzieli i poznali, zważyli 
i zrozumieli wszyscy, że to ręka 
Pana uczyniła i że to stworzył 
Święty Izraelski (Iz. 41, 19-20). 
W tej samej starotestamentowej 
księdze wiąz zostaje zaliczony 
do drzew, które mają upiększyć 
miejsce święte (być może chodzi  
o odbudowaną świątynię jerozo-
limską): Chluba Libanu przyjdzie do ciebie: razem cyprysy, wiązy 
i bukszpan, aby upiększyć moje miejsce święte. I wysławię miejsce, 
gdzie stoją me nogi (Iz. 60, 13). To słowa Biblii Tysiąclecia, ale 
w innych tłumaczeniach „chlubą Libanu” obok cyprysów nie 
są wiązy i bukszpany, ale jałowce i jesiony. No i bądź tu mądry, 
miłośniku wiązów! 

Odnotować warto pogląd dawnych Greków i Rzymian, iż wi-
norośl rodzi swe owoce wyłącznie dzięki obecności drzewa, które 
służy za podporę jej pędów. Starożytni najbardziej cenili winne 
grona, jakie wydawała winorośl oplatająca wiązy właśnie. Nato-
miast wedle średniowiecznych rycerskich obyczajów, podanie 
sobie rąk pod koroną wiąza, miało zapewnić zgodę i dozgonną 
przyjaźń między nawet najbardziej zaciekłymi wrogami. Cóż, 
historia pełna jest przykładów, że magia wiązów nie na wszyst-
kich w ten pokojowy sposób zadziałała. Suszone liście wiązu 
dodawano niegdyś zimą do paszy owcom i kozom, aby pobudzić 
ich mleczność, a sokiem ze świeżych liści leczono chore oczy, 
jątrzące się rany, stłuczenia i opuchliznę. Niby więc sporo tych 
wiązowych opowieści, ale o ile tak zwanemu zwykłemu śmiertel-
nikowi słowa dąb, lipa czy wierzba od razu przywołują z pamięci 
mniej lub bardziej sympatyczne i jednoznaczne skojarzenia, to  
w przypadku wiązów nawet osoby przyrodą zainteresowane mu-
szą się sporo naszukać, aby do różnorakich konotacji kulturowych 
wiązów dotrzeć. Natomiast z praktycznego punktu widzenia 
wiązy „dostarczają” cenionego, albowiem ciężkiego, twardego  
i trwałego drewna, o wyraźnym rysunku przyrostów rocznych,  
z którego wyrabia się przede wszystkim meble, parkiety, framugi, 

Wiązy (2)
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30 stycznia odbyły się Halowe Mi-
strzostwa Śląska w Ostrawie, gdzie na-
sze lekkoatletki godnie zaprezentowały 
MKS Ustroń. W kategorii młodzików 
Mistrzynią Śląska w skoku o tyczce zo-
stała Julia Musiał, która ustanowiła swój 
nowy rekord życiowy na wysokości 300 
cm. Tuż za nią na drugim stopniu stanęła 
najmłodsza uczestniczka zawodów – Maja 
Chamot , która również poprawiła swoją 
„życiówkę” o 20 cm skacząc 290 cm. Maja 
w swej kategorii dzieci starszych uzyska-
ła aktualnie najlepszy wynik w Polsce  
w sezonie zimowym a także jest nową 
rekordzistką Śląska wskoku o tyczce. Brą-
zowy medal i rekord zdobyła Kinga Górny  
(280 cm). W kategorii juniorek młodszych 
Agnieszka Płonka zdobyła srebrny medal 
(280 cm). Trenerem zawodniczek jest 
Magdalena Kubala. 

MEDALE 
W

OSTRAWIE

4 i 5 lutego Szkoła Podstawowa nr 2  
w Ustroniu była organizatorem Miejskich 
Zawodów w Piłce Siatkowej Dziewcząt  
i Chłopców. Siatkówka jest to zdecydowa-
nie najtrudniejsza technicznie gra zespoło-
wa, wymagająca żmudnej i systematycznej 
pracy. Taką właśnie pracę wykonuje od 
września grupa bardzo zdolnej młodzieży 
z Dwójki, która przychodzi regularnie na 
zajęcia SKS, nawet o godzinie 7 rano. 

Szkoła Podstawowa nr 2 stara się kulty-
wować tradycje siatkarskie. Trzeba przy tej 
okazji wspomnieć profesora siatkówki, by-
łego dyrektora i nauczyciela wychowania 
fizycznego - Pana Zbigniewa Gruszczyka 
– który jako czynny trener wciąż odnosi 
sukcesy z zawodniczkami klubu TRS 
„Siła” Ustroń. 

Obecne wszystkie nauczycielki wycho-
wania fizycznego z Dwójki były kiedyś 
zawodniczkami klubów pierwszoligowych 
w różnych dyscyplinach. Dlatego uczą  
z pasją nie tylko siatkówki, ale też wszyst-
kich pozostałych konkurencji sportowych. 
Starają się zaszczepić w młodym pokoleniu 

miłość do sportu, a także do szeroko ro-
zumianej aktywności fizycznej. W szkole 
bez klas sportowych ciężko jest mówić  
o specjalizacji. Dzieci muszą rozwijać się 
wszechstronnie, inaczej szybko się znudzą 
i zniechęcą.

Szkoła Podstawowa nr 2 jest organi-
zatorem zawodów w piłce siatkowej na 
szczeblu miejskim, międzygminnym  
i powiatowym, więc nie wypadało ode-
brać sobie zwycięstwa w pierwszym eta-
pie rozgrywek. Zarówno dziewczęta, jak  
i chłopcy wygrali pewnie wszystkie mecze 
wynikiem 2:0, dając pokaz swoich dużych 
umiejętności.

W drużynie dziewcząt grały: Paulina 
Kukuczka, Wiktoria Janik, Maja Makarska, 
Anna Kłoda, Marta Sikora, Marta Maria-
nek, Agnieszka Kubala, Patrycja Mider, 
Julia Greene i Wiktoria Piwowarska. Skład 
zespołu chłopców: Łukasz Tarasz, Tomasz 
Rzeźniczek, Michał Szczotko, Szymon 
Śliwka, Dawid Sikora, Maksymilian Ka-
miński, Bartosz Dusza, Kacper Juraszek 
i Mikołaj Bereżański.       J. Karasiewicz

SIATKARSKIE  POTYCZKI

Ciężko przepracowany okres zimowy 
przyniósł rezultaty i jest dobrym progno-
stykiem przed zaczynającym się za niecałe 
2 miesiące sezonem letnim, do którego 
przygotowują się zawodnicy MKS Ustroń. 
Celem głównym jest zakwalifikowanie 
się do Mistrzostw Polski i walka o jak 
najlepsze lokaty w tym medale imprez 
mistrzowskich. 

Sezon letni tyczkarze rozpoczną od 
udziału w jubileuszowych „30. Między-
narodowych Mistrzostwach Ustronia  
o Puchar Burmistrza Miasta”, które od-
będą się 30 kwietnia.                       (MK)
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Karol Paszek z Lipowca, utytułowany hodowca gołębi był 28 
stycznia w hali wystawowej w Chorzowie. Wyszedł z niej o własnych 
siłach. Miał głowę rozciętą w dwóch miejscach, założone szwy, ale 
jeszcze w sobotę wrócił do domu. 

Tak wspomina katastrofę: 
Szedłem do stoiska Holendrów oddalając się od wyjścia. Odwró-

ciłem się i zobaczyłem, że coś zaczyna się dziać od strony drzwi. 
Rozległ się huk straszliwy, a zaraz potem jeszcze straszniejszy krzyk 
i histeryczne wrzaski. Dach nie spadł nagle, widziałem jak odrywają 
się od niego szyby i gną się stalowe konstrukcje. Koło mnie stał młody 
mężczyzna, nie mógł się ruszyć, wyglądał jak sparaliżowany. Nie było 
na co czekać. Złapałem go za rękę i wciągnąłem pod blat jednego ze 
stoisk. Zaczął się łomot niespotykany. Jeden trzask i naraz potworna, 
grobowa cisza. A potem wrzask, płacz, lament, krzyki. Jeszcze przez 
chwilę było światło, ale kable zaczęły pękać, skądś lała się woda, 
dookoła sypały się iskry. Ja byłem skulony, nie wiedziałem, co się 
dzieje, ale bałem się, że to wszystko zaraz będzie pod prądem. (...) 
Obok mnie ten młody mężczyzna straszliwie krzyczał, że nie ma ręki, 
bo jej w ogóle nie czuje. Miał rękę, ale rzeczywiście jej nie czuł, nie 
mógł jej nawet zobaczyć, bo była w niewyobrażalny sposób wykręcona 
do tyłu aż na plecy.

W ułamku sekundy podjął pan właściwą decyzję, żeby się schować 
i jeszcze uratował pan tego młodego mężczyznę.

Nie wiem, czy uratowałem, na pewno wyrwałem go z odrętwienia. 
To były sekundy, schowałem się pod ten blat, bo był najbliżej. Wi-
dzieliśmy zaraz obok, jak inne stoisko było zmiażdżone przez legar 
podtrzymujący dach. Gdybyśmy tam weszli, nic by z nas nie zostało. 
Siedziałem w tej kryjówce zwinięty jak kot. Ale dostałem dwa uderze-
nia. Najpierw jakbym walnął z całej siły w ścianę, a potem jeszcze 
poprawiło. Mimo że starałem się, żeby nic spod blatu nie wystawało, 
czułem, że na jedną nogę spadają kawałki konstrukcji.

A potem zgasło światło...
Po około pięciu minutach. Zdołaliśmy się wygrzebać spod tego sto-

iska i zrobiło się całkiem ciemno. Nic nie było widać. Hala miała 150 
metrów długości, a ja znajdowałem się jakieś 120 metrów od wyjścia. 
W oddali zobaczyłem coś białego i wydawało mi się, że to wyjście. Tam 
się skierowałem. To jednak nie było wyjście, tylko zapadnięty do środka 
dach pokryty śniegiem. (...) Zza niego wydobywały się krzyki ludzi, 
błagania o ratunek. Ale w tamtym miejscu chyba wszyscy przeżyli, bo 
dach nie rozpadł się na kawałki, tylko w całości oparł się o podłogę 
i stworzył jakby schron. Wyszedłem na ten dach, a tam stało kilku 
ludzi i chłopiec, którego nie mogę zapomnieć. Miał chyba 10, 11 lat  
i straszliwie krzyczał ze strachu. Objąłem go, chciałem uspokoić, ale 
się wyrwał i gdzieś pobiegł. (...) Stwierdziłem, że nie będę tam zamarzał 
i czekał na ratunek, chciałem się wydostać i szedłem przez ten dach. 
Kiedy się skończył, zeskoczyłem z powrotem do hali. Kierowałem się 
na północ i w stronę dobrze już słyszalnych sygnałów karetek, wozów 
policyjnych i strażackich. Nie spotkałem nikogo idącego, a zewsząd 
rozlegał się jeden płacz i lament.                                Wybrała: (mn)

13 II    9.00  Zimowe Targi Staroci MDK „Prażakówka”
13 II 15.00 Spotkanie z Remigiuszem Ciupkiem, sportowcem, 
        trenerem personalnym, bohaterem cyklu „Odważ(e)- 
        ni” w TVN - Muzeum Ustrońskie
14 II        Zimowe Reggae. Rozgrzewające rytmy w środku zimy.
14 II 11.00 XV Zawody Narciarskie o Maskotkę Ustronia, 
        zawody uzależnione od warunków śniegowych.
16 II 17.00 Spotkanie popularyzujące 18 tom „Pamiętnika 
        Ustrońskiego” - Dom Parafialny Parafii Ewangeli- 
        cko-Augsburskiej
18 II 17.00 Prezentacja multimedialna mgr. inż. Stanisława  
        Kaweckiego „Karpaty rumuńskie subiektywnie” - 
        Izba Historyczno-Przyrodnicza przy Nadleśnictwie 
        w Ustroniu.

www.ustron.pl

www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY USTROŃ tel. (33)854-53-98.

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 
3a – szafy, garderoby, zabudowy 
wnęk z drzwiami przesuwanymi i nie 
tylko… Zamów bezpłatny pomiar. 
RATY 0%. 728-340-518,  33-854-22-
57. www.komandor-ustron.pl

Wynajmę garaż w okolicy Herma-
nic. 507-521-391.

Poszukuję szlachetnej pomocy 
domowej. 518-730-929.

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

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

Spawanie, klejenie plastików. Ustroń, 
ul. Obrzeżna 9. 501-444-534.

Podłogi, drzwi, rolety, boazerie, ko-
rek, karnisze. "MARKO" ul. Cieszyń-
ska (pod apteką). (33) 854-33-34.

Sztandary trzymają się mocno!                                  Fot. W. Suchta

 11-12.02  Pod Najadą    ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
13-14.02  Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
15-16.02  Na Szlaku    ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
17-18.02  Rumiankowa    ul. Skoczowska 76  tel. 300-30-40
19-20.02  Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście

dziesięć lat temu

Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe „Siła” i Urząd Miasta 
Ustroń zapraszają na XXII Turniej Tenisa Stołowego „O Puchar 
Miasta Ustroń”, który odbędzie się 27 i 28 lutego. W sobotę wy-
stąpią uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w kategorii 
zrzeszeni i niezrzeszeni (konieczna zgoda rodziców na udział  
w turnieju), a w niedzielę organizatorzy zapraszają uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, seniorki i seniorów. Przewidziano osobną 
klasyfikację w dwóch kategoriach wiekowych dla zrzeszonych 
(do III ligi) i niezrzeszonych. Rywalizacja toczyć się będzie  
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2. Początek Turnieju 
o godz. 9, a zapisy przyjmowane będą przed rozpoczęciem. Obo-
wiązkowe jest obuwie z jasną podeszwą. Szczegółowy regulamin 
znajduje się na stronie www.ustron.pl.

XXII  TURNIEJ  TENISA  
O PUCHAR  MIASTA
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FELIETON

W „Dwóch wiekach Kuźni Ustroń” Jó-
zefa Chlebowczyka możemy przeczytać, 
że w staropolskim poemacie Walentego 
Rozdzieńskiego „Officina ferraria abo 
huta i warstat z kuźniami szlachetnego 
dzieła żelaznego” (…) wspomina o Jurku 
Kleparskim – kuźniku, ściągniętym do 
Cieszyńskiego przez zmarłego w 1528 r. 
księcia Kazimierza. Poemat został wydany 
w 1612 r. w Krakowie w drukarni Szymona 
Kempiniego. 

Naprawił Jurga kuźnik Kleparski  
rzeczony,

Którego był Kazimierz książę  
przyprowadził

Cieszyńskie z Klajneberku a tam go 
osadził

Na tym miejscu, jak o tym świadczy 
prawo jego

Na te kuźnice dane od księcia tego.
To interesujący cieszyniaków fragment 

poematu „Officina ferraria”. Można przy-
puszczać, że skoro tak dokładnie sprowa-
dzenie kuźnika opisano, to było to znaczące 
wydarzenie. Prawdopodobne też, że skoro 

już sprowadzono Jurka Kleparskiego, to 
raczej do Ustronia bądź Cisownicy, tam 
gdzie dostęp do rudy był łatwy. 

Ciekawe jak przyjęto u nas Jurka Kle-
parskiego. Skoro już sprowadzał go książę, 
to i musiał się cieszyć poważaniem wśród 
miejscowych. Nie dość, że fachowiec, to 
jeszcze protegowany władzy. O takich 
ludzi w cieszyńskim zawsze specjalnie 
dbano. Ponadto, to oni przyczyniali się do 
pomnażania dochodów. Lud cieszyński ko-
pał rudę, lepił dymarki, dokonywał prymi-
tywnych wytopów, przy czym jak na tamte 
czasy, była to nowoczesna technologia.   
A Jurek Kleparski? Wydawał dyspozycje!  

Gospodarstwa w kuźnicy jeśli nie  
rozumiesz

A robotniki swymi rządzić się nieumiesz, 
Radzęć, abyś – niechając kuźnice –  

wczas sobie
O inakszej żywności myślił i o chlebie.

O inakszej żywności Jurek Kleparski 
myśleć nie musiał. Dobry kuźnik, czy ko-
wal, był w cenie. Wszak stare przysłowie 
mówi: „Kowal zawinił, a ślusarza powie-
sili”, co ma oznaczać, że jeden zawinił, 
a drugi poniósł karę, ale także, że kowal 
jest zbyt cenny, by go wieszać. W tym 
przysłowiu w potocznym użyciu ślusarza 
zastępuje się Cyganem, co ma już lekki 
posmak rasistowski. „Kowal zawinił, Cy-
gana powiesili”. Jak wyjaśnia Władysław 

Kopaliński, nie ma to sensu, gdyż to Cy-
ganie często byli kowalami. Tymczasem 
przysłowie dotyczy miejscowości Osiek, 
będącej przedmiotem kpin, podobnie jak 
np. Pacanów, gdzie to kozy kują. W każdym 
kraju okresowo wszyscy opowiadają sobie 
dowcipy o jakiejś miejscowości słynącej  
z głupoty mieszkańców, a przede wszyst-
kim lokalnych władz. Każdy chyba pa-
mięta, co kilkanaście lat temu opowiadano 
o Wąchocku, a po sąsiedzku o pewnej 
miejscowości naszego powiatu, że gdyby 
pchły świeciły, byłoby tam nocą jak w Las 
Vegas. Ot, niewinne żarciki.

Osiek był przedmiotem drwin. Kowal 
zawinił, ale go nie powieszono, gdyż był je-
dynym kowalem w Osieku. Ślusarzy nato-
miast było dwóch, więc sąd postanowił, że 
nie będzie dużej straty, jeżeli jeden zadynda 
na stryczku. Co ważne, podkreślano, że  
w składzie sędziowskim w Osieku zasiada-
ły również kobiety, kolejny powód do kpin 
i wyszydzania.

A Jurek Kleparski w Ustroniu? Też mógł 
bezkarnie dokazywać, bo zawsze znajdzie 
się jakiś ślusarz do powieszenia? Raczej 
nie. Był fachowcem, a fachowcy kowale 
zawsze mieli u nas co robić. I tak już 
zostało aż do początku XXI wieku, kiedy 
to kolejny książę cieszyński stwierdził, 
że w Ustroniu, to już kończymy z żelaza 
kowaniem.                      Wojsław Suchta

FELIETON
W kręgu filozoficznej 

refleksji (219)
1. Wobec osoby profesjonalnie upra-

wiającej pedagogikę jako dziedzinę nauki 
akademickiej częstokroć kieruje się dodat-
kowe społeczne oczekiwania. Oczekuje się, 
że ta osoba, będąc rzetelnym naukowcem  
i wykładowcą, będzie również znamienitym 
pedagogiem rozumianym jako animator, 
przewodnik, autorytet, mistrz i wzorzec  
w zakresie pedagogiki, będzie przodowała 
w rozwijaniu trafnej teorii edukacyjnej  
i w urzeczywistnianiu dobrej działalności 
pedagogicznej. Taką osobą był dla wielu 
Profesor Kazimierz Denek (urodzony 12 
listopada 1932 r. w Krzemieńcu na Wołyniu, 
zmarły 4 lutego 2016 r. w Poznaniu), którego 
myśl pedagogiczną w felietonach niejedno-
krotnie przywoływałem. W Ustroniu prof. 
Denek gościł kilkukrotnie, wygłaszając 
interesujące referaty na odbywających się tu 
konferencjach. Darzył wielką estymą prof. 
Jana Szczepańskiego. Beskid  Śląski znał 
znakomicie, z upodobaniem przemierzając – 
także jako organizator obozów wędrownych 
– górskie szlaki.    

2. Przekonanie o zasadności odkrywania, 
wypracowania i urzeczywistniania sensu ży-
cia cechowało postawę K. Denka jako peda-
goga. Dał temu także wyraz tytułując jedną 
ze swych książek „Filozofia życia” (Poznań 
2012), a tytuł ten – kierujący myśl w stronę 
starożytnego rozumienia filozofii jako sztuki 
życia i ćwiczenia duchowego – trafnie odda-
wał bliską mu postawę integralnego zaanga-
żowania pedagoga w pogłębioną intelektu-

alnie pracę naukową i zarazem w wieloraką 
aktywność wychowawczo-dydaktyczną. Był 
on pasjonatem pedagogiki, także pedagogiki 
silnie nasyconej wartościami, którą słusznie 
i z należnym szacunkiem można zapisywać 
z dużej litery – Pedagogika – gdyż zgodnie 
ze starożytnym ideałem paideii służy ona 
kształtowaniu w teorii i praktyce filozofii 
życia. 

3. Kategoria pasji wstępowała wielokrot-
nie w jego refleksji pedagogicznej, także 
i wówczas, gdy rozpatrywał on kwestie 
dydaktyczne (zdawałoby się, że tylko me-
todyczne i techniczne) dotyczące zasad 
trafnego doboru metod w działaniach edu-
kacyjnych: „Otóż nie ma metod starych, 
nowych, lepszych, gorszych, pobudzających 
aktywność w wyższym stopniu czy niższym. 
Metoda jest o tyle dobra czy adekwatna, o ile 
osoba nią się posługująca jest z nią »zżyta«, 
potrafi się z nią zidentyfikować, wykazać 
się pasją, być autentyczną i uważną, być 
skoncentrowaną na treści i ich celu, a nie 
na formie”. Dobitnie brzmi tu postulat, 
aby pedagog potrafił „wykazać się pasją”, 
gdyż pasja sprawia, że aktywność pedago-
ga zachowuje sens i – mimo stawiających 
opór przeciwności – zmierza do osiągania 
wartościowego celu. 

4. Prof. Denek roztaczał i realizował wi-
zję pedagogiki uprawianej z pasją podobną 
do tej, którą jest przemierzanie górskich 
przestrzeni, będące – w szczególności dla 
K. Denka – jednym z istotnych wymia-
rów filozofii życia. W swych dociekaniach  
z przekonaniem – jako myśl sobie bliską 
– przywoływał on maksymę: „Człowiek 
musi posiąść umiejętność uczenia się sztuki 
życia”, uznając, iż uwzględnianie i kształ-
towanie tej (trudnej) umiejętności samowy-
chowania jako „uczenia się sztuki życia” 

stanowi jedną z podstawowych powinności 
w zakresie teorii i działań pedagogicznych.

5. W badaniach naukowych K. Denek 
zajmował się zwłaszcza problematyką na-
uczania i uczenia się (m.in. efektywnością 
kształcenia), ekonomią oświaty i ekono-
micznym kontekstem edukacji, szkolni-
ctwem zawodowym, wartościami w edu-
kacji, dydaktyką uniwersytecką, edukacją 
medialną i informatyczną, pedagogiką cza-
su wolnego, wychowaniem obywatelskim  
i patriotycznym, edukacją regionalną, rolą 
krajoznawstwa i turystyki w wychowaniu. 
Jego analizy są dociekaniami odznacza-
jącymi się autorską pasją, są „gorącymi” 
wypowiedziami pedagoga zaangażowanego  
w kształtowanie rzeczywistości edukacyjnej.

6. Jako doktor ekonomii K. Denek zwra-
cał baczną uwagę na problematykę ekono-
miczną w edukacji i na dynamikę przemian 
cywilizacyjno-gospodarczych jako kontekst 
kształcenia (m.in. wprowadzając na swój 
sposób do dyskursu pedagogicznego uję-
cie edukacji jako inwestowania w kapitał 
ludzki), a zarazem z pedagogiczną pasją 
– jako aksjolog edukacji – sygnalizował, 
iż powinno się również konsekwentnie re-
spektować swoiste wartości same w sobie, 
które są nieprzeliczalne na odmienne od 
nich (i niższego rzędu) dobra ekonomiczne.   

7. Nadmienić należy, że pedagogiczna 
pasja K. Denka była tym bardziej odczu-
walna, gdy – przesyłką pocztową jako cenny 
dar i miłą niespodziankę – otrzymywało się 
kolejną książkę Profesora z jego autorską 
dedykacją, wprowadzającą w indywidualną 
lekturę opublikowanych treści. O tych de-
dykacjach iskrzących pasją mogą – a wręcz 
powinni – zaświadczyć ci, którzy byli przez 
Autora hojnie obdarowani. 

                                     Marek Rembierz

Kowanie



20   Gazeta Ustrońska                                                                                                   11 lutego 2016 r. 
       

Tygodnik miejski. Redaguje Zespół. Redaktor naczelny: Wojsław Suchta. Komisja programowa GU: przewodniczący  
Piotr Nowak, zastępca Roman Siwiec, sekretarz Stanisław Malina. Adres redakcji: 43-450 Ustroń, Rynek 4 (budynek  
biblioteki), na półpiętrze. Tel. 33 854-34-67, e-mail: gazeta@ustron.pl Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania, 
dokonywania skrótów i zmiany tytułów w nadsyłanych materiałach. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia 
przyjmujemy w siedzibie redakcji, w dni powszednie, w godz. 7.30-15.30. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
ogłoszeń i reklam. Skład: Gazeta Ustrońska; Druk: EURODRUK-offset, ul. Daszyńskiego 64, 43-450 Ustroń, tel. 33 854-26-02.  
Indeks nr 359912. Numer zamknięto 8.02.2016 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 15.02.2016 r.

PUCHAR PO RAZ PIERWSZY
6 lutego na dolnej polanie Solisko na 

Czantorii odbyły się zawody w narciar-
stwie alpejskim o Puchar SRS Czantoria. 
Wystartowało 113 osób podzielonych na 
kategorie wiekowe. Na trasie do pokonania 
16 bramek gigantowych ustawionych przez 
trenera SRS „Czantoria” Bartłomieja Pilcha 
i Janusza Nieborasa.

Zaznaczyli swój udział ustroniacy  
i ustronianki. Swoją kategorię wiekowąwy-
grała Róża Warzecha z Ustronia, która po 
przejeździe stwierdziła:
- Warunki dobre, bo trasa była posypywana 
salmiakiem, więc zrobił się lód. Jechało się 
bardzo dobrze. Trudność trasy średnia, ani 
łatwa, ani ciężka. Zdarzyły się błędy, przede 
wszystkim za późno weszłam w pozycję 
jajo przed metą. W zakręty chyba wcho-
dziłam dobrze. Teraz chcę wystartować  
w Pucharze Czantorii. Trenuję cztery razy  
w tygodniu na Czantorii, na Złotym Groniu 
albo na Słowacji. Treningi są ciężkie, do 
tego trzeba słuchać trenera.

Grupę wygrał także Jakub Baszczyński 
reprezentujący SRS „Czantoria”. Na mecie 
powiedział:
- Bardzo dobrze się jechało, twardo przy 
tyczkach. Konkurencja mocna, ale udało 
się wygrać, choć popełniłem trochę błędów. 
Raz mnie wyrzuciło na tyczce i myślałem 
wtedy, że już nie uda się wygrać. A wygra-
łem o półtorej sekundy. Trenuję ile się da 
i gdzie się da. Trenuję też kolarstwo gór-
skie, maratony. Nawet mam dobre wyniki. 
Dlatego też bardziej postawię na rower, 
bo na nartach, to jednak trzeba siedzieć na 
lodowcu.

Najszybsza wśród kobiet była Kaja Sołek 
z Żywca, natomiast wśród mężczyzn Mar-
cin Czyż z Wisły.
- Wysypaliśmy trzy worki saletry, żeby 
utwardzić trasę i to w górnej części się 
udało, dół trochę miękki – mówi trener  
B. Pilch. – Nasi zawodnicy wypadli dobrze, 
Kuba Baszczyński i Aleksander Wojciech 

wygrali swoje kategorie, do tego kilka 
miejsc na podium. Przyjechał bardzo moc-
ny klub z Żywca, a my walczyliśmy z nimi 
jak równy z równym. Zawody szybko 
przeprowadzone, o godz. 12 trasa była 
wolna. Obyło się bez kontuzji, więc za-
wody na plus.

Były to pierwsze zawody zorganizowa-
ne przez klub SRS „Czantoria”. Pomysł 
spodobał się wszystkim, gydy to dorośli 
przedstawiciele klubu nie brylowali na 
trasie, a zajmowali się obsługą.
- Zaproponowałem, by zorganizować za-
wody klubowe – mówi prezes SRS „Czan-
toria” Piotr Heczko. – Członkowie zarządu 
podzielili się obowiązkami, a chodziło np. 
o załatwienie sponsorów, porozumienie 
z Koleją Linową „Czantoria”, a potem 
przez dwa miesiące trwały przygotowania, 
głównie zbieranie nagród. Poprosiliśmy 
też o pomoc wszystkich dorosłych człon-

ków klubu. Każdy otrzymał swoją działkę  
w dniu zawodów. Jedni byli przy gril-
lu, inni przy ciastach, grochówce, resz-
ta sędziowała na trasie. A dzieci z klu-
bu miały obowiązek wystartować. Poza 
tym rozesłaliśmy zaproszenia do klubów  
z naszego rejonu. Przyjechali i wiem, że 
byli zadowoleni. W klasyfikacji generalnej 
zwyciężyli narciarze spoza naszego klubu, 
tym samym najlepsze nagrody poszły  
w świat, a to chyba dobra promocja naszej 
imprezy. Chcemy te zawody organizować  
w przyszłych latach na podobnych zasadach. 
Chciałbym też podziękować sponsorom,  
a byli nimi: Kolej Linowa Czantoria, QBL, 
Hotel Olimpic, firma Retos, firma Siltrak, 
producent pieców Klimszo, firma Kosta, 
firma Mokate, KG FORGE, zakład prze-
twórstwa mięsnego Bielesz, cukiernia 
Bajka, Dwór Skibówki, firma Promar, firma 
Technica, UKS Beskidy, Panfil Tenis Aca-
demy, Meble Moskała, firma Tomar, Grupa 
Kurowski, Volkl. Moim zdaniem zawody 
udane, wszyscy zadowoleni.

Wyniki: Do 10 lat dziewczyny: 1. Maja 
Skorupka, 2. Kasia Koźbiał, 3. Luiza Kor-
czak, chłopcy: 1. Piotrek Koźbiał, 2. Kac-
per Szmit, 3. Mikołaj Śliwka, 2003-2005 
dziewczyny: 1. Zuzia Madej, 2. Wikto-
ria Góra, 3. Amelia Warzecha, chłopcy:  
1. Aleksander Wojciech, 2. David Meissner, 
3. Aleks Herc, 2000-2002 dziewczyny:  
1. Róża Warzecha, 2. Natalia Heczko,  
3. Julia Heczko, chłopcy: 1. Jakub 
Baszczyński, 2. Miłosz Januszyk, 3. Łu-
kasz Synowiec, 1996-1999 dziewczyny:  
1. Kaja Sołek, 2. Agnieszka Hyrnik, chłop-
cy: 1. Mieszko Kuczański, 2. Michał Ko-
zieł, 3. Mateusz Zacny, 1995-1981: kobiety 
1. Magdalena Góra, mężczyźni 1. Marcin 
Czyż,1980-1966: 1. Zbigniew Gomola, 
1967 i więcej: 1. Danuta Borczyk, 1. Stefan 
Marek. 

Snowboard: 1. Kasia Luber, 1. Tomasz 
Kustra.                            Wojsław Suchta

Mikołaj Śliwka.                                                                                                   Fot.  W. Suchta

Dorośli zaangażowani w organizację.                                                             Fot.  W. Suchta


