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powagi i pokuty w
kościele katolickim
i ewangelickim. Mowa
o Wielkim Poście, który
ma nas przygotować do najważniejszych świąt chrześcijańskich.
Więcej na str. 10

W latach 1994-1999 pracowałam w SP-1, a od 1999 r. pracuję
w Gimnazjum nr 1. Przez
wszystkie lata mojej

pracy uczyłam około 2
tysięcy uczniów.
Więcej na str. 6

Zwycięzcy kategorii 17–25 lat. Kamerę GoPro otrzymał Michał Brachaczek.
			

Fot. M. Niemiec

CUW MA STATUT
23 lutego odbyła się XXV sesja Rady
Miasta Ustroń. Obrady prowadził przewodniczący RM Artur Kluz.
Radni spotkali się po dwumiesięcznej

przerwie, toteż punktów w porządku
obrad było sporo. Jednak zanim przystąpili do głosowania nad uchwałami,
obejrzeli prezentację projektu basenu,

(cd. na str. 4)

TABLETKI NIE ZASTĄPIĄ RUCHU
Rozmowa z dr. Michałem Gałaszkiem
z poradni geriatrycznej
Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji
Czym zajmuje się lekarz geriatra? Czy można porównać go do lekarza internisty?
Geriatra jest internistą, natomiast internista nie zawsze jest geriatrą. Geriatra musi znać
specyfikę ludzi starszych i ich potrzeby. Internista niekoniecznie. Wystarczy, że spojrzy
przez szkiełko i oko i szuka dolegliwości, analizuje badania. To samo oczywiście robi
geriatra, tylko że on musi patrzeć przez pryzmat człowieka starszego i wiedzieć, że taka
osoba może mieć problemy ze wzrokiem, ze słuchem, z poruszaniem się, z utrzymaniem
moczu itd. Jednym słowem, musi widzieć i rozumieć kłopoty wieku podeszłego.
A to chyba nie jest łatwe.
Nie jest. Ponadto, geriatria w Polsce nie jest dobrze rozwinięta. Nie ma na to środków, aby
kompleksowo leczyć. Tu ukłon w kierunku polityków, żeby zaczęli myśleć także o tych
osobach, bo oni też kiedyś będą ludźmi w podeszłym wieku. Nie można położyć pacjenta
i dać mu leki. Ten pacjent, który jest w wieku podeszłym i leży w łóżku, może już z niego
nie wstać. Tutaj chodzi o jego aktywizację psychiczną i fizyczną. Potrzeby takie będą
(cd. na str. 2)
2 marca 2017 r.

		

Wybrano Zarząd Stowarzyszenia Twórczego Brzimy.
Prezesem został Kazimierz Heczko. Pełni tę
funkcję już od 21 lat. Rekord
miasta?
Więcej na str. 5

PRZY
WSPÓLNYM
STOLE
Nie tylko dawać, ale też uczyć, jak używać - taka forma pomocy jest sensowna
i taką oferuje Fundacja św. Antoniego,
będąca partnerem bielskiego Caritasu
w przekazywaniu bezpłatnej pomocy
żywnościowej. W ubiegłym tygodniu,
w ramach projektu, zorganizowano
wykłady i warsztaty.

(cd. na str. 12)
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TABLETKI NIE ZASTĄPIĄ
RUCHU

(cd. ze str. 1)
narastać z każdym rokiem, bo nasze społeczeństwo się starzeje.
U kobiet średnia wieku to 81 lat, u mężczyzn - 74.
Mimo że przybywa osób starszych, geriatria to coś nowego,
bo dopiero od niedawna zaczęły funkcjonować oddziały czy
poradnie dedykowane starszym osobom.
Tego typu opieka zawsze kulała. Raz, że procedury były bardzo słabo opłacane, a dwa – nie było kompleksowej opieki, a dla człowieka
starszego to nie tylko leczenie farmakologiczne, ale to również
opieka psychologiczna, aktywizacja fizyczna, fizjoterapia. Stąd
nasz pomysł na taką poradnię, tym bardziej że na południu naszego
województwa, w powiecie żywieckim, pszczyńskim, cieszyńskim,
jest tylko jedna poradnia tego typu w Cieszynie. Sami zobaczymy,
jaką popularnością ta nasza poradnia będzie się cieszyć.
Ile macie pacjentów w chwili obecnej?
W tej chwili to jest raczkowanie. My tę poradnię mamy zarejestrowaną i de facto czekamy na pacjentów. Od 1 lipca wchodzi
nowe kontraktowanie i bardzo liczymy na to, że dostaniemy
kontrakt i kompleksową, bezpłatną opieką będziemy mogli objąć
jak największą grupę pacjentów. Mamy nadzieję, że odciążymy
inne poradnie, szczególnie poradnię kardiologiczną, gdzie bardzo
dużo ludzi czeka w kolejkach. My możemy to załatwić pod egidą
poradni geriatrycznej.
Wspomniał pan, że jeśli chodzi o leczenie osób starszych to wymagana jest kompleksowa opieka. Proszę powiedzieć, czy pan
jako lekarz pracujący w takiej poradni musi znać się trochę na
innych specjalizacjach czy macie może lekarzy z każdego fachu?
Będzie zatrudniony lekarz o specjalności geriatrycznej, jest
w tej chwili pod telefonem czekając, bo tych pacjentów zbieramy.
Oprócz tego, w naszym szpitalu rehabilitacyjnym mamy kardiologów, rehabilitantów, wszyscy jesteśmy internistami, więc jesteśmy
przygotowani do przyjmowania takich pacjentów.
Osoby starsze w różny sposób podchodzą do opieki medycznej.
Niektórych nie trzeba namawiać, żeby zrobili podstawowe

M. Gałaszek.

to i owo
z okolicy

Fot. A. Jarczyk

kolejną transzę dopłat na inwestycje proekologiczne. Wsparcie
otrzymają mieszkańcy, którzy
w tym roku planują wybudować przydomową oczyszczalnię
ścieków lub pozbyć się wyrobów zawierających azbest.

badania, innych ciężko znowu przekonać. Jakie jest pana doświadczenie w tym zakresie?
Są pacjenci, którzy uwielbiają chodzić do lekarza, a nie zawsze
jest to potrzebne. Inni znowu nie chcą o lekarzu słyszeć. Głównym zadaniem takiej poradni jest aktywizacja ludzi starszych
i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa i pewności, że jest takie
miejsce, do którego mogą się udać i otrzymać należną im pomoc.
Mimo że Zawodzie to trudne miejsce z powodu braku parkingów
i ciasnoty, mamy szeroką ofertę ambulatoryjną: jest tu jedna
z największych poradni kardiologicznych dla dzieci, prowadzimy
poradnię metaboliczną i dla dorosłych, i dla dzieci, jest też poradnia
rehabilitacyjna i poradnia kardiologiczna dla dorosłych. Od stycznia
funkcjonują trzy nowe: poradnia medycyny sportu, wad postawy
i właśnie geriatryczna. Otwieramy także POZ (podstawowa opieka
zdrowotna).
Powróćmy jeszcze do osób starszych. Pan mówił, że trzeba tych
ludzi aktywizować. W jaki sposób można to zrobić?
Może dlatego otwieramy tu wspomniany już POZ. Lekarz pierwszego kontaktu będzie potrafił umiejętnie pokierować taką osobą,
mając kompleksowe zaplecze w postaci takiej oferty poradnianej.
Lekarz rodzinny będzie mógł pomóc i zmobilizować tych pacjentów do szerszego dbania o siebie. Tu nie chodzi tylko o stosowanie
leków trzy razy dziennie, ale też o ruch fizyczny. Wychodzimy
z założenia, że ruch może zastąpić wiele tabletek, natomiast żadna
tabletka nie zastąpi ruchu. Nasze centrum przewidziało opiekę
rehabilitacyjną w warunkach domowych, aby także człowiek
unieruchomiony, nie mogący do nas przybyć, mógł mieć kontakt
z lekarzami.
Jakich objawów nie można zlekceważyć? Kiedy należy udać
się do lekarza?
Niektórzy starsi pacjenci swoje gorsze samopoczucie usprawiedliwiają wiekiem. Musi być duża akcja informacyjna, czyli trzeba
sobie zrobić podstawowe badania – zbadać glukozę, cholesterol,
morfologię. Takie pierwsze badanie przesiewowe da obraz stanu
zdrowia. Jeżeli będzie wymagana dokładniejsza opieka medyczna,
to dzięki takim badaniom będzie wdrożona. Choć, jak podkreśliłem
już, aktywność fizyczna załatwia wiele spraw.
Co ile należy robić takie podstawowe badania?
U pacjentów, którzy nie mają większych dolegliwości to uważam,
że raz na rok. To skontrolowanie stanu zdrowia jest ważne, bo
widzimy, czy wszystko jest ok, czy należy bardziej o siebie zadbać.
Ile lat mają osoby zaliczające się do pacjentów poradni geriatrycznej?
To jest temat do dyskusji. Mamy 70-latków, którzy czują się bardzo
dobrze, są aktywni fizycznie, psychicznie, uczęszczają na zajęcia
do Uniwersytetu III Wieku i mają się fantastycznie, a mamy też
50-latków, którzy czują się bardzo starymi ludźmi i myślą tylko
o swoim wieku i chorobach. Generalnie przyjmuje się, że do poradni
geriatrycznej przyjmowani są pacjenci 65+.
Czy w ogóle można przygotować się na starość?
Wie pani, nikt nie jest przygotowany do starości, odsuwa to od
siebie. Natomiast ważny jest tu szeroko pojęty zdrowy tryb życia,
czyli niepalenie papierosów, dbanie o właściwe żywienie, wypoczynek i ruch. Na pewno te wszystkie sprawy odsuwają starość.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Agnieszka Jarczyk

presówkach w Czechach. Za
10-dniową winietę dla pojazdów
o wadze do 3,5 tony trzeba zapłacić 310 kcz. Winieta na miesiąc kosztuje 440 kcz, a roczna
1500 kcz.

* * *

Rada Miejska Cieszyna przyjęła
rezygnację Krzysztofa Kasztury z funkcji przewodniczącego
(względy osobiste i zawodowe).
Zastąpiła go, wybrana w tajnym
głosowaniu podczas lutowej
sesji, Gabriela Staszkiewicz
z klubu CRS.

W miniony weekend przeniesiono wszystkie przystanki autobusowe z placu dawnego dworca
PKS-u na ulicę Chrobrego. Teraz komunikacja pozamiejska
kursuje z tego miejsca. Na ulicy
Kolejowej (wiadukt) wyznaczono przystanek do wysiadania.

U zbiegu ulic Szersznika i Szerokiej w Cieszynie stoi kościół
pod wezwaniem św. Krzyża.
Świątynię wzniesiono na początku XVIII wieku w miejscu
książęcej kaplicy. W ostatnich
latach kościół poddano remontowi. Odnowiona została wieża
i elewacja oraz osuszono mury.

80 tys. zł przeznaczy ze swojego budżetu gmina Hażlach na

Nie zmieniły się opłaty za
przejazd po autostradach i eks-

Cały czas trwa czyszczenie
książek w Bibliotece Miejskiej

* * *
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* * *

* * *

w Cieszynie po pożarze, który
miał miejsce pod koniec stycznia w wypożyczalni. Zniszczeniu uległa część księgozbioru
obejmująca literaturę piękną,
w tym książki podróżnicze, beletrystykę, fantastykę i lektury
szkolne. Czytelnicy przynieśli
mnóstwo książek, żeby braki
uzupełnić. Termin otwarcia biblioteki nie jest znany.

* * *

W salach Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Wiśle, prezentowana jest wystawa pt. „Dawniej nad Wisłą”. Do obejrzenia
są stare fotografie ukazujące
„perłę Beskidów” przed laty.
(nik)
2 marca 2017 r.

KRONIKA MIEJSKA
UWAGA! ZMIANA TERMINU

Z powodu nagłej choroby aktora, spektakl Sceny Polskiej „Skąpiec” Moliera dla niedzielnej grupy abonamentowej został
przesunięty wyjątkowo na sobotę 18 marca 2017. Wyjazd o godz.
16.00 punktualnie spod Lidla w Ustroniu.

* * *

SPOTKANIE MIŁOŚNIKÓW KUŹNI

Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń zaprasza na comiesięczne poniedziałkowe spotkanie, którego tematem będzie
prelekcja Przemysława Korcza na temat Ustronia i ustroniaków
za czasów panowania cesarza Franciszka Józefa I. Wykład przeprowadzony zostanie na tle wystawy tematycznej: „Żołnierze
Cesarza Franciszka”. Spotkanie odbędzie się 6 marca o godz.
10.00 w Muzeum Ustrońskim.

* * *

SZLAK KOBIET ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

Promocja książki historyk Władysławy Magierowej, laureatki
Srebrnej Cieszynianki w roku 2016 odbędzie się w sobotę, 11
marca o godz. 16.00 w Muzeum Marii Skalickiej. Autorka promuje ciekawe postaci, zwłaszcza kobiece, związane z regionem.

* * *

SPOTKANIE Z GRZEGORZEM SZCZECHLĄ

Uniwersytet III Wieku w Ustroniu, działający w ramach Fundacji Esprit oraz Muzeum Ustrońskie zapraszają na spotkanie
z Grzegorzem Szczechlą, mieszkańcem Ustronia, pedagogiem
- biologiem i chemikiem, mającym specjalizację poradnictwo
psychologiczne, medalistą mistrzostw świata w sportach ekstremalnych, na temat: „Conocny teatr psychiki - bądź reżyserem swych snów!”, które odbędzie się w Muzeum Ustrońskim
w niedzielę, 12 marca 2017 r. o godz. 15.00. Poczęstunek przygotuje Anna Łęczyńska, ustronianka, która wygrała ogólnopolski
konkurs na najlepszą stylizację „W duchu PRL”.

* * *

MARCOWE WARSZTATY

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodzin „Ponad Granicami”
w marcu zaprasza na cykl warsztatów i zajęć dla dzieci i dorosłych.
W każdy wtorek odbywają się zajęcia plastyczne dla dzieci, w środy zajęcia techniczne, „Podróż dookoła świata” oraz gry i zabawy.
Wszystkich dorosłych zainteresowanych twórczością artystyczną zapraszamy na czwartkowe warsztaty plastyczne, które
odbywają się w każdy czwartek w godzinach 17.00-20.00.
W najbliższym czasie skupimy się na wykonywaniu ozdób
o tematyce wiosennej i wielkanocnej (np. jajko na szydełku).
Ponadto zapraszamy w każdą sobotę na warsztaty:
4 marca: „Ramka na lusterko z łyżeczek” w godzinach 9.0011.00. 11 marca: „Zabawne pisanki” w godzinach 10.00-12.00. 18
marca: „Rodzinne tworzenie palmy wielkanocnej” w godzinach
10.00-12.00. 25 marca: wycieczka rodzinna.
Szczegóły na stronie www.ponadgranicami.pl, facebooku
https://www.facebook.com/stowarzyszenieponadgranicami/ lub
pod numerem 661-312-311.

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Andrzej Czyż		
lat 70		ul. Skoczowska
Jan Cieślar		
lat 88		ul. Źródlana
Grzegorz Frączek
lat 39		ul. Wesoła
9/2017/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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
		
33 857-26-00
Kominiarz
33 854-37-59
		
602-777-897

STRAŻ MIEJSKA
20 II 2017 r.
Interwencja przy ul. Katowickiej
ws. potrąconej sarny. Zwierzę
zostało zabrane do utylizacji
przez odpowiednie służby.
20 II 2017 r.
Straż miejska do końca ustawowych ferii brała udział

w akcji „Bezpieczne ferie”.
W jej ramach prowadzono patrole
w rejonie lodowiska miejskiego
i wyciągów narciarskich.
21 II 2017 r.
Kontrole wywozu nieczystości
ciekłych przy ul. Bernadka.
22 II 2017 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia przeprowadzono kontrolę kotłowni
przy ul. Reja na skutek podejrzenia spalania odpadów komunalnych.
23 II 2017 r.
Interwencja przy ul. Ogrodowej
ws. bezpańskiego psa. Zwierzę
zostało przewiezione do cieszyńskiego schroniska.
23 II 2017 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia przeprowadzono kontrolę kotłowni
przy ul. Jelenica na skutek
podejrzenia spalania odpadów
komunalnych.
24 II 2017 r.
Interwencja przy ul. Skalica ws.
potrąconej sarny. Zwierzę zostało zabrane do utylizacji przez
odpowiednie służby.
25 II 2017 r.
Interwencja w rejonie dworca
PKP Ustroń Zdrój ws. bezpańskiego psa. Zwierzę zostało
przewiezione do schroniska
w Cieszynie.
(aj)

SZKOŁA ODKRYWCÓW W JEDYNCE

11 marca 2017 r. zapraszamy przedszkolaków z rodzicami
do Szkoły Podstawowej nr 1 na Dzień Otwarty. Na przybyłe
w tym dniu dzieci czeka wiele przygód związanych z odkrywaniem szkoły. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, dzięki którym
nasi goście w przyjemny sposób nawiążą pierwszy kontakt ze
szkołą. Z „mapą w ręku” przedszkolaki przeżywać będą swoją
pierwszą szkolną podróż. Wezmą udział w krótkich zajęciach
bibliotecznych, muzycznych, plastycznych, językowych, ruchowych i przeprowadzą swój pierwszy eksperyment. Rodzice
poznają nauczycieli, będą mogli porozmawiać z dyrektorem,
pedagogiem szkolnym. Zapraszamy!
Organizatorzy

* * *

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
SPOTKANIE INFORMACYJNE

Burmistrz Miasta Ustroń zaprasza Właścicieli i Współwłaścicieli budynków zgłoszonych do udziału w projekcie (poprzez
złożenie do 15 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Ustroń ankiet
zgłoszeniowych) pn. „Słoneczny Ustroń – miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych”
na spotkanie informacyjne dotyczące instalacji fotowoltaicznych
(i udziału w projekcie), które odbędzie się w terminach 8 i 9
marca br. - zgodnie z otrzymanymi zaproszeniami - o godz. 16.00
w MDK „Prażakówka” ul. Daszyńskiego 28, 43-450 Ustroń.
9/2017/3/R

UWAGA !!!

OD 1 MARCA

sklep „Wszystko dla dzieci” i pralnia chemiczna Żena
zostały przeniesione do sklepu „Beskid” ul. 3 Maja 4.
9/2017/2/R

biuro czynne:
8.00-15.00 sob 9.00-12.00
* *pn-pt
*
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
***
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

2 marca 2017 r.
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CUW MA STATUT
(cd. ze str. 1)
opracowanego przez obecnego na sesji
Michała Dąbrowskiego. Więcej na ten
temat piszemy na str. 8.
W ubiegły czwartek Rada Miasta Ustroń
podjęła uchwały m.in. o: zmianach w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej,
zasadach i trybie konsultacji społecznych
z mieszkańcami miasta na temat budżetu
obywatelskiego na rok 2018, opłat za
przedszkola, sposobie i terminach rekrutacji do szkół i przedszkoli, o organizacji
wspólnej obsługi dla samorządowych
jednostek organizacyjnych oraz nadaniu statutu Centrum Usług Wspólnych.
Ostatecznie, tak zwany CUW przejmie
obsługę jednostek oświatowych – szkół
i przedszkoli oraz Miejskiej Biblioteki
Publicznej, Muzeum Ustrońskiego, Żłobka Miejskiego, Miejskiego Domu Spokojnej Starości i Gazety Ustrońskiej. Podjęto
również uchwały dotyczące nieruchomości, ich przejęcia, zbycia i służebności.

Opinie komisji rady miasta, dotyczące
poszczególnych projektów uchwał, były
pozytywne.
Radnym przedstawiono projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju oświatowego.
Jak tłumaczył burmistrz Ireneusz Szarzec
,są różne podejścia do tzw. wygaszania
gimnazjów. Można je zlikwidować już we
wrześniu 2017 r. i włączyć do schematu
organizacyjnego szkół podstawowych
lub pozostawić gimnazjum jako odrębną
placówkę do roku 2019 i zlikwidować
wraz z odejściem ostatniego rocznika.
Na tę drugą opcję zdecydowano się
w Ustroniu, a radni taką propozycję przyjęli. Przewodniczący A. Kluz dodawał, że
również szkoły podstawowe muszą mieć
czas na przygotowanie się na przyjęcie
dodatkowych klas. O ile SP-1 i SP-2
będą mogły korzystać z sal gimnazjów, to
w pozostałych szkołach nie będzie takiej

możliwości. I. Szarzec stwierdził, że nie
obędzie się bez kosztów i trudnych decyzji
kadrowych. Dla samorządów pierwszego
szczebla nie ma znaczenia fakt, że wydłuży się nauka w szkołach średnich, liceach
i technikach, bo tymi placówkami kierują
powiaty. W szkołach gminnych, miejskich
zmniejszy się liczba uczniów i z tym zjawiskiem trzeba będzie się zmierzyć.
W punkcie sprawy bieżące miasta głos
zabrał przewodniczący Zarządu Osiedla
Ustroń Zawodzie Paweł Mitręga, który
odniósł się do sprawy budowy basenu.
Stwierdził, że w naszym mieście brakuje chodników i ścieżek spacerowych,
a podstawowa infrastruktura jest niekompletna. Widać to szczególnie w dzielnicach
uzdrowiskowych, więc może lepiej należałoby się zająć tymi problemami, a nie
podejmować się wykonania tak drogiej
inwestycji. Odpowiadała przewodnicząca
Osiedla Ustroń Górny, która zdecydowanie opowiedziała się za budową basenu mówiąc, że nie można myśleć tylko
o kuracjuszach. Podkreślała, że ustrońskim dzieciom należy się dostęp do basenu
i krytego, i otwartego.
Monika Niemiec

KUBA
NA RYNKU

Ostatki na ustrońskim rynku udały się
znakomicie. Fiesta Kubańska przyciągnęła
turystów, a i mieszkańcy Ustronia próbowali
salsy, bachaty, reggaeton. Najpierw jednak
w latynoamerykańskie klimaty wprowadził
zebranych Radek Stojda, który zauroczył
swoją elektryczną gitarą i melodyjnymi
utworami. Później na płytę rynku wkroczyli
instruktorzy i słuchacze Studia Tańca „Passo” z Cieszyna i po krótkiej prezentacji swoich umiejętności, zaprosili ludzi do tańca.
Była to wyjątkowa okazja, by nauczyć się
kroków i prostych układów coraz popularniejszych gatunków tanecznych. Jak już się
tak wszyscy rozkołysali, na scenie pojawił
się zespół Buenos Amigos, którego nazwa
nie pozostawiała złudzeń co do serwowanej muzyki. Nie było też wątpliwości, że
gorące rytmy porwą do tańca wszystkich,
którzy zamierzali należycie uczcić koniec
karnawału.
Tekst i foto: (mn)
9/2017/4/R
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Zdaniem
Burmistrza
O grypie ptaków
mówi burmistrz
Ireneusz Szarzec.

* * *

Uczestnicy zebrania Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy”.

Fot. A. Nagy

BEZDOMNE BRZIMY
Początkiem lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się walne zebranie
członków Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy”. Wybrano Zarząd Stowarzyszenia
w osobach: Kazimierz Heczko, Renata Kubok, Magdalena Lupinek, Zbigniew Niemiec,
Andrzej Piechocki. Prezesem został Kazimierz Heczko. Pełni tę funkcję już od 21
lat. Rekord Ustronia? Czy jest w Ustroniu prezes jakiegoś stowarzyszenia, jakiejś
organizacji pozarządowej z takim stażem?

Na zebraniu przyjęto troje nowych
członków, panią Agnes Nagy z Węgier,
z partnerskiego miasta Hajdunanas, pana
Roberta Heczkę, ustroniaka, odkrycie
ostatnich lat, bardzo interesującego malarza oraz Dariusza Gierdala, znanego
w Ustroniu plastyka.
„Brzimy” powstały w 1978 roku w Wiśle, a współzałożycielami byli trzej ustroniacy. Pod koniec lat 80-tych aktywność
grupy plastycznej zmalała, była wręcz
w uśpieniu. Po kilkuletnim okresie niebytu,
w 1993 roku pojawiła się inicjatywa reaktywowania działalności grupy w Ustroniu
w nieco zmienionej formule, i tak powstało
współczesne Stowarzyszenie Twórcze
„Brzimy”. Ma ono swoje stałe miejsce
w życiu kulturalnym Ustronia. Aktywność
swoją realizuje poprzez organizację wystaw autorskich i poplenerowych, udział
w plenerach krajowych i zagranicznych,
zaangażowanie w aukcje charytatywne
czy wydawnictwa autorskie. Członkami
stowarzyszenia są malarze, rzeźbiarze,
graficy, fotograficy oraz twórcy zajmujący
się rękodziełem artystycznym, wyrobami
jubilerskimi czy grafiką komputerową.
O niemalejącej aktywności „Brzimów”
zaświadcza wniosek z ostatniego zebrania,
na którym zdecydowano o regularnych
(corocznych – w miesiącu urodzin) wystawach wszystkich członków stowarzyszenia. Wystawy te odbywać się będą
w Galerii „Rynek” - otwarcie w każdą drugą środę miesiąca. Ekspozycja niewielka
,ale sam pomysł obiecujący.
Trudno uwierzyć, ale stowarzyszenie
tak aktywne i bezsprzecznie zasłużone
dla ustrońskiej kultury jest bezdomne.
Korzysta wprawdzie z gościnności Muzeum Ustrońskiego i jego Oddziału Zbiory
Marii Skalickiej czy biblioteki, ale marzy
2 marca 2017 r.

		

się stałe, własne lokum. Pomieszczenie,
gdzie można by postawić piec do wypalania tworzonych przez „glinioki” cudności,
organizować wernisaże wystaw, spotkania
z ludźmi dla których amatorskie zabawy
pędzlem czy dłutem są znaczącym hobby,
magazynować sztalugi, blejtramy. Brakuje
takiego miejsca. „Brzimy” włączyły się
aktywnie w projekt zagospodarowania
strychu biblioteki i stworzenia tam multimedialnego centrum kultury, ale niestety
projekt nie przeszedł. Mają być następne
próby pozyskania unijnych dotacji na
adaptację strychu. Wiśle się udało, przebudowali salę kina na bardzo fajny oddział
biblioteki z salą multimedialną. „Brzimy”
marzą o niewielkim fragmencie tego bibliotecznego strychu, by poczuć się tam
jak we własnej pracowni-galerii.
Zbigniew Niemiec

Nowy stary prezes.

Fot. A. Nagy

Od dwóch tygodni trwa w naszym
mieście walka z grypą ptaków. W ślad
za wykryciem jej ogniska w Ustroniu
Hermanicach podjęte zostały dość drastyczne środki profilaktyczne, mające
na celu wyeliminowanie tej choroby
z naszego obszaru i nie dopuszczenie do
jej rozprzestrzeniania.
Na początku warto podkreślić, że
wszystkie zadania, cała odpowiedzialność,
zarówno pod kątem informacyjnym, jak
i wykonawczym czy sanitarnym, ciąży
w tym zakresie na Powiatowym Lekarzu
Weterynarii, który wykonuje wszystkie
czynności mające na celu wyeliminowanie
zagrożenia. Służby miejskie są tutaj tylko
wsparciem logistycznym i technicznym,
jedynie w zakresie wyznaczonym w zarządzeniu Powiatowego Lekarza Weterynarii. Decyzyjność i źródło informacji
muszą być skupione w jednym miejscu,
tak żeby nie powstał chaos, panika, żeby
nie popełniono żadnego błędu, a wszystkie działania podejmowane były planowo
i odpowiedzialnie. Stąd też od samego
początku współpracowaliśmy ze służbami weterynaryjnymi, choć decyzje o
odpowiednich działaniach wydawał lekarz
weterynarii. Zgodnie z jego postanowieniem trzeba było dokonać uboju ptactwa
domowego, a to działanie plus dezynfekcja
i przestrzeganie zasad obowiązujących w
strefach zagrożenia są najbardziej skutecznymi metodami zwalczania grypy ptaków.
Prawdopodobnie choroba przyniesiona
została na nasz teren przez dzikie ptactwo
wędrowne, które zetknęło się z ptactwem
domowym. Pojawienie się choroby zgłosił jeden z prywatnych hodowców, a po
przeprowadzeniu badań laboratoryjnych
potwierdziły jej ognisko służby weterynaryjne. Na szczęście choroba nie dotyczy
innych zwierząt i ludzi, tym niemniej
należy stanowczo zapobiegać jej rozprzestrzenianiu.
Zwalczanie skutków grypy ptaków
jeszcze trwa, ale miejmy nadzieję, że
nie powstaną kolejne siedliska choroby.
Namawiam bardzo do śledzenia informacji, które pojawiają się we wszelkich
publikatorach, w mediach, w internecie, na
tablicach ogłoszeń, tak aby w przyszłości
odpowiednio wcześnie reagować na różnego rodzaju sygnały, ostrzeżenia, zalecenia
służb, nie czekając aż jakieś zagrożenie
pojawi się w naszym mieście.
Często żyjemy w przekonaniu, że różne
dramaty, choroby, które wydarzają się
gdzieś w Polsce, nas nie dotyczą. Mamy
przykład grypy ptaków, o której do tej pory
wiele słyszeliśmy, a teraz przyszło się nam
z nią zmierzyć.
Spisała: (mn)
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PTASIA GRYPA
OBWIESZCZENIA

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8
nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki
i niebezpieczny dla gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8
są zarażone dzikie ptaki. Niestety, przyczyną bywa też człowiek i dlatego
przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.
Należy bezwzględnie przestrzegać zasady bioasekuracji:
• zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
• nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest
utrzymywany;
• nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą
ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
• stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym
kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
• stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach
z budynków, w których utrzymywany jest drób;
• przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.
Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą
nakładane kary administracyjne.

* * *

W związku ze zwalczaniem grypy ptaków na terenie powiatu
cieszyńskiego i ciągłym zagrożeniem możliwością pojawienia się
tej choroby w innych miejscowościach, a także niedopuszczenia do
jej wystąpienia w gospodarstwach komercyjnych (fermy drobiu)
znajdujących się w obszarze zagrożonym wystąpieniem grypy ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie uprzejmie prosi o:
1. Ciągłe zamieszczanie informacji dot. obszarów zwalczania grypy
ptaków, zasad obowiązujących mieszkańców (m.in. zamknięcie drobiu
i jego niewypuszczanie, wyłożenie mat dezynfekcyjnych nasączonych
środkiem wirusobójczym, bieżące jego uzupełnienie itd. – zgodnie
z zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20
grudnia 2016 r. w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków – Dz.U. z 2016 r. poz. 2091).
2. Przekazywanie informacji dot. ukrywania drobiu w obszarze zapowietrzonym lub pominięcia danego miejsca utrzymywania drobiu przez
lekarzy weterynarii wykonujących spisy lub wycenę drobiu.
3. Przekazanie informacji dot. niestosowania się właścicieli drobiu do
obowiązujących przepisów – zwłaszcza utrzymywania drobiu wbrew
zakazom na wolnym powietrzu. Proszę o poinformowanie obywateli,
iż jest to przestępstwo i w wypadku stwierdzenia takich zdarzeń postępowanie prowadzić będzie Policja i Prokuratura.

XIX USTROŃSKIE
SPOTKANIA TEATRALNE
14 – 17 MARCA 2017 r.

14.03. (wtorek) godz. 18.00

Gwiazda i ja - komediowy teatr obyczajowy

Obsada: Magdalena Zawadzka, Anna Gornostaj
Tekst: Elizabeth Fuller; Tytuł oryginalny „Ja i Jezebel” w przekładzie
Julity Grodek; Reżyseria – Cezary Morawski; Muzyka – Agnieszka
Putkiewicz; Scenografia – Dorota Banasik
Zabawna historia o prawdziwym obliczu naszych idoli i złudnych
pozorach świata show biznesu.
Cena biletu 45 zł
16.03. (czwartek) godz. 10.00

Występy laureatów XII Miejskiego Przeglądu
Amatorskich Zespołów Teatralnych Wstęp wolny

6 Gazeta Ustrońska

Szanowni Państwo, chciałabym podzielić się z Państwem moimi
emocjami związanymi z wprowadzeniem nowej reformy oświaty.
Jestem nauczycielką matematyki. Zawód ten wykonuję z pełnym zaangażowaniem i uważam, że z powołania. Jestem dumna
z tego, co robię, jestem dumna z osiągnięć moich uczniów, zarówno
tych bardziej zdolnych matematycznie, jak i „wojowników”, którzy
często muszą włożyć wiele wysiłku, aby uzyskać nawet tę najniższą
ocenę. Z Ustroniem, a dokładnie ze szkołami nr 1 jestem związana
od 23 lat. W latach 1994-1999 pracowałam w Szkole Podstawowej nr 1, a po wprowadzeniu reformy w 1999 r., niezmiennie od
samego początku pracuję w Gimnazjum nr 1. Szacuję, że przez
wszystkie lata mojej pracy uczyłam około 2 tysiące uczniów. Byłam
wychowawcą blisko 200 osób. Przygotowywani przeze mnie uczniowie, między innymi, zdobyli 6 tytułów laureata Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego, 6 tytułów finalisty tego konkursu,
w sumie ponad 60 uczniów uzyskało wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny. Dodatkowo, od kilkunastu
lat jestem egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
członkiem Wojewódzkiej Komisji Konkursu Przedmiotowego
z Matematyki dla województwa śląskiego. Wielu z nas – nauczycieli
w gimnazjach – mogłoby podać podobne fakty. Dlaczego zatem
teraz o tym piszę? Okazuje się, że po zmianie obecnej struktury,
dla wielu nauczycieli likwidowanych gimnazjów nie będzie pracy
w szkołach podstawowych. Na przykład, dla nauczycieli matematyki
w mojej macierzystej szkole, mimo tego, że znajdą się tam dwa
roczniki likwidowanego gimnazjum, rozdysponowano „4 godziny
rocznie przez następne 4 lata”. Zadaję sobie pytanie: czy wieloletnie doświadczenie, nabyte kompetencje, wiedza, chęć pracy
z nastoletnią młodzieżą, moja, ale także moich koleżanek i kolegów
z likwidowanych gimnazjów, mają jeszcze jakiekolwiek znaczenie?
Drogi Czytelniku, któremu być może nieobce są moje rozterki,
mam nadzieję, że nie dziwisz się mojemu rozczarowaniu i choć
trochę mnie rozumiesz. Natomiast jeżeli jesteś jednym z grupy osób,
których komentarze o leniwych i durnych nauczycielach czytam na
forach internetowych, chcę Ci powiedzieć: nie, ja taka nie jestem
i znam mnóstwo nauczycieli, którzy swoją pracę wykonują z pasją
i poświęceniem. Być może na swojej drodze spotkałeś nauczyciela,
który nie spełnił Twoich oczekiwań, przykro mi. Z kolei, jeśli jesteś
jedną z tych osób, które twierdzą, że nauczyciele, tak jak każda
grupa zawodowa, muszą liczyć się ze zwolnieniami, odpowiadam:
tak, liczę się z tym, współczuję wszystkim, którzy musieli przez to
przejść, czy przechodzą. Naprawdę cenię każdą rzetelnie wykonywaną pracę, również ja mogę wykonywać inny zawód, ale czy
naprawdę o to chodzi w tej „dobrej zmianie”?
Z obecną sytuacją muszą zmierzyć się samorządy. Mam nadzieję,
że nie sprowadzi się to tylko do likwidacji gimnazjów, gdzie koszta
reformy poniosą wyłącznie ich nauczyciele, ale we współpracy
z dyrektorami szkół podstawowych uda się wypracować takie kompromisowe rozwiązania, dzięki którym powstanie wysoka jakość
nowych ośmioletnich szkół podstawowych.
Dorota Gluza,
nauczycielka Gimnazjum nr 1 w Ustroniu
17.03. (piątek) godz. 18.00

Pierwsza młodość - komedia

Obsada: Grażyna Zielińska, Hanna Zientara; Tekst – Christian
Giudicelli
Przekład – Dorota Żołnierczyk; Reżyseria – Marek Mokrowiecki;
Scenografia – Dorota Cempura; Opracowanie muzyczne – Krzysztof
Wierzbicki
Współczesna komedia o tym, jak wesołe i zaskakujące może być
życie staruszki/o tym, że w każdym wieku można spełniać swoje
marzenia.
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Burmistrz Miasta Ustroń informuje,

że na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni został wywieszony
wykaz z dnia 27 lutego 2017 r. dotyczący gminnych nieruchomości przeznaczonych na okres do lat 3 do najmu
na cele mieszkaniowe pod dojazd, gastronomiczne oraz
mieszkaniowe pod ogród.
2 marca 2017 r.

INTERWENCJE DOTYCZĄCE ZWIERZĄT
Rodzaj

Zwierzęta

Schronisko

Utylizacja

DZIAŁALNOŚĆ
STRAŻY MIEJSKIEJ

Pomoc weterynaryjna

(na podstawie sprawozdania komendanta inż. Jacka Tarnawieckiego)

Straż miejska jest jednostką administracyjną, podlegającą
Urzędowi Miasta, funkcjonującą od 6 maja 1991 roku. Została
utworzona na podstawie rozporządzenia burmistrza.
Komenda znajduje się przy ul. A. Brody 16. W straży zatrudnionych jest osiem osób na pełnym etacie: 1 komendant,
1 zastępca komendanta, 5 starszych strażników i 1 aplikant.
Strażnicy pracują w godz. 7:00-19:00 przez 7 dni w tygodniu,
z uwagi na podejmowane interwencje i działania godziny te
mogą ulegać zmianie. Patrolują wszystkie dzielnice, uczestniczą
w zebraniach mieszkańców poszczególnych osiedli, zabezpieczają
imprezy na terenie miasta, prowadzą kontrole porządkowe posesji
prywatnych i miejsc publicznych. Komenda straży wyposażona
jest w telefon stacjonarny: 33 854-34-83 i telefon komórkowy:
604-558-321. Można także skontaktować się ze strażnikami
miejskimi poprzez mail: strazmiejska@ustron.pl.
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5
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AWARIE SIECI
Rodzaj

Liczba

kanalizacyjna

3

telefoniczna

6

energetyczna

1

wodociągowa

1

gazowa

3

Liczba

Działanie
pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do
blokady kół

41

osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

18

osoby ujęte i przekazane policji

2

konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub
wartości pieniężnych na potrzeby gminy

432

zgłoszenia dotyczące zakłócenia porządku publicznego i spokoju

126

6

zgłoszenia dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym

214

chemiczne środki obez władniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających

8

zgłoszenia dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami

177

zgłoszenia dotyczące zagrożeń życia i zdrowia

42

samochody

1

zgłoszenia dotyczące awarii technicznych

31

rowery

4

zgłoszenia dotyczące zwierząt

210

EWIDENCJA WYPOSAŻENIA
Wyposażenie

Liczba

kajdanki

EWIDENCJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY
Lp.
1.

Rodzaje wykroczeń zawartych w:

Środki
oddziaływania
wychowawczego

Grzywna nałożona
w drodze mandatu
karnego
liczba
kwota

Razem

Kodeksie wykroczeń
a) wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

12

2

200

14

b) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

13

9

1200

22

c) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi komunikacji

242

95

9750

337

8

1

100

9

d) wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego
2.

Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

2

1

100

3

3.

Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

25

7

1100

32

4.

Ustawie o odpadach

14

1

100

15

316

116

12550

432

Ogółem

W jednym przypadku dotyczącym wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi komunikacji wystosowano wniosek do sądu.
2 marca 2017 r.
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KONCEPCJA PONAD PODZIAŁAMI
Podczas ostatniej sesji wizualizację przyszłego basenu miejskiego przedstawił Michał Dąbrowski, ekonomista, specjalista
ds. zarządzania projektami strategicznymi,
który pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych (Polska Agencja Inwestycji
i Handlu) i z ramienia rządu odpowiadał za
polskie inwestycje zagraniczne, głównie te
lokowane w strefach ekonomicznych. Od
niedawna mieszkaniec Ustronia.
Wizualizacje stworzone zostały przez
M. Dąbrowskiego z grupą architektów,
a dodatkowo opracowano plan finansowy,
który pozwoliłby przeprowadzić inwestycję.
Odbyły się spotkania z przewodniczącym
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Rady Miasta Arturem Kluzem, przewodniczącą Komisji Architektury, Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Adrianą Kwapisz-Pietrzyk, radnymi oraz
burmistrzem Ireneuszem Szarcem. Uczestniczył w nich również przedstawiciel poważnego banku.
M. Dąbrowski podkreśla, że opierając
się na swoim doświadczeniu zawodowym,
chciał stworzyć koncepcję, którą zaakceptują mieszkańcy Ustronia, koncepcję ponad
podziałami i taką, która nie obciąży zbyt
mocno kosztami eksploatacji budżetu miejskiego. Jest to na razie tylko koncepcja,
jednak ważna, bo pozwala spojrzeć realnie
na możliwości przeprowadzenia inwestycji.

W przekazanym radnym projekcie uwzględniono budowę basenu otwartego i krytego
w przypadku, gdy nie uda się osiągnąć
porozumienia z Parafią Ewangelicko-Augsburską i miasto nie będzie miało dodatkowej
powierzchni do zagospodarowania. Jeśli
rozmowy z właścicielem sąsiedniej działki
zakończą się pozytywnie, będzie można
zaprojektować kolejne obiekty.
– Myślę, że ta koncepcja aquaparku zepnie
w sposób klamrowy wszelką możliwą dostępną infrastrukturę sportowo-rekreacyjną,
przy okazji urozmaici możliwości spędzania czasu dla turystów, pensjonariuszy
czy mieszkańców – mówił podczas sesji
M. Dąbrowski.
Monika Niemiec

2 marca 2017 r.

2 marca 2017 r.
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Z PROCHU POWSTAŁEŚ
Skończył się okres karnawału i zabaw. Nadszedł czas powagi i pokuty. Mowa
o Wielkim Poście, który ma nas przygotować do najważniejszych świąt chrześcijańskich, Zmartwychwstania Chrystusa.

Wielki Post ma swój początek w II
wieku, kiedy to poszczono dwa dni przed
świętami Wielkiej Nocy, aby dobrze
się do nich przygotować. W III wieku
nakazano post tygodniowy. W końcu,
w IV wieku, na pamiątkę 40-dniowego
pobytu Jezusa na pustyni, wprowadzono
40-dniowy post.
Na Wschodzie Wielki Post obchodzono przez 8 tygodni, ponieważ soboty
i niedziele były wolne od postu. Chodziło
więc o uzupełnienie pełnych 40 dni postu.
W wieku VI w Rzymie post rozpoczynał
się 6 tygodni przed Wielkanocą. Jednak
po odliczeniu niedziel, w które nigdy nie
poszczono, post trwał właściwie tylko
36 dni. Dlatego w wieku VII dodano
brakujące dni i wyznaczono jako początek Wielkiego Postu Środę Popielcową.
Ostatecznie środa jako początek Wielkiego Postu weszła na stałe do tradycji
Kościoła w 1570 roku.
– Wielki Post to szczególny czas
w całym roku liturgicznym. Pan Jezus
przebywał przez 40 dni na pustyni poszcząc, przygotowując się do dzieła
zbawienia człowieka. Stąd też i Kościół podejmuje 40-dniową pokutę, post
i umartwienie – mówi ks. Tadeusz Serwotka z parafii pw. św. Brata Alberta.
– Wielki Post to czas wyhamowania
w gonitwie życia, kiedy możemy zastanowić się nad sobą, nad swoimi czynami,
nad tym, jak będzie wyglądało to moje
osobiste spotkanie z Bogiem. To czas
przemiany i nawrócenia. Z jednej strony
przygotowujemy się na przeżycie świąt,
a z drugiej strony przygotowujemy siebie na spotkanie z Jezusem Chrystusem
w chwili naszej śmierci.
W okresie Wielkiego Postu podejmujemy umartwienie i praktyki pokutne. Kościół katolicki pomaga w odpowiednim
przeżyciu tego okresu poprzez typowe

nabożeństwa wielkopostne, jak np. gorzkie żale czy droga krzyżowa. Są głoszone
kazania pasyjne, prowadzone rekolekcje.
Sam kolor w liturgii to fiolet, wskazujący
na oczekiwanie spotkania z Jezusem i na
ducha pokuty.
– Wielki Post rozpoczyna się w Środę
Popielcową. Wtedy też głowy wiernych
posypywane są popiołem, który jest
znakiem przemijania, marności. W Piśmie Świętym jest napisane: „Z prochu
powstałeś i w proch się obrócisz”. To ma
nam uświadomić naszą kruchość, ale też
pokazać, że tylko w Bogu odnajdziemy
nowe życie – mówi ks. Serwotka. – Posypanie głowy popiołem to deklaracja,
że chcemy podjąć pokutę, chcemy stać
się innymi ludźmi, przeżyć nawrócenie.
Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty pojawił
się w liturgii w VIII wieku. W 1091 r.
papież Urban II wprowadził ten zwyczaj
jako obowiązujący w całym Kościele.
Wielki Post kończy się w Wielkim
Tygodniu, który jest apogeum, szczytem
liturgicznych wydarzeń i zarazem podsumowaniem 40-dniowej pokuty. Wszystkie te dni – od Wielkiego Czwartku do
Wielkiej Niedzieli, które przeżywamy w
Kościele katolickim, są bardzo ważne,
mają swoją treść zbawczą i ciężar gatunkowy. – Tu nie można robić rankingu,
który dzień jest ważniejszy od pozostałych – stwierdza ks. Serwotka.
W Kościele ewangelicko-augsburskim
Wielki Post również rozpoczyna się
w Środę Popielcową i trwa do Wielkiego
Tygodnia włącznie.
– Jest to czas wewnętrznego wyciszenia, duchowej refleksji, odsunięcia
od siebie wielu niepotrzebnych spraw
zewnętrznych. Jest to także czas pokuty,
która rozumiana jest jako opamiętanie,
powrót do Boga i Jego Słowa – mówi

BI BL IO TE KA
Marta Panas-Goworska
Andrzej Goworski

„Grażdanin N.N. Życie
codzienne w ZSRR”
Książka poświęcona powojennym losom mieszkańców
Związku Radzieckiego, ich codziennemu życiu od narodzin
aż do śmierci w realiach komunistycznego państwa. Dzięki
lekturze tej pozycji dowiecie
się co oglądały dzieci w radzieckiej telewizji, jak bawiły się
górniczki z Donbasu po pracy,
gdzie i za ile przeciętny obywatel mógł jechać na urlop…
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ks. Oskar Wild z parafii ap. Jakuba Starszego. – W ustrońskiej parafii nie ma
zwyczaju posypywania głów wiernych
popiołem, lecz ten zwyczaj jest praktykowany przez niektóre Kościoły ewangelickie m.in. w Niemczech, czy też Stanach
Zjednoczonych.
W Kościele ewangelickim w czasie
pasyjnym odbywają się tzw. tygodniowe
nabożeństwa pasyjne.
– W Ustroniu nabożeństwa te odbywają się w środy w kościele ap. Jakuba
Starszego i w kościele ap. Mateusza
w Ustroniu-Polanie o godz. 17:00 oraz
w kaplicy ewangelickiej w Ustroniu-Dobce o 15:45. Słowem Bożym podczas
nabożeństw tygodniowych służą, poza
ustrońskimi księżmi, także duchowni
z innych parafii Śląska Cieszyńskiego –
mówi ks. Wild. – Post nie jest związany
tylko i wyłącznie z wyrzeczeniami, czy
też specjalną dietą, lecz jest szczególnym
czasem w roku, kiedy poprzez modlitwę
i koncentrację na Bożym Słowie umożliwia wierzącym weryfikację postaw,
naprawę wyrządzonych innym szkód,
wejrzenie w siebie, podjęcie zobowiązania życia na co dzień według wskazań
Ewangelii.
Od roku 1995 w Kościele ewangelicko-augsburskim odbywa się akcja charytatywna „Skarbonka diakonijna”, która od
2005 roku ma charakter ekumeniczny,
ponieważ włączyły się do niej rzymskokatolicki Caritas Polska, prawosławny Eleos
oraz Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. W akcji tej chodzi o
rezygnowanie z drobnych przyjemności i
przekazywanie uzyskanych w ten sposób
funduszy na cele akcji. Środki zbierane są
do kolorowych, papierowych skarbonek.
Zebrane fundusze przeznaczane są na
rzecz potrzebujących. W tym roku odbywać się będzie dziesiąta edycja akcji:
„Siedem tygodni bez”. Celem tej akcji jest
świadome przeżywanie czasu pasyjnego,
w którym można zwolnić tempo, odsunąć
się od spraw nieistotnych oraz zastanowić
nad życiem, jego wartościami, a przede
wszystkim nad znaczeniem ofiary Chrystusa na krzyżu, poniesionej za każdego
człowieka.
Agnieszka Jarczyk

POLECA:
Thomas Montasser
„Monsieur Jean
szuka szczęścia”
Monsieur Jean - zawsze
uprzejmy i uczynny, przez kobiety uważany za ostatniego
prawdziwego dżentelmena,
zaś przez mężczyzn – za wzór
dyskrecji, przechodzi na emeryturę. Cierpiąc na nadmiar wolnego czasu postanawia pomóc
młodej Ukraince, otwierającej
kawiarnię w Zurichu. Wzruszająca powieść będąca pochwałą
drobiazgów, z których często
składa się nasze życie.
2 marca 2017 r.

Po naszymu...
Balbinka i Krachulik

Władysław Majętny

Wiycie, moja nieboga stareczka chowali we swojim gospodarskim łobejściu wszelijakóm gowiydź. Tak bywało we
zwyku, że kiery mioł jakóm takóm spusobność, to dzierżoł se
przichówek, coby przisporzyć jakisi grosz lebo też rodzinie
łod czasu do czasu łuwarzić cosik łod miynsa, dyć żywobyci
w łónych czasach było ciynżki jako i dzisio. Stareczka rada
łopatrowali ty stworzynia, bo mieli ku tymu, prawióm, dobróm rynke.
Prowie piznyła ji siedymdziesióntka, tóż jedna cera skyrs tej
łokrónglicy przitaszczyła prezynt. Z kartónowego pudła wylazły gónsióntko i kaczóntko. „Nale toś mi prziniósła przezocny
prezynt, o kierym bych se ani nie wszymnyła - łodzywajóm sie
stareczka. - Dyć ni móm terozki wyklutych żodnych pipoczków, tóż też nie bydym mieć s nimi wielkij łutropy, i jeżech
z tego podarku strasznucnie rada, przeca wiycie, jako przajym
gowiydzi”.
Jak sie im tak fórt prziglóndali, przibieżały ku nij dwie małe,
skowroźne wnuczki i holofióm jedna przez drugóm: "Tym
stworzónkóm trzeja by dać jakisi miana!". Hnet kaczuszke
przezwały Krachulikiym, a gónsióntko - Balbinkóm. Stareczka
jiny pokiwali główóm i prawióm: „Nie wiym doprowdy, czy
dobrze łutrefiłyście z tymi mianami, bo bydzie ale pradada,
jak z Balbinki wyrośnie gónsior, a z Krachulika nie bydzie

W
dawnym
USTRONIU
SPOTKANIE
Z „PAMIĘTNIKIEM USTROŃSKIM”
W ramach działań popularyzujących
najnowszy, 19. tom „Pamiętnika Ustroń-

kaczorek”. Iście nie cołkiym łutrefiły z tymi mianami, hónym
z gónsióntka wyrosnół szumny gónsior. I jak tu terozki wołać
na niego? Darmo, zustoł już delij Balbinkóm, i zbyte.
Fragment tekstu pt. „Doista nie do łuwierzynio”, który
ukazał się w Kalendarzu Ustrońskim 2007.

Z naszego na polski
stareczka, starka – 1. babcia: Już ni móm starki, umrziła
łóńskigo roku. 2. stara kobieta: Stareczka dobijajóm setki,
a pamiyńć majóm jeszcze dobróm.
gowiydź – ptactwo domowe: Prziwołej gowiydź ku stodole,
a posyp ji zbożo.
lebo – albo: Co wolisz paść krowy lebo gynsi.
żywobyci – życie: Niedobre je żywobyci, jak sie stary młodej
chyci (przysłowie). Ludzie w górach majóm ciynżki żywobyci.
piznóć – uderzyć: Przewrócił sie i piznył sie w kolano.
piznóć do głowy – 1. przypominać sobie: Pizło mi naroz
do głowy, że móm na poczcie odebrać paczek. 2. zachorować
umysłowo: Jak od niego odeszła, to mu pizło do głowy.
zocny – szanowany, cenny: Mieli my dzisio na zebraniu
walnym Macierzy zocnych gości. Na jor jabka zocne.
holofić – głośno sobie pokrzykiwać lub śpiewać: Czy musicie po nocach tela holofić?

*

*

*

Na podstawie „Słownika gwarowego Śląska Cieszyńskiego”, wydanego przez Galerię na Gojach.

skiego”, podejmowanych w ostatnich tygodniach przez Towarzystwo Miłośników
Ustronia, znalazło się także spotkanie,
które odbyło się 21 lutego 2017 r. w sali
Domu Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu. Jak zwykle
dopisała publiczność, zarówno mieszkańcy
naszego miasta, jak i goście z Cieszyna
oraz Cisownicy, mający ustrońskie korzenie.
Rozpoczął Michał Pilch omówieniem
zawartości periodyku, a następnie Bożena
Kubień przedstawiła prezentację multimedialną „Ustroń oraz jego mieszkańcy
– dawniej i współcześnie”, składającą się
z fotografii pochodzących z publikacji.
W komentowanie zdjęć z ożywieniem

włączyli się obecni na spotkaniu autorzy,
m.in. Halina Żelińska-Mika, Józef Sikora,
a także Stanisław Hławiczka, o którego
przodkach przeczytamy w wydawnictwie.
Wydarzenie, współorganizowane przez
ustroński Oddział Polskiego Towarzystwa
Ewangelickiego, okazało się znakomitą
lekcją edukacji regionalnej.
Artykuły tworzące 19. tom „Pamiętnika
Ustrońskiego” ilustruje łącznie 265 pięknych fotografii, głównie archiwalnych
(nieraz unikatowych), ale nie zabrakło też
współczesnych ujęć miejscowości. Książkę
można jeszcze nabyć w Muzeum Ustrońskim im. Jana Jarockiego, w Miejskiej
Informacji Turystycznej na rynku oraz na
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. (bk)

Policyjny Dom Zdrowia im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nierodzimiu, lata 30. XX w. Dziś w obiekcie tym mieści się Szkoła Podstawowa
nr 6 im. Józefa Kreta. Z prawej strony zdjęcia dostrzec można fragment starej remizy strażackiej, zburzonej podczas budowy drogi szybkiego ruchu, tzw. gierkówki. Na polu widocznym na pierwszym planie znajduje się obecnie stadion KS „Nierodzim”. Fot. Regina Syjud
(w zbiorach Czesława Krainy)
2 marca 2017 r.

		

Gazeta Ustrońska 11

i tworzyliśmy każdego dnia inne dania.
Ostatni wieczór przypadł w piątek, zatem serwowaliśmy potrawy wegetariańskie, z kuchni śródziemnomorskiej, ale
bez owoców morza. Miałem obawy, czy
wszystkim będą smakować. Lubię pracę
w fundacji. Wcześniej zatrudniony byłem
w sanatorium, ale nie trudno było się
przestawić na gotowanie tutaj. Staram się
z dostępnych produktów zrobić potrawy
smaczne i zdrowe. Na co dzień gotujemy
zupy, dwa razy w tygodniu jest też drugie
danie.

WSZYSTKO DZIAŁA

Rozmawiają I. Papla, M. Kohut i K. Suchanek-Czyż.

Fot. M. Niemiec

PRZY WSPÓLNYM STOLE

(cd. ze str. 1)
– Bardzo dobry pomysł, tylko kilka dni,
Warsztaty jako element programu odbya tyle się dowiedziałem – mówi jeden
wały się od 20 do 24 lutego w siedzibie
z uczestników zajęć, a jego żona dodaje:
fundacji przy ul. Kościelnej, w godzinach
– Na pewno będziemy korzystać z maod 15.00 do 19.00. Każde spotkanie skłateriałów i zaczniemy też więcej czytać na
dało się z dwóch części – teoretycznej
ten temat, bo zainteresowała nas sztuka
i praktycznej.
zdrowego odżywiania i gotowania.

ZDROWO I NIEDROGO

Wykłady prowadziła Katarzyna Suchanek-Czyż, dietetyczka:
– Na co dzień przyjmuję pacjentów, którzy chcą lub muszą zmienić swoją dietę,
np. ze względu na różne schorzenia. Takie
porady są potrzebne każdemu, bez względu na zasobność portfela, dlatego uznałam,
że należy pomóc podopiecznym Fundacji
św. Antoniego. Na początku mówiłam
o zdrowym odżywianiu ogólnie, ale potem
okazało się, że słuchaczom potrzebne są
wskazówki dietetyczne w przypadku choroby wieńcowej, schorzeń wątroby, cukrzycy. Ze względu na specyfikę miejsca,
polecałam produkty proste, ogólnie dostępne, nie za drogie, ale chce podkreślić,
że takie jedzenie służy każdemu – lokalne,
sezonowe i jak najbardziej naturalne. Żeby
się zdrowo odżywiać wcale nie trzeba
jeść drogo. Podczas wykładów starałam
się zwrócić uwagę na produkty proste,
od lat używane w naszych kuchniach,
a teraz nieco zapomniane - kasze, polskie
warzywa, takie jak na przykład buraki,
rośliny strączkowe - fasole, ciecierzyca.
Przygotowałam też materiały z naszych
wykładów, żeby łatwiej było kontynuować
zalecenia.

BEZPŁATNA ŻYWNOŚĆ

W Ustroniu można skorzystać z Programu „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”,
który realizuje Caritas Diecezji BielskoŻywieckiej, a na miejscu Fundacja św.
Antoniego i Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Do otrzymania takiej pomocy
upoważniony jest każdy, kogo kryterium
dochodowe wynosi 1.268 zł dla osoby
samotnie gospodarującej oraz 1.028 zł dla
osoby w rodzinie. O szczegóły i zaświadczenia można pytać w MOPS.
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POTRZEBNA WIEDZA

– Od zeszłego roku realizujemy program
żywnościowy, ale wyczytałem, że w jego
ramach można zorganizować warsztaty.
Powiedziałem o tym panu Tadeuszowi,
a on podchwycił myśl i zaczął rozmowy z
Caritasem – stwierdził kierownik MOPS
Zdzisław Dziendziel. .
– Dopingowałem bielski Caritas do
zorganizowania akcji w Ustroniu, bo
uznałem, że wiedza z zakresu dietetyki
i umiejętności kulinarne to jest to, co bardzo się przyda podopiecznym Fundacji –
mówi Tadeusz Browiński, prezes Fundacji
św. Antoniego.
W czasie trwania warsztatów w fundacji
pracowano do wieczora.
– Jesteśmy, żeby pomagać, a zwłaszcza
działać w myśl zasady, że lepiej dać wędkę
niż rybę. Przekonałem się wiele razy, że
nie wystarczy dawać materialnie, ale trzeba też uczyć. Fundacja powstała dla ludzi,
żeby pomagać, ale bez zaangażowania
i pracy tych właśnie ludzi, nie mogłaby
działać. To oni zajmują się sprzątaniem,
remontami, paleniem w piecach, rąbaniem drewna, rozładowują samochody
z darami, pomocą żywnościową, układają
towar w magazynach i wykonują wiele
innych prac.

ZAJĘCIA Z GOTOWANIA

Kulinarnych amatorów musiał znieść
w swoim królestwie nowy kucharz fundacji Mirosław Kohut.
– Można by pomyśleć, że trudno będzie gotować z amatorami, ale większość
gotuje w domach, więc dobrze nam się
współpracowało. Gdy o coś prosiłem albo
miałem jakieś uwagi, to słuchano. Menu
ułożyłem zgodnie z zasadami zdrowego żywienia, przygotowałem produkty
naturalne, dietetyczne, ogólnie dostępne

Głównym koordynatorem diecezjalnym
programu żywieniowego jest Irena Papla,
która powiedziała:
– Jako regionalna organizacja partnerska (tak to się fachowo nazywa) jesteśmy
zobligowani do tego, żeby takie zajęcia
przeprowadzać. Mogą to być m.in. warsztaty kulinarne i dietetyczne, i te właśnie
zorganizowaliśmy w Ustroniu. Z propozycją wystąpił do nas pan Tadeusz i to
nas bardzo ucieszyło. Miejsce jest wprost
idealne, jest tu odpowiednie zaplecze,
a pan Tadeusz zapewnił też obsługę przez
profesjonalistów. Namówił do współpracy
panią Katarzynę, dietetyczkę i kucharza,
pana Mirosława. Już wcześniej przekonałam się, że tu w Ustroniu, wszystko działa
bardzo sprawnie za sprawą pana Tadeusza,
który zarządza fundacją, i dzięki wsparciu
ze strony samorządu oraz współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Uczestnicy zajęć wypełniali ankiety,
które będę później analizować, ale już
pobieżna ich lektura pokazała, że mieszkańcy Ustronia są zadowoleni z tej formy
pomocy.

PRZY WSPÓLNYM STOLE

Kierownik MOPS zwraca jeszcze uwagę na integracyjną rolę warsztatów:
– Wzięło w nich udział w sumie 90 osób
i zauważyłem, że wielu z nich zaprzyjaźniło się. Chętnie wykonywali różne prace
w kuchni, wspólnie gotowali i słuchali
wskazówek kucharza. Bardzo fajnie ze
sobą współpracowali. Ważne było też
wspólne jedzenie ugotowanych potraw,
sympatyczne spędzanie czasu przy stole.
Ostatnia kolacja była szczególnie uroczysta, przy świecach. Program będzie realizowany dalej, bo jest potrzebny. Według
pobranych z MOPS zaświadczeń wynika,
że w Ustroniu z bezpłatnej pomocy żywnościowej korzysta ponad 400 osób.
W ostatni dzień warsztatów stoły uginały się pod ciężarem atrakcyjnych potraw.
Były soczyste sałatki, kolorowe makarony
i aromatyczne sosy. Prawdziwa uczta,
mimo że bez mięsa i z prostych składników. Na deser jabłka pieczone z miodem
i rodzynkami i ciasto. Do tego serdeczna
atmosfera i miłe towarzystwo i godnie
zakończono kilkudniowe warsztaty. Pani
Jadzia z mężem nie mogą się doczekać,
kiedy wypróbują poznane przepisy. Razem z mężem postanowili zmienić dietę
na zdrowszą i nie mogą się już doczekać,
by uzyskane wiadomości wcielić w życie.
Monika Niemiec
2 marca 2017 r.

SZÓSTKA
I JEDYNKA
GÓRĄ
Tegoroczny, 22. już Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego odbył się dopiero
23 lutego, jednak młodzi pingpongiści
nie wyobrażają już sobie sezonu bez
tego wydarzenia. Organizatorzy – Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe „Siła”
Ustroń Sekcja Tenisa Stołowego, wspierane przez Urząd Miasta Ustroń zawsze
mogą liczyć na gościnność Gimnazjum
nr 1.

Od 20 do 23 lutego w Zakopanem Harendzie odbywały się Mistrzostwa Polski Juniorów B
w narciarstwie alpejskim. Jedyną reprezentantką naszego miasta była Róża Warzecha
(rocznik 2001), która zakwalifikowała się do zawodów po ciężkiej kwalifikacji, w której
wzięło udział ponad tysiąc młodych polskich narciarzy. Starty może uznać za udane, gdyż
w dwuboju alpejskim zdobyła 15. miejsce, a w slalomie gigancie – 17. Róża reprezentowała
Klub Sportowy AS z Bielska-Białej, a jej trenerem jest Mieczysław Wójcik.

LIGA SIATKÓWKI NA FINISZU
Dobiegły końca rozgrywki w ramach
ustrońskiej ligi piłki siatkowej amatorów.
Po bardzo emocjonujących spotkaniach
półfinałowych, w najbliższą niedzielę 5
marca rozegrane zostaną mecze finałowe.
9.00 rozpocznie się spotkanie o miejsce IX pomiędzy zespołami: Brenna –
Kubala
10.30 rozpocznie się spotkanie o miejsce VII pomiędzy zespołami: Teraz. MY
– Leśnicy
12.00 rozpocznie się spotkanie o miejsce V pomiędzy zespołami: Sarenki –
OSP Lipowiec

13.30 rozpocznie się spotkanie o miejsce III pomiędzy zespołami: Drużyna A
– Rudzica
15.00 rozpocznie się spotkanie o miejsce I pomiędzy zespołami: Belfry – Kasa
Chorych
Zespoły zapraszają sympatyków piłki
siatkowej, a w szczególności proszą swoich fanów o gorący doping.
Podsumowanie tegorocznej edycji ligi
odbędzie się 11 marca w klubie Pub „Pod
Beczką” o godz. 17.00. Można też będzie
zapisać się do udziału w dalszych rozgrywkach.

W turnieju wzięło udział 29 uczniów
ustrońskich szkół podstawowych i gimnazjów. Każdy uczestnik otrzymał czekoladę, a najlepsi zawodnicy – puchary,
statuetki, dyplomy, nagrody rzeczowe.
Główny organizator – Kazimierz Heczko
oraz sędziowie – Andrzej Buchta i Sylwester Rucki podsumowali, że mimo zaciętej
rywalizacji, panowała sportowa atmosfera
i nie było konieczności upominania czy
karania tenisistów.
Wyniki – dziewczęta:
szkoły podstawowe (5 zawodniczek)
– 1. Katarzyna Siąkała z SP 6, 2. Sandra
Żila z SP 5, 3. Amelia Procner z SP 6, 4.
Zuzanna Musiał z SP 5, 5. Natalia Boruta
z SP 5; dziewczynki z gimnazjów (3 zawodniczki, wszystkie z G1) – 1. Natalia
Sobczyk, 2. Aleksandra Sobczyk, 3. Katarzyna Potaszyńska.
Wyniki – chłopcy:
szkoły podstawowe (19 zawodników)
– 1. Piotr Szturc z SP 6, 2. Tymoteusz
Greń z SP 1, 3. Szymon Branc z SP 5,
4. Szymon Balcar z SP 6, 5. Mikołaj Cieślar
z SP 5, 6. Remigiusz Bury z SP 6; gimnazja (5 zawodników) – 1. Kacper Nowak,
2. Grzegorz Hussar, 3. Kacper Pawlitko,
4. Jakub Bujok – wszyscy z G1 oraz 5.
Tomasz Puczek z G2.

MALI
HOKEIŚCI

W niedzielne południe na ustrońskim
lodowisku odbyła się nauka gry w hokeja
dla dzieci. Jak przed każdą aktywnością
sportową, tak również i tym razem obowiązkowo wszyscy rozruszali swoje mięśnie i stawy. Jazda z przysiadami, na jednej
nodze, slalomem oraz... z wyćwiczonym
upadkiem na brzuch – rozgrzewka dała
małym uczestnikom wiele radości i zabawy. Gdy już wszyscy nabrali pewności w
jeździe na łyżwach różnymi kombinacjami, przyszła pora na grę w hokeja. Dzieci
szybko załapały reguły tego sportu. Na lodowisku rozbrzmiewał śmiech, widać było
coraz większą pewność siebie, a przede
wszystkim radość ze wspólnie spędzanego
czasu. Tekst i foto: Agnieszka Jarczyk
2 marca 2017 r.
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

2 III 13.00
			
			
6 III 10.00
			
7 III 12.00
			
11 III 10.00
11 III 16.00
			
12 III 15.00
			
			
14-17 III		
			

XIV Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów
Artystycznych i Solistów, cz. II oraz wręczenie nagród,
MDK „Prażakówka”
Comiesięczne spotkanie Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń, Muzeum Ustrońskie
XII Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych, MDK „Prażakówka”
Targi Staroci, MDK „Prażakówka”
Promocja książki „Szlak kobiet Śląska Cieszyńskiego”, Muzeum Marii Skalickiej
Spotkanie z Grzegorzem Szczechlą na temat:
„Conocny teatr psychiki - bądź reżyserem swych
snów!”, Muzeum Ustrońskie
XIX Ustrońskie Spotkania Teatralne, MDK
„Prażakówka”

10 lat temu

Puchar cenny i praktyczny.

Fot. M. Niemiec

OGŁOSZENIA DROBNE

Stolarstwo artystyczne, rzeźba
w drewnie. 502-164-187.

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

Usługi stolarskie, stolarstwo artystyczne. www.swiatzdrewna.pl
518-394-722.

KOMANDOR-Cieszyn, ul. Stawowa 27 – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny
pomiar. RATY 0%. 728-340-518,
33-854-22-57. www.komandor.pl
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul. Rynek
3, tel. (33) 444-60-40.
Ustroń - najpiekniejsza część dzielnicy Poniwiec - apartament lub pokój do wynajęcia. (33) 854-51-97.
Drewno kominkowe. (33) 85447-10.

Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, schodów, desek. Mocne lakiery, 4x lakierowanie. 666-989-914.
Spawanie, klejenie plastików.
Ustroń, ul. Obrzeżna 9. 501-444534.
Mieszkanie do zamiany 36m 2 ,
2 piętro na większe. 663-172-444.
Ustroń Lipowiec. Sprzedam działkę
budowlaną 800 m2. 502-243-482.
Ustroń Centrum. Sprzedam mieszkanie 55 m2. 502-243-482.

Z pochodzącym z Ustronia doktorem TADEUSZEM KAWECKIM rozmawiamy w jego rodzinnym domu na Gojach. Obecnie
dr Kawecki jest wykładowcą na uniwersytecie we Fryburgu
w Szwajcarii, pracuje na wydziale przyrodniczym, w departamencie biologii. Do Ustronia przyjeżdża raz na kilka miesięcy,
oczywiście witany serdecznie na ojcowiźnie. Mama nie kryjąca
dumy z syna podpowiada, że Polakom Uniwersytet we Fryburgu
może się kojarzyć z tym, że przez wiele lat pracował i nawet przez
dwie kadencje był rektorem Innocenty Maria Bocheński, dominikanin, znany filozof. Gdy próbujemy ustalić szczegóły z dzieciństwa mama pana Tadeusza podpowiada, że zgodnie z rejonizacją
syn powinien chodzić do „Dwójki”. Od niemowlęcia był jednak
nadzwyczaj zdolnym dzieckiem i rodzice postanowili, że pójdzie
do szkoły rok wcześniej. Na to nie chciała się zgodzić dyrekcja
SP2 i ostatecznie dr Kawecki ukończył „Jedynkę”. Zresztą szedł
do szkoły w dniu swoich urodzin, ponieważ przyszedł na świat
właśnie 1 września. T. Kawecki wspomina, że kiedy mówił o tym
swoim rówieśnikom, dostrzegał w ich oczach współczucie, bo jak
można mieć urodziny w tak smutnym dniu?

* * *

31 stycznia odbyło się zebranie wyborcze Miejskiego Koła SLD
w Ustroniu. Tematem były wybory zarządu koła i delegatów na
konwencję powiatową SLD w Cieszynie. Omówiono aktywność
członków i sytuację finansową koła. Na przewodniczącego koła
wybrano Karola Chraścinę, na wiceprzewodniczącego Henryka
Słabego, a na skarbnika Gertrudę Kaczmarczyk. Na konwencję
powiatową wybrano dziewięciu członków koła. W dyskusji wspomniano o konieczności szerszego niż dotychczas wykorzystania
członkostwa posła Jana Szwarca w ustrońskim kole. K. Chraścina
przekazał wyrazy podziękowania wieloletniej przewodniczącej
Katarzynie Brandys-Chwastek.

* * *

2.03						 Elba					 ul. Cieszyńska 2		 tel. 854-21-02
3-4.03				 Centrum					 ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
5-6.03				 Lawenda					 ul. Skoczowska 137 		 tel. 855-10-14
7-8.03 			 Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1 		 tel. 856-11-93
9-10.03			 Centrum					 ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
11-12.03		 Pod Najadą					 ul. 3 Maja 13			 tel. 854-24-59
13-14.03		 Centrum					 ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście.
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Za każdym razem przy okazji rocznic związanych z „Solidarnością”, czy to podpisania porozumień sierpniowych, czy wprowadzenia stanu wojennego, w rozmowach okołorocznicowych
pojawia się wątek, że może by ktoś coś napisał na ten temat,
opisał wydarzenia, mówił Lesław Werpachowski w Muzeum
Śląska Cieszyńskiego podczas spotkania poświęconego wydarzeniom lat 1980-1981. W pierwszej części wystąpił Andrzej
Sznajder z katowickiego oddziału I PN z referatem „Solidarność
i stan wojenny w świetle najnowszych badań IPN”, w drugiej
o swej książce „Wykuwaliśmy Solidarność” mówił właśnie ustroniak L. Werpachowski.
Wybrała: (mn)
2 marca 2017 r.

Gabrielę Haratyk z bielskiej Gminy Żydowskiej. Zespół Klezmer z Cieszyna,
prowadzony przez Dorotę Herok, uświetnił wernisaż prezentacją przepięknych
tańców chasydzkich, które wyrażały miłość i wdzięczność Bogu. Nie zabrakło tak
charakterystycznej muzyki żydowskiej,
stołu szabatowego, tradycyjnej chałki,
płonącej menory, a także wzruszeń.
Wystawę oglądać można do 20 marca.
Muzeum czynne od wtorku do piątku
w godz. 9.00-16.00 oraz w soboty i niedziele w godz. 11.00-16.00. Wystawie
towarzyszy ekspozycja książek o tematyce
żydowskiej oraz plakaty z Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie (ze zbiorów
prywatnych I.M.).
Irena Maliborska

Fot. Julia Witoszek

HAVA NAGILA – CZYLI RADUJMY SIĘ
Obecnie w muzealnej „Galerii pod Jodłą” prezentujemy wystawę „Chasydzi
w Lelowie”, której autorem jest Arkadiusz
Ławrywianiec. Wernisaż tej wystawy
okazał się nie lada atrakcją dla przybyłych
gości (w liczbie blisko 80 osób). W galerii
tłoczno było od zwiedzających i dyskutujących z twórcą wystawy. Pan Arkadiusz
opowiedział o swojej pasji, warsztacie fotograficznym i Chasydach, z którymi miał
styczność. Ciekawa ekspozycja czarno-białych zdjęć przedstawiających coroczną
wizytę Chasydów w Lelowie na grobie
cadyka Dawida Bidermana. Przy pierwszym spojrzeniu społeczność żydowska
na fotografiach Arkadiusza Ławrywiańca
wydaje się tematem niecodziennym, egzotycznym, wręcz sensacyjnym. Ale już

po chwili staramy się odczytać znaczenia
spojrzeń i gestów. Widzimy kulturową
„inność” fotografowanych postaci. Próbujemy odnieść się do całej wiedzy na
temat Żydów, jaką do tej pory posiedliśmy,
z całym bagażem mitów, przekłamań i niewiedzy funkcjonujących w naszym społeczeństwie. Fotogramy pana Arkadiusza są
doskonale czytelne, kadry przemyślane.
Cechuje je nienaganna kompozycja i ciekawe ujęcia. Jest to świetne studium społeczności żydowskiej, żyjącej w zgodzie
z własnymi korzeniami, widziane okiem
doświadczonego obserwatora ludzkich
zachowań. Nie ma tu tylko chłodnego
obiektywizmu autora, lecz znajdujemy
w nich także nieukrywane emocje.
Na spotkaniu tym gościliśmy m.in.

Fotografie pana Arkadiusza cechuje nienaganna kompozycja.
Fot. Julia Witoszek

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) pierwszy miesiąc wiosny, 8) zależny
od ZUS-u, 9) wieś koło Zakopanego, 10) termin astrologiczny, 12) rezerwa kadrowa, 14) spodnie gwarowo,
15) wzorek-napis na koszulce, 16) nierób, 19) dom strażaka, 22) baśniowy chłopiec z drewna, 23) najdłuższy
lewy dopływ Wisły, 24) tytuł w kościelnej hierarchii.
PIONOWO: 2) na kopercie, 3) imię męskie, 4) na towarze, 5) strzała do kuszy, 6) rybołóstwo, 7) pierwsze
danie (wspak), 11) na drobniaki, 13) rodzaj wyższej
uczelni, 17) rosyjska litera, 18) pełen ziaren, 20) święty
ptak Egipcjan, 21) na ból głowy.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 10 marca.
Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 7

ZIMOWA CZANTORIA
Nagrodę w wys. 50 zł oraz kartę podarunkową na zajęcia z salsy otrzymuje: Wanda Brudna
z Ustronia, ul. Bema. Zapraszamy do redakcji.
Kartę podarunkową ufundowała Akademia Esprit. Ustroń, ul. Daszyńskiego 2, piętro 1, lokal 1.
2 marca 2017 r.
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Fot. Monika Niemiec

PUCHAR CZANTORII
Mimo wahań pogody, XIII Puchar Czantorii udał się znakomicie. Najlepsi alpejczycy z rąk prezesa Kolei Linowej
„Czantoria” odebrali kryształowe, wprawdzie nie kule, ale równie piękne i cenne dla każdego uczestnika sześciany. Dla uczestników przygotowano ciepły posiłek, co było bardzo ważne, bo na stoku dął zimny i bardzo silny
wiatr. Były nagrody od organizatorów oraz dwie kamerki GO-PRO od sponsora dla zwycięzców kategorii 17-25 lat.

WYNIKI

Kobiety:
K0 5-6 lat (2012-2011): 1. Hania Krawczyk (01:11,75);
K1 7-10 lat (2010-2007): 1. Helena Sawicka (00:34,87), 2. Zofia Sędłak (00:39,66),
3. Kamila Wojciech (00:39,82), 4. Antonina
Kaliszuk, 5. Katarzyna Warzecha, 6. Emilia
Śliwka, 7. Sara Kamyczek, 8. Hanna Łamacz, 9. Julia Szmit;
K2 11-13 lat (2006-2004): 1. Ola Biegun (00:31,77), 2. Anna Sędłak (00:32,28),
3. Julia Greene (00:32,35), 4. Magdalena
Kaliszuk, 5. Weronika Pokorny, 6. Natalia
Kohut, 7. Luiza Korczak, 8. Marta Kępińska,
9. Zuzanna Madej;
K3 14-16 lat (2003-2001): 1. Aniela Sawicka (00:29,25), 2. Antonina Sawicka
(00:30,17), 3. Zuzanna Kostka (00:33,04),
4. Matylda Barnat, 5. Martyna Płonka;
K7 51 lat i więcej (1966-): 1. Jadwiga
Gołda (00:36,42), 2. Ewa Matuszyńska
(00:36,90);
K6 36-50 lat (1981-1967): 1. Małgorzata Wójcik (00:33,43), 2. Anna Strzałka
(00:40,47), 3. Lucyna Wojciech (00:42,66),
4. Ludmiła Lipiec-Warzech;
K5 26-35 lat (1991-1982): 1. Daria Kurpios (00:31,55), 2. Agata Szajter (00:36,17);
K4 17-25 lat (2000-1992): 1. Wiktoria
Pokorny (00:29,94), 2. Dominika Sanetra
(00:30,64), 3. Natalia Heczko (00:31,60),
4. Julia Heczko, 5. Edyta Kral, 6. Martyna
Kliś (dsq), 7. Patrycja Puda (dsq);
Snowboard: 1. Katarzyna Warzecha.
Mężczyźni:
K0 5-6 lat (2012-2011): 1. Michał Kustra (00:55,73), 2. Franciszek Szczyrba
(01:02,90), 3. Michał Cieślar (01:03,71),
4. Michał Gomola (dsq);
K1 7-10 lat (2010-2007): 1. Konrad Lula
Pawlik (00:31,99), 2. Mikołaj Tusiewicz

(00:32,78), 3. Kacper Szmit (00:33,80),
4. Kuba Kufel, 5. Aleksander Deda,
6. Wojciech Cieślar, 7. Igor Olszak, 8. Kacper Greene, 9. Radosław Kalkowski, 10. Andrzej Czyż, 11. Mikołaj Heczko, 12. Mateusz
Marcol, 13. Aleksander Kolasa, 14. Piotr
Polok, 15. Mateusz Kuszel (dnf);
K2 11-13 lat (2006-2004): 1. Mikołaj Śliwka (00:34,74), 2. Oliwier Gibas (00:36,11),
3. Kamil Baszczyński (00:40,77), 4. Juliusz
Barnat;
K3 14-16 lat (2003-2001): 1. Mikołaj
Bebek (00:31,25), 2. Aleksander Wojciech
(00:31,82), 3. Piotr Bosak (00:32,74),
4. Paweł Poloczek, 5. Grzegorz Hussar;
K7 51 lat i więcej (1966-): 1. Cezary
Grunt (00:31,81), 2. Ryszard Kwiecień
(00:33,43), 3. Jan Śliwka (00:33,98),
4. Andrzej Kral, 5. Piotr Kluzik, 6. Waldemar Lechowicz, 7. Sylwester Głowacki,
8. Zbigniew Janik;
K6 36-50 lat (1981-1967): 1. Wojciech
Śliwka (00:29,82), 2. Michał Kurzeja
(00:29,86), 3. Rafał Płonka (00:30,88),
4. Szymon Besuch, 5. Krzysztof Barnat,
6. Witold Hantke, 7. Paweł Worek, 8. Marcin

Wojciech (dsq);
K5 26-35 lat (1991-1982): 1. Marek
Szczyrba (00:29,91), 2. Oleksander Ladyhin (00:32,40), 3. Rafał Kurpios (00:33,34),
4. Tomasz Kral, 5. Sławomir Suchy,
6. Krzysztof Kania (dsq);
K4 17-25 lat (2000-1992): 1. Michał Brachaczek (00:28,58), 2. Jakub Baszczyński
(00:30,79), 3. Dawid Hussar (00:31,26),
4. Konrad Kania, 5. Łukasz Bujok, 6. Cezary
Popek, 7. Marcin Czyż (dnf), 8. Filip Kluz
(dnf), 9. Przemysław Kuszel (dnf);
Snowboard: 1. Tomasz Kustra (00:36,25),
2. Szczepan Ligocki (00:36,62), 3. Krzysztof
Pydych (00:37,25), 4. Dominik Bujok (dsq).
Najstarsi panowie startujący w Pucharze
Czantorii czuli się niedowartościowani,
ponieważ nie stworzono dla nich odrębnej
kategorii. Ustalono więc kolejność, gdyby
takowa kategoria istniała. Organizatorzy
stwierdzili, że w przyszłym roku uzupełnią
kategorie.
Kolejność najstarszych narciarzy: 1.Mirosław Sędłak (00:30,49), 2. Tomasz Smusz
(00:30,56), 3. Adam Cieślar (00:32,64),
4. Tadeusz Syposz (00:36,90).

Fot. Monika Niemiec
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