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Słoneczny weekend sprzyjał spacerom.                                       Fot. W. Suchta
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Jak zatrzymać chaoS

Jak się Ustroń kojarzy wizualnie przy bliższym poznaniu?
Mam wrażenie niesamowitego rozmachu. Pamiętam dawny 
ratusz, dawne centrum. Wtedy Szczyrk i Wisła wydawały się 
miejscowościami bardziej szykownymi, w siermiężnych latach 
70. były pełną gębą miejscowościami turystycznymi. Dziś Ustroń 
je przegonił. Lata 70. były okresem smutnym w architekturze. 
W Ustroniu też mamy kamieniczki modułowe, niespecjalnie 
udane, choć trzeba przyznać, że Ustroń wyszedł obronną ręką 
z okresu transformacji, kiedy królowały gargamele. Kolegę 
z Warszawy taksówkarz wiózł z Wisły do Ustronia i ten wiślański 
taksówkarz stwierdził, że Ustroń to tu taka perła.
Widocznie był to taksówkarz z Ustronia pracujący w Wiśle!
Poprzez postawienie hotelu Gołębiewski Wisła stała się synon-
imem złego smaku, a Ustroń stał się bardziej elegancki i za to 

(cd. na str. 2)

Rozmowa z Rafałem Geremkiem, 
publicystą i reżyserem filmów dokumentalnych 

(część II)

porozumIeNIe		StroN
Mieszkańcy pytają, dlaczego muszą rozwiązywać umowy na 

wywóz odpadów, skoro system obowiązujący w Ustroniu jest 
podobny do tego wprowadzanego od 1 lipca w całej Polsce. 
Zapytaliśmy o to prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego 
w Ustroniu Alojzego Sikorę. Poprosiliśmy też o przybliżenie 
innych problemów związanych z wprowadzeniem od 1 lipca 
nowej ustawy o porządku i czystości w gminach. 

- Co do wypowiadania samych umów istnieją wątpliwości, gdyż 
w momencie wprowadzenia ustawy 1 lipca umowy dotychczas 
zawarte automatycznie wygasają. Interpretacja Ministerstwa  Śro-
dowiska jest różna. Raz twierdzą, że umowy trzeba rozwiązywać, 
innym razem, że nie jest to konieczne. My do tego podeszliśmy 
w ten sposób, że na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Ko-
munalnego zamieściliśmy druk rozwiązania umowy na zasadzie 
porozumienia stron. Jeżeli ktoś nie wypowie tej umowy, też się 
nic nie stanie, gdyż po 1 lipca opłaty pobierać będzie gmina 
i umowa automatycznie straci ważność. Chciałbym jednoznacz-

(cd. na str. 5)
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Tytuł zdobyła Aneta Okupska-
Pońc z Goleszowa. W finale 
znalazły się ponadto Danuta 
Cieślawska z Istebnej, Cze-
sława Itner z Cieszyna, Anna 
Łacek z Jaworzynki i Włady-
sława Magiera. Na kandydatki 
oddano ponad 1300 głosów.
 
W Lesznej Górnej najstarszym 
zabytkiem jest płyta nagrobna 
z 1678 roku na przykościel-
nym cmentarzu. Warta uwagi 
jest  późnobarokowa figura 
św. Jana Nepomucena, która 
stoi naprzeciwko kościoła, po 
drugiej stronie drogi.  
 
Po raz dziewiąty odbył się po-
wiatowy konkurs recytatorski 

gimnazjalistów. Gospodarzem, 
podobnie jak w poprzednich 
latach, było Gimnazjum 
w Istebnej. W szranki stanęło 
26 uczestników. Wygrała Ka-
rolina Dyrda, drugi był Dawid 
Hofman, a trzecia Martyna 
Franek – wszyscy z Gimna-
zjum Towarzystwa Ewange-
lickiego w Cieszynie.

Zarząd Województwa Śląskie-
go przyznał dotacje na orga-
nizację imprez sportowych 
w 2013 roku. Po kilka tysięcy 
złotych otrzymały LKS Olim-
pia Goleszów, Śląsko-Beskidz-
ki Związek Narciarski oraz 
Stowarzyszenie Rekreacji, 
Kultury Fizycznej, Turystyki 

i Integracji Osób Niepełno-
sprawnych w Cieszynie.

Historia szkoły w Kisielowie 
sięga przełomu XIX i XX 
wieku. Jednym z pierwszych 
jej kierowników był Walen-
ty Krząszcz. Swoje przeżycia 
opisał w książce pt. „Szkoła 
na pustkowiu”, która wyszła 
w 1920 roku. Placówka ta 
w przyszłym roku będzie świę-
towała swoje 110-lecie. 
 
Dobiegła końca rywalizacja 
w halowych ligach piłki nożnej 
w gminach Brenna i Goleszów. 
Tytuły mistrzowskie wywal-
czyły drużyny Niebieskiej Erki 
i Cisownicy I.            (nik)

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

trzeba podziękować tutejszym włodarzom. Zachęcam jednak 
do większego rygoryzmu i konsekwencji wobec prywatnych 
inwestorów psujących krajobraz.
Dziesięć lat temu twórca pojęcia chaosmosu, prof. architekt 
Witold Molicki, podawał Ustroń jako przykład doskonałego 
zróżnicowania, bo jak wiadomo w postmodernizmie, wada 
jest cnotą. Nie wiem, czy można się chlubić tym, że nie ma 
w mieście dwóch podobnych budynków, a do tego każdy jest 
obrócony w inną stronę?
Pewnie, że nie. Posmodernizm się skończył i poza pojedynczymi 
okazami niewiele wniósł do architektury. Istnieje też teoria anar-
chicznej wolności zakładająca, że w anarchii odbija się charakter 
narodowy, więc skoro jesteśmy indywidualistami, powinniśmy 
przy tym pozostać, bo często daje to dobry efekt. Moim zdaniem, 
jeżeli jest on dobry, to tylko w sposób przypadkowy. Dlaczego 
lubimy jeździć do Czech? Domy tam nie są piękniejsze, ale jest 
harmonia przestrzeni i ona tworzy piękno. 
Piękna krajobrazu powinni bronić wykwalifikowani urzędnicy, 
którzy muszą tamować najbardziej radosne pomysły architekton-
iczne. To brednia, że ludzie mogą dorosnąć do architektury. Zły 
gust jest wrodzony - w pewnym tyrolskim kurorcie pokazywano 
mi projekty, jakie chcieli u nich zrealizować mieszkańcy: włos się 
jeżył na głowie! Gdyby tam państwo abdykowało z roli arbitra w 
dziedzinie architektury, byłoby tak strasznie jak u nas.
Demokracja demokracją, ale jeśli chodzi o architekturę, pow-
inien istnieć oświecony absolutyzm. W rolę monarchy wchodzi 
włodarz miasta, a jego organem wykonawczym jest wydział 
architektury. Po pierwsze domy muszą wpisywać się jakoś w 
krajobraz, po drugie posiadać elementy wspólne z sąsiadującymi 
domami. Poza tym nie można pozwalać, zwłaszcza w górach, na 
krzykliwe kolory. Tymczasem spotykam tutaj domy bijące po 
oczach zielenią, fioletem. Osobna debata powinna się odbyć na 
temat tego, co właściwie jest stylem ustrońskim.
Chyba byłyby kłopoty ze znalezieniem takiego stylu.
Skoro Kazimierz nad Wisłą wypracował swój styl, to może to 
zrobić Ustroń. Mało kto wie, że styl zakopiański jest wymyślony 
przez Witkiewicza, który luźno nawiązywał do miejscowego 
budownictwa i zdobiennictwa. To pewna kreacja historyczna. 
Dzisiaj cenimy Podhale za architekturę góralską, a mało kto wie, 
że wymyślił ją człowiek pochodzący ze Żmudzi. To przyczynek 
do tego, że warto się otworzyć na wpływy z zewnątrz, bo ci 
przybysze mogą wnieść coś cennego. Nie chodzi o przyzwolenie 
na architektoniczny Hyde Park, na obce style architektoniczne, 
wille w stylu pseudotyrolskim, bo to świadczy o naszej kolo-
nialnej mentalności, o kulturowej niższości inwestorów. Mamy 
domy katalogowe z czasów Gierka, domy niedawno budowane 
w stylu dworkowym pasujące do krajobrazu Mazowsza, a nie 
ziemi cieszyńskiej. Obawiam się, że dalej będą tak budowali i 
to jest problem. 

Trzeba zatrzymać powstawa-
nie tu śmietnika architektury, 
bo w końcu turystów odstraszy 
chaos i brzydota. 
Pan sobie wyobraża, że to 
jest możliwe?
Taką możliwość dają przepisy. 
Miasta powinny kształtować 
ład architektoniczny i można 
coś takiego zrobić, jak w 
Kazimierzu nad Wisłą, gdzie 
jest zgoda na architekturę 
modernistyczną, ale ona musi 
nawiązywać do historii. Tu jest 
odwrotnie i powstaje architek-
tura historyzująca, która dopa-
sowuje się do nowoczesnej czy 
modernistycznej. Coś można 
wymyślić. Osiedla Zeta Park 
czy hotel Olimpic nie rażą, a są 
to nowoczesne budynki.
Przed Ustroniem tworze-
nie planów miejscowych po 
unieważnieniu planu zagospodarowania dla całego miasta. 
Jakimi zasadami powinniśmy się kierować?
To jasne, że domy powinny mieć odpowiednią kubaturę, trzeba 
przyjąć jakiś kąt nachylenia dachu itp. Ale chodzi o to, aby 
stworzyć pewien styl tożsamy dla miasta i go wylansować. 
W tym celu można byłoby stworzyć pewien katalog domów 
typowych. Owe projekty powinny mieć cechy wspólne, jeśli 
chodzi o wykorzystanie materiałów, czy elewację. Powstanie 
takiego katalogu 15-20 domów ustrońskich Urząd Miasta mógłby 
ufundować wspólnie np. z Urzędem Marszałkowskim. Nawet 
gdyby inwestorzy ich nie wybierali, to otrzymaliby wskazówkę, 
w jakim kierunku mają zmierzać w swoich projektach, jeśliby 
miały być one zrealizowane w Ustroniu.
Jak to powstrzymać?
Ludzie chcą się budować w Ustroniu, więc poddadzą się 
reżimowi. Chaos można okiełznać, wprowadzając wspólne el-
ementy elewacji. Proszę zauważyć, że nawet domy gierkowskie 
w umiejętny sposób podczas renowacji wzbogacane drewnem, 
stają się cieplejsze, bardziej pasują do otoczenia.  
Moim zdaniem, Ustroń wiele by zyskał, gdyby postawił na 
nowoczesną architekturę. Poprzez budowę piramid uzdrowisko 
nabyło modernistyczną tożsamość. Może wielu tutejszych ludzi 
uważa ich postawienie za gwałt na naturze, ale widziałem zdjęcia 
owych sanatoriów w kilku zagranicznych albumach współczesnej 
architektury, turyści są także nimi zwykle zachwyceni. Gdyby 
miasto poszło dalej w kierunku pasującej do górskiego krajobrazu, 
ale jednocześnie dosyć awangardowej architektury stałoby się 
ogólnopolską atrakcją. Ale sami ustroniacy muszą zdecydować 
o swojej przyszłości, dość już wam narzucano. 
Dziękuję za rozmowę.                Rozmawiał: Wojsław Suchta

Jak zatrzymać chaoS
(cd. ze str. 1)

*    *    *

36 wójtów i burmistrzów 
z 15 województw podpisało 
w ratuszu w Strumieniu poro-
zumienie o utworzeniu Polskiej 
Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. 
W gronie tym jest Strumień.

W Istebnej odbyła się gala 
premierowej edycji konkursu 
„Oryginalna Kobieta Śląska 
Cieszyńskiego” Wyboru do-
konali internauci i czytelnicy 
„Głosu Ziemi Cieszyńskiej”. 

*    *    *
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tel. 33 854 34 83 
tel. 604 55 83 21

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

*    *    *

*    *    *

ZAPISy Do SZKół I PRZeDSZKoLI
Do 31 marca 2013 r. prowadzone będą zapisy do placówek 

przedszkolnych i pierwszych klas szkół podstawowych na rok 
szkolny 2013/2014, dla których miasto Ustroń jest organem 
prowadzącym. 

o  CIeSZyńSKICh  SMAKACh
Muzeum Ustrońskie i cieszynskiesmaki.pl zapraszają na pro-

mocję portalu Cieszyńskie Smaki, która odbędzie się w sobotę 
23 marca o godz. 16.00. w Muzeum. W programie: prezentacja 
portalu, opowieści o tradycjach kulinarnych, dyskusja. 

*    *    *

*    *    *

Grażyna ossolińska  lat 60  ul. Folwarczna

CI, KtóRZy oD NAS oDeSZLI:

 
„DoRoCZNe ZWyCZAJe I obRZęDy 

NA ŚLąSKU CIeSZyńSKIM”  JANA SZyMIKA 
Wszyscy zainteresowani drugim, poszerzonym wydaniem 

książki mogą dokonać jej zakupu w cenie 35 zł (indywidualnie 
lub na fakturę) w siedzibie Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”,  
w godz. 11.30-15.30. 

12/13 III 2013 r.
Włamano się do przedszkola przy 
ul. Wisniowej, skradziono artyku-
ły spożywcze.
16/17 III 2013 r.
Na terenie osiedla przy ul. Sko-
czowskiej w sposób celowy do-
konano przerysowania karoserii 
w samochodzie mitsubischi.

PoLICJA  tel. 856 38 10

DySKUSyJNy  KLUb  KSIążKI 
Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu  serdecznie zapra-

sza wszystkich mieszkańców miasta oraz gości, wczasowiczów  
i kuracjuszy na spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.

Jeżeli lubisz czytać książki i o nich rozmawiać. Jeżeli masz 
ochotę, przy filiżance aromatycznej kawy i ciastku, podyskutować 
o dobrych lekturach i usłyszeć co warto przeczytać, zapraszamy 
na nasze cykliczne spotkania.  

Informacja o terminie najbliższego spotkania już niebawem.

DZIeń otWARty W SP-5
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 5 

w Ustroniu Lipowcu zapraszają 23 marca o godz. 8.30 wszystkich 
chętnych rodziców wraz z dziećmi na Dzień Otwarty Szkoły.

Odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące oferty szkoły, 
programu oraz zajęć dodatkowych.

W programie między innymi: zwiedzanie klas lekcyjnych, 
sali projekcyjnej, sali zabaw, świetlicy, biblioteki oraz sali gim-
nastycznej. Święto szkoły od godz. 9.00 – program artystyczny, 
spotkanie z gośćmi – kierowcami rajdowymi.

 
Urząd Miasta Ustroń przypomina o obowiązku wno-

szenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego  
w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany 
rok na konto Urzędu Miasta Ustroń w ING bank Śląski 
o/bielsko – biała  Nr 60 1050 1070 1000 0001 0102 5211 lub  
w kasie Urzędu Miasta, zgodnie z treścią art. 71 ust. 4 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.).

*    *    *

11 III 2013 r.
Strażnicy wezwani zostali na 
miejsce poważnego wycieku 
z kanalizacji deszczowej na ul. 
Gościradowiec. Prawdopodobnie 
awarii uległa kanalizacja sanitarna 
i woda razem z odpadami sanitar-
nymi wylewała się od dłuższego 
czasu, ale tuszowała to gruba 
warstwa śniegu. Sprawę przejęli 
pracownicy Wydziału Środowi-
ska i Rolnictwa Urzędu Miasta, 
a awarią zajęły się odpowiednie 
służby. 
11 III 2013 r.
Zgłoszenie o potrąconej sarnie na 
ul. Skalica. Wezwano pogotowie 
sanitarne, którego pracownicy 
zabrali zwierzę do utylizacji.

12 III 2013 r.
Kontrola stanu technicznego zna-
ków drogowych na terenie miasta. 
Usterki zgłoszono odpowiednim 
służbom.
15 III 2013 r.
Interweniowano na ul. Leśnej 
w sprawie padniętej sarny. Zwie-
rzę zostało zabrane do utyliza-
cji.                                    (mn)

W ubiegłym tygodniu na prośbę Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie strażnicy miejscy 
sprawdzali bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie Ustro-
nia w ramach akcji „Droga”. Jej celem jest przeciwdziałanie 
zagrożeniem związanym z niewłaściwym oznakowaniem dróg, 
w szczególności dotyczącym ograniczeń prędkości, organizacji ru-
chu na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, oznakowaniem 
robót drogowych. Jednym słowem znalezienie nieprawidłowości 
w oznakowaniu, które zamiast ułatwiać kierowcom jazdę, stwarza 
niebezpieczeństwo dla użytkowników dróg. Skontrolowano 12,5 
km drogi wojewódzkiej, 16 dróg powiatowych o łącznej długości 
32 km oraz 34 gminne o długości 23 km, w sumie prawie 70 km. 
Odnotowano 3 przypadki wadliwego oznakowania na drodze 
wojewódzkiej, 37 na drogach powiatowych i 75 na gminnych, 
w sumie 115 nieprawidłowości. Strażnicy akcję oceniają jako 
potrzebną, choć obawiają się, czy wyniki całego tygodnia pracy 
nie powędrują do szuflady.                                                   (mn)

remaNeNt		dróg

 
Urząd Miasta Ustroń informuje, 

że na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni został wywieszony 
wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzier-
żawy, najmu na okres do 1 roku, niezabudowanych lub 
zabudowanych obiektami niezwiązanymi trwale z grun-
tem, a stanowiących własność osób prawnych, fizycznych, 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej – wykaz 
z dnia 11.03.2013 r.

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, 
złożone wieńce i kwiaty 

oraz za udział w ceremoni pogrzebowej 
śp. ewy holeksy 

składają 
Mąż i Synowie z rodzinami.
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Spokojnie, burda była tylko na scenie 
i ściśle zaplanowana – stanowiła lejtmotyw 
„Awantury w Chioggi”, która 16 marca za-
mknęła XV Ustrońskie Spotkania Teatralne. 
Tę sztukę XVIII-wiecznego komediopisa-
rza Carlo Goldoniego ujrzeliśmy w wy-
konaniu kilkanaściorga aktorek i aktorów 
Sceny Polskiej teatru w Czeskim Cieszynie. 
Niestety wypełniła się zaledwie połowa sali 
w MDK, a parę osób po pierwszej części 
uznało, że gdzie indziej spędzą sobotni 
wieczór w ciekawszy sposób. Szkoda, bo 
aktorzy naprawdę dawali z siebie wiele, 
a reżyser Andrzej Sadowski pozwolił sobie 
na uwspółcześnienie i modyfikację scena-
riusza, m.in. wprowadzając do portowej 
miejscowości turystki z początku XX oraz 
XXI wieku. Mimo to jednak może nie 
oddziałuje już na nas ówczesne poczucie 
humoru, albo raczej konwencja komedii 
dell’arte, opartej na wyrazistych posta-
ciach-typach? Zresztą typach poniekąd 
uniwersalnych, dlatego w „Awanturze…” 
mogliśmy rozpoznać coś znajomego. Choć 
powinnam napisać: „mogłyśmy”, gdyż to 
kobiece role dominowały – dosłownie i w 
przenośni. Całe brewerie w Chioggi biorą 
się bowiem z babskiej paplaniny (cytat ze 
sztuki: „Takie już nasze charaktery – musi-
my się wygadać, bo inaczej gotoweśmy się 
pochorować”), kłótliwości („Jeśli mnie nie 
nikt za włosy nie ciągnie, jestem spokojna 
jak baranek!”) oraz intryganctwa, zawzię-
tości i istnej perfidii we wzajemnych do-
cinkach. Oj, w oczach feministek byłaby to 
sztuka przedpotopowa... Reżyser dostrzega 
natomiast jej innego rodzaju aktualność: 
„Ja wprawdzie nie robię tutaj specjalnych 
odniesień do naszej sytuacji społeczno-
politycznej, ale ta sztuka jak w zwierciadle 
odbija to, co się dzieje w Polsce w ostatnich 
paru latach. W sporach politycznych raz po 
raz mamy jakąś awanturę, później chwilo-
wy rozejm, a zaraz potem wybucha kolejny 
skandal i znowu mamy się o co kłócić”. 
Przede wszystkim jednak „Awantura…” 
opowiada o uczuciach w całej ich drama-
tycznej banalności (droczenie się, zazdrość, 
zrywanie zaręczyn…) i o tym, jak odległe 
od zakochania bywają powody małżeństwa. 
Część widzów w Ustroniu pomysłowość re-
żysera oraz wysiłki zaolziańskich aktorów 
przekonały, innych mniej – a może też dla-
tego, że odkryli w tej sztuce myśl Gogola: 
„Z czego się śmiejecie? Z siebie samych się 
śmiejecie”.        Katarzyna Szkaradnik 

aWaNtUra	

artyści Sceny Polskiej teatru w czeskim cieszynie wnieśli do „Prażakówki” atmosferę XVIII-
wiecznych miasteczek włoskich.                   Fot. k. Szkaradnik
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Zdaniem 
Burmistrza

o polityce mieszkaniowej mówi bur-
mistrz Ireneusz Szarzec.

*    *    *
Co jakiś czas powraca dyskusja do-

tycząca mieszkań, a głównie chodzi 
o możliwość pozyskiwania mieszkań przez 
młode rodziny. 

W naszym mieście od lat rynek mieszka-
niowy jest podzielony na kilka segmentów. 
Obok osób posiadających jednorodzin-
ne budynki największym podmiotem na 
rynku mieszkaniowym jest Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Zacisze” gospodarująca 
zasobami z lat 60., 70., 80., a parę lat temu 
powstały nowe budynki przy ul. Konop-
nickiej, tzw. osiedle Konopnickiej Bis. 
Trzeba przyznać, że nasza spółdzielnia 
mieszkaniowa jako jedna z nielicznych 
podjęła się budowy nowych mieszkań. 
Generalnie budownictwo spółdzielcze nie 
przeżywa rozwoju, co wynika z uwarun-
kowań prawnych, proceduralnych i finan-
sowych. Mocnym graczem na tym rynku 
są obecnie deweloperzy, którzy w Ustro-
niu wybudowali dość sporo mieszkań. 
Funkcjonuje Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, czyli miejska spółka będąca 
właścicielem określonej puli mieszkań, 
jest też gmina, dopełniająca ten rynek 
lokalami komunalnymi i socjalnymi. 

Każdy z elementów rynku mieszka-
niowego rządzi się swoimi prawami. 
O ile oferta dla ludzi posiadających środ-
ki finansowe jest dość szeroka, o tyle 
największy kłopot mają osoby z jednej 
strony niemogące sobie pozwolić na zakup 
mieszkania, z drugiej niekwalifikujące się 
do przydzielenia lokalu komunalnego bądź 
socjalnego. Pozostaje oferta spółdzielni 
czy TBS, ale mimo powstania dość dużej, 
jak na nasze warunki, liczby mieszkań, 
oczekiwania są większe. Niestety, państwo 
wycofuje się z programów pomocowych 
wspierania gmin w tym zakresie, przez co 
możliwości realizacji nowych inwestycji 
mieszkaniowych są coraz mniejsze.

Jako samorząd staramy się na bieżąco 
zwiększać liczbę mieszkań, pozyskując 
nowe lokale, ale skala ciągle nie odpo-
wiada potrzebom. Wprowadza się pewne 
zmiany w prawie mieszkaniowym pozwa-
lające gminom rozsądnie gospodarować 
zasobami, w taki sposób, by lokale ko-
munalne i socjalne były przydzielane lu-
dziom faktycznie potrzebującym naszego 
wsparcia, z drugiej strony pozostaje ciągle 
problem możliwości skorzystania z innych 
ofert, niestety dla wielu niedostępnych ze 
względów finansowych.

Patrząc na bieżące potrzeby, gmina 
stara się tworzyć nowe lokale komunalne 
i socjalne, czy to kupując, czy remontując 
posiadane zasoby. W najbliższym czasie 
mamy nadzieję rozpocząć remont kupio-
nego od Kuźni Polskiej budynku admini-
stracyjnego pozwalającego na powstanie 
kilku mieszkań, więc znowu zmniejszy się 
liczba oczekujących.         Notował: (ws) 

nie wyjaśnić, że z naszej strony nawet, 
gdy ktoś nie rozwiąże umowy, nie będzie 
z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń fi-
nansowych. Oczywiście do 30 czerwca 
wszystkie zobowiązania wobec naszej fir-
my muszą być uregulowane i to będziemy 
egzekwować.

Szereg artykułów w prasie sugeruje, 
że jeśli chodzi o segregację, to niektóre 
gminy chcą zastosować tylko dwa worki 
na odpady mokre i suche. Jest to niezgod-
ne z ustawą, w której jest zapis wyraźnie 
mówiący, że trzeba prowadzić segrega-
cję u źródeł, czyli w takim zakresie jak 
u nas. Osobno segregowane powinny 
być: papier, tworzywa sztuczne, szkło, 
metal, opakowania wielomateriałowe oraz 
odpady biodegradowalne. Jest to ścisły 
zapis w artykule 3, ustęp 2, pkt. 5 ustawy 
o utrzymaniu porządku i czystości.

W związku z nową ustawą zasadą 
jest segregacja. Tylko w wyjątkowych 
przypadkach można dostarczać odpady 
zmieszane. Ustawa stawia ostre wymogi 
w tym zakresie i one będą stosowane przez 
przewoźników, bo od nich te wymogi 
egzekwować będzie miasto, by osiągnąć 
określony poziom segregacji.

Niektórzy przewoźnicy nie stosują się 
do ustawy i w dalszym ciągu wywożą 
odpady w różne miejsca, choć zapisane 
jest, że jedyne miejsce, gdzie odpady mogą 
być wywożone, to Regionalna Instalacja 
Przetwarzania Odpadów, a dla naszego 
rejonu mieści się ona w Knurowie. Jeżeli 
odpady nie są wywożone w odpowied-
nie miejsce, grożą sankcje finansowe, 
a w perspektywie wykreślenie z rejestru, 
a tym samym brak możliwości uczestni-

czenia w przetargach. To obowiązuje od 
momentu wpisania Regionalnej Instalacji 
do Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami, czyli od stycznia br.

Przedsiębiorstwo Komunalne przystąpi 
do przetargu na wywóz odpadów z Ustro-
nia. Prawdopodobnie weźmiemy udział 
w przetargach w okolicznych gminach, 
choć jeszcze się zastanawiamy, w jakich. 
Czy będą to przetargi dla wszystkich 
podmiotów na równych prawach, jeszcze 
nie wiadomo. Sprawa nie jest zamknięta, 
a na ten temat wypowie się Trybunał 
Konstytucyjny, który już podjął prace nad 
analizą zakwestionowanych artykułów 
ustawy. Uważam, że skoro jest to zadanie 
własne gminy, to ona powinna decydo-
wać, w jaki sposób to zrobi. Tymczasem 
ma to być jedyne zadanie własne gminy 
z narzuconym przez państwo rozwią-
zaniem. W Polsce na 2,5 tysiąca gmin 
blisko połowa posiada własne przedsię-
biorstwa wywozu odpadów. Prawie 700 
gmin poparło wniosek do Trybunału 
Konstytucyjnego. Obecnie, zgodnie z za-
proponowaną ustawą, Polska jako jedyne 
państwo dopuszcza podmioty zagranicz-
ne do realizacji zadań własnych gminy. 
Wpłynie to bezpośrednio na bezrobocie, 
poza tym środki będą odprowadzane 
nie do gminy, tylko do miejsca siedziby 
firmy. To rozwiązanie jest niekorzystne, 
a sama ustawa ma wiele innych manka-
mentów. Do jej zaskarżenia do Trybunału 
Konstytucyjnego przymierzają się spół-
dzielnie mieszkaniowe. Już raz ustawa 
była zmieniana, a czekają nas chyba 
kolejne nowelizacje. Po prostu napisano 
ją na kolanie.                       Notował: (ws) 

(cd. ze str. 1)
porozumIeNIe		StroN

Świadkowie mówią, że światła na skrzyżowaniu ul. katowickiej i cieszyńskiej nie działały, 
a rzecznik cieszyńskiej policji mariusz Białoń, że odpowiedzialność i tak spoczywa na kie-
rowcy, który powinien dostosować się do warunków na drodze. 19 marca nie zrobił tego 
42-letni mężczyzna, który o godz. 7.41 jechał z dwójką dzieci w wieku 9 i 15 lat. Wymusił 
pierwszeństwo i doprowadził do zderzenia z oplem, kierowanym przez 33-letniego mężczy-
znę. ranny został ten ostatni oraz dzieci. Po opatrzeniu wrócili do domu. Winnego policja 
ukarała mandatem.                                                                                                 Fot. W. herda
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Poprawni historycznie
Nie przeszedł przez cenzurę redakcyjną list o tytule „Błyskotli-

wi historycznie”, więc podejmuję próbę przebicia się na łamy ze 
zmienionym tytułem. A miało być tak: Mówi się, że zdobycie popu-
larności kosztuje dużo wysiłku, czasem jednak wystarczy wykazać 
się błyskotliwością historyczną, by zaistnieć medialnie. W Ustroniu 
co rusz ktoś pod pomnikiem  pomordowanych składa kwiaty. Oka-
zja nie musi być poprawna historycznie, liczy się pamięć, co dla 
historii ma pierwszorzędne znaczenie. Błyskotliwi składają kwiaty 
w rocznicę wybuchu przegranej wojny, tradycyjnie słusznie, bo 
wróg rozstrzelał kilkudziesięciu miejscowych, palcem wskazanych  
przez czujnego  ich sąsiada z piątej kolumny. Kwiaty są na rocznicę 
Konstytucji, która nigdy nie weszła w życie, ale była uchwalona, 
kwiaty są też na rocznicę każdego nieudanego powstania. Ostatnio 

lISt  do  redakcJI

3-4 kwietnia - Lipowiec 
Bernadka, Czarny Las, Działkowa, Górecka, Górna, Kręta, Krzywa-

niec, Leśna, Lipowska, Lipowski Groń, Mokra, Nowociny, Przetnica, 
Podgórska, Spokojna, Szkolna, Wałowa, Wesoła

5-6 kwietnia - Nierodzim
Bładnicka, Boczna, Cicha, Chałupnicza, Dobra, Gospodarska, Gra-

niczna, Harbutowicka, Katowicka, Kreta, Krótka, Łączna, Potokowa, 
Skoczowska, Szeroka, Wąska, Wiejska, Wiklinowa, Zabytkowa, 
Zagajnik, Żwirowa

9-11 kwietnia - hermanice
Agrestowa, Beskidzka, Brzoskwiniowa, Choinkowa, Czereśniowa, 

Długa, Dominikańska, Folwarczna, Jabłoniowa, Jasna, Jaśminowa, 
Kaczeńców, Kwiatowa, Laskowa, Malinowa, Miła, Nad Bładnicą, 
Orzechowa, Osiedlowa, Owocowa, Porzeczkowa, Różana, Siewna, 
Sosnowa, Stellera, Sztwiertni, Urocza, Wiśniowa, Wodna, Wspól-
na,

12 kwietnia – os. Manhatan, os. Centrum, os. Cieszyńskie, Piękna, 
Wantuły

15-16 kwietnia- Centrum I
Asnyka, Błaszczyka, Brody, Cieszyńska, Cholewy, Dworcowa, 

Fabryczna, Gałczyńskiego, Jelenica, Kasprowicza, Kluczyków, 
Kochanowskiego, Kojzara, Komunalna, Konopnickiej, Kościelna, 
Krzywa, Lipowczana, 9 Listopada, Myśliwska, Obrzeżna, Partyzan-
tów, Pasieczna, Polna, Reja, Rynek, Skłodowskiej, Skowronków, 
Spacerowa, Spółdzielcza, Staffa, Stalmacha, Stawowa, Strażacka, 

harmoNogram  BezPłatNeJ  zBIórkI 
odPadóW  WIelkogaBarytoWych

Tartaczna, Tuwima, Widokowa, Wierzbowa, Wiosenna
18-19 kwietnia - Centrum II
Al. Legionów, Bema, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Grażyny, Gra-

żyńskiego, Hutnicza, 3 Maja, Mickiewicza, Miedziana, Ogrodowa, 
Pana Tadeusza, Parkowa, Sikorskiego, Słoneczna, Sportowa, Srebrna, 
Traugutta, Wybickiego, Zielona, Złota

22-23 kwietnia - Zawodzie
Armii Krajowej, Belwederska, Gościradowiec, Kamieniec, Kuź-

nicza, Lecznicza, Leśna, Liściasta, Nadrzeczna, Okólna, Radosna, 
Sanatoryjna, Skalica, Solidarności, Szpitalna, Uboczna, Uzdrowi-
skowa, Wojska Polskiego, Zdrojowa, Źródlana

25-26 kwietnia - Polana, Dobka, Jaszowiec
Baranowa, Beskidek, Brzozowa, Bukowa, Chabrów, Furmańska, 

Grzybowa, Jastrzębia, Jaworowa, Jodłowa, Klonowa, Orłowa, Pa-
lenica, Papiernia, Pod Grapą, Polańska, Równica, Stroma, Sucha, 
Ślepa, Świerkowa, Topolowa, Turystyczna, Wczasowa, Wiślańska, 
Wysznia, Złocieni, Żarnowiec

29-30 kwietnia - Poniwiec
Akacjowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa, Drozdów, Grabowa, Gło-

gowa, Jesionowa, Kalinowa, Katowicka II, Kasztanowa, Limbowa, 
Lipowa, Olchowa, Słowików, Wiązowa.

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny, chemikalia (zabezpieczone i opisane), opony i złom zbierane 
będą (po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym 338545242) w dniach 
od 3 do 30 kwietnia 2013 r. od godziny 15.00. (sobota 6 kwietnia 

bliższych informacji udziela Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Ustroniu 
tel. 33 854-52-42; 33 854-35-00

mamy 150 rocznicę styczniowego – przeoczoną, kwiatów jeszcze nie 
było. Może i słusznie, bo po jego upadku Królestwo Polskie zostało 
wymazane z mapy, a polegli bohaterowie w większości byli brani do 
powstania pod przymusem, po austriacku, z łapanki.  Gdy rocznic 
zabraknie, można składać kwiaty na rocznicę urodzin lub śmierci 
znanych postaci albo całych grup. Ostatnio w modzie byli „żołnierze 
wyklęci”. To tacy, którzy nie pogodzili się ze zmianą ustroju, latami 
polowali na posterunki milicyjne nowej władzy obsadzone przez 
młodych chłopaków, używając taktyki i sprzętu wojskowego, ale też 
siekiery (były filmy o tych niezłomnych – wyklętych, „Ogniomistrz 
Kaleń”, „Wilcze doły”).  Nie ma jeszcze tradycji składania kwia-
tów na rocznicę internowania bohaterów solidarnościowych, może 
dlatego, że do końca nie wiadomo, czy uznać za bohaterów  Bolka, 
Edka, Lecha itp., którzy siedzieli, chociaż donosili, niejeden sam na 
siebie,  by siedzieć dla poprawności politycznej albo dyplomatycznej. 
Bez kwiatów obeszła się rocznica gierkowska, za to jakże mocno 
nagłośniona medialnie w Gazecie. Celnie podsumował tę wojenkę 
na obelgi miejscowy poeta. I choć przyjaźnie się pozrywały przy 
tej okazji, to warto było obchodzić tę i każdą inną rocznicę. W ten 
sposób historia oczyszcza się z uwikłania, trafia też tą drogą do 
młodszych pokoleń. Wodę z mózgu mogą za to zrobić wypowiedzi 
weteranów o różnej poprawności politycznej ciut na lewo i prawo. W 
ostatnim liście autor uzasadniał przewagę współczesnego dobrobytu 
porównaniem cen towarów i napojów wyskokowych zakładając, że 
zarobki były podobne. Trudno polemizować z cyframi, chociaż wtedy 
za podobną pensję kupiło się 70 dolarów, jak napisał, a teraz 700, 
czego nie napisał. Byłoby rzetelniej, gdyby porównał ceny mieszka-
nia zakładowego, były takie, i bezrobocie. Na pewno jest lepiej dla 
tych, co mają pracę, ale jakże może być inaczej po kilkudziesięciu 
latach. Porównywanie epok jest bezsensowne. Proszę porównać 
świat, ten zachodni, gdzie komuny nie było, z lat trzydziestych, z 
sześćdziesiątych,  z obecnym . Inna cywilizacja, bo inne czasy. Ludz-
kość rozwija się niezależnie od systemów i doktryn, gdyby tak nie 
było, mielibyśmy toalety „kmicicowskie”, przez żerdkę za stodołą. 
A Eli mi żal. Tyle wysiłku, a taka zgryzota. 

 (Imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

okazuje się, że są jeszcze miłośnicy zimy .                Fot. W. Suchta
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Przedszkole w Hermanicach – 1949 r. Pierwszy rząd od lewej: 
Piotr Stec, Edward Czyż, Edward Dryjak, Roman Plinta, Marta 

Brandys, NN, NN, Karol Szarzec, drugi rząd: Karol Brandys, 
Zofia Zajdel, Marta Kurzok, Gertruda Szteler, Maria Naglik, 
Zofia Krysta, Marta Sikora, Hilda Plinta, Irena Podżorska, Halina 
Kluz, Karol Szczepański, trzeci rząd: Franciszek Staniek, NN, 
Piotr Kluz, Karol Bujok, Anna Kluz, Karol Naglik, Stanisław 
Podżorski, Jan Kluz, Jan Sztwiertnia, Rudolf Czyż, czwarty rząd: 
Rudolf Szczepański, wych. Emilia Brancek, Franciszek Buczek, 
Eugenia N, NN, Lipowczan, Gertruda Husar, Anna Kozieł, NN, 
Podżorski, wych. Anna Lasota, w oknie: Rudolf Brancek, Maria 
Brancek. Fotografię opisał Karol Bujok.

o G ł o S Z e N I e
Burmistrz Miasta Ustroń ogłasza konkurs ofert na najem loka-

lu użytkowego znajdującego się w Ustroniu przy ul. Osiedlowej 
14 o powierzchni użytkowej 84,37 m2 oraz gruntu o powierzchni 
użytkowej 153,79 m2 na okres do 3 lat.

Stawka czynszu najmu lokalu wynosi 2,10 zł/m�/m-c/netto + 
obowiązujący podatek VAT (23%), natomiast stawka czynszu 
za najem gruntu  wynosi 1,00 zł/m�/m-c/netto + obowiązujący 
podatek VAT (23%).

Osoba wygrywająca konkurs oprócz czynszu najmu ponosić 
będzie opłaty za: wywóz śmieci, dostawę  wody, odprowadzenie  
ścieków i energię elektryczną oraz podatek od nieruchomo-
ści.

Oferta powinna zawierać opis proponowanej działalności.  
Kryterium wyboru ofert będzie stanowił rodzaj działalności 
zaproponowanej przez oferenta.

Burmistrz Miasta Ustroń zastrzega sobie prawo niedokonania 
wyboru żadnej ze złożonych ofert.

Pisemne oferty należy składać w zalakowanej kopercie do 
dnia 2 kwietnia 2013 roku do godz. 1530  w biurze podawczym 
Urzędu Miasta (pok. nr  4).

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać pod nume-
rem telefonu 0338579321 lub 606 608 568. 

Po dzisiejszej rozmowie telefonicznej z Redakcją dotyczącej 
opisu fotografii schroniska na Czantorii podaję fragment mojego 
tekstu z „Monografii Ustronia” tom.1, str. 432:

W 1893 r. został założony „Beskidenverein”, który swoją dzia-
łalnością objął także Beskid Śląski. Już wtedy wśród polskich 
działaczy toczyły się dyskusje w sprawie powołania polskiej or-
ganizacji turystycznej. Z myślą o takiej organizacji poseł dr Jan 
Michejda zakupił w 1903 r. parcelę na Czantorii. Miał zamiar 
przekazać ją pod budowę polskiego schroniska. Zamiar nie został 
zrealizowany, bo w 1904 r. „Beskidenverein” wybudował swoje 
schronisko, które od razu stało się bardzo atrakcyjnym celem wy-
cieczek z Ustronia. Było odwiedzane nie tylko latem, ale również 
zimą, z uwagi dobre warunki do uprawiania zimowej turystyki. 
O jego popularności świadczy liczba 25 tyś. gości, którzy go 
odwiedzili do wybuchu I wojny światowej.

Jak widać, w opisie fotografii jest sporo błędów. Przywołany 
Jerzy Michejda był dyrektorem szkoły ewangelickiej w Ustroniu, 
a posłem nigdy nie był. Prawdziwy jest tylko fragment tekstu 
dotyczący popularności schroniska. Opis wymaga sprostowania, 
co, jak mam nadzieję, nastąpi w najbliższym numerze Gazety 
Ustrońskiej.                                                            Michał Pilch

SProStoWaNIe
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WIoSeNNIe
W  kołach

Każdego roku panie z kół gospodyń 
wiejskich uroczyście obchodzą Dzień 
Kobiet. Nie przejmując się opiniami, że 
to święto komunistyczne, spotykają się, 
by miło spędzić razem czas.

Członkinie KGW Ustroń Centrum ze-
brały się 7 marca, tradycyjnie w strażnicy 
OSP Centrum. Jak zawsze było pyszne 
jedzenie, łakocie, kawa, lampka wina. 
Kobiecy pragmatyzm wziął jednak górę 
i panie postanowiły połączyć przyjemne 
z pożytecznym. W odświętnym nastro-
ju wysłuchały prelekcji Marii Siąkały z 
bielskiego oddziału Śląskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 
która mówiła o ekologicznych uprawach w 
przydomowych ogródkach. Przekonywała, 
że wystarczy wprowadzić odpowiednie 
sąsiedztwo roślin i płodozmian, by mieć 
duże i smaczne plony, by raczyć się zdro-
wą żywnością uzyskaną w sposób zgodny 
z naturą. Podkreślała, że istotą uprawy 
ekologicznej jest praca z naturą, a nie 
przeciw niej. 

Sadzenie w ogrodzie warzyw z róż-
nych grup w odpowiedniej kolejności 
po sobie zapobiega nawarstwianiu się 
czynników chorobotwórczych, ogranicza 
rozwój szkodników, a także pomaga za-
chować składniki pokarmowe w glebie. 
Na przykład buraki czerwone dobrze 
rosną posadzone w miejscu po roślinach 
strączkowych. 

Ważny jest też odpowiedni sąsiad. Są 
rośliny, które rozwijają się lepiej w dobrym 
dla nich towarzystwie. Cebula i marchew 
chronią się wzajemnie przed szkodnikami 
i chorobami. Posadzone nagietki odcią-
gną mszyce, aksamitki nicienie. Czosnek 
obok truskawek chroni je przed szarą ple-
śnią. Nawet chwasty, takie jak pokrzywa, 
krwawnik, rumianek, podnoszą odporność 
warzyw i odstraszają szkodniki. 

Wykładu wysłuchały również członkinie 
KGW Ustroń Lipowiec, które spotkały się 
9 marca w strażnicy OSP Lipowiec. Mogły 
też podziwiać, a nawet kupić rękodzieło 
- pisanki zdobione tkaniną, jajka ułożone 
z tasiemek, koszyki z koronki. 

Po sutym obiedzie i deserze panie bawi-
ły się w towarzystwie Joanny Kukli, która 
przyjechała do Lipowca na zaproszenie 
swojej koleżanki z Rady Miasta – prze-
wodniczącej Koła w  Lipowcu - Olgi Ki-
sały. Zaprezentowała się dostojnie w stroju 
śląskim, ale jej opowieści były lekkie i 
przyjemne, a dowcipy bardzo zabawne. 

Dobrze bawiły się też panie zrzeszone 
w KGW Ustroń Nierodzim. W tej dziel-
nicy współpraca ze strażakami nie jest 
taka ścisła jak w innych, więc uroczyste 
zebranie odbyło się w sobotnie popołudnie 
w restauracji „Gazdówka”. Tu również nie 
ograniczono się do samego świętowania, 
bo trzeba było omówić bieżące sprawy 
koła, zebrać składki, ustalić, dokąd poje-
dzie się na wycieczki. Jak zawsze w Nie-
rodzimiu było gwarno i wesoło, a każda z 
pań dostała prezent – wiosenny hiacynt w 
doniczce.                      Monika Niemiec

W lipowcu najpierw wykład, a potem śpiewy i żarty na ludowo.                  Fot. m. Niemiec

Panie z Nierodzimia miło będą wspominać spotkanie między innymi dzięki pachnącym wiosną 
hiacyntom.                  Fot. m. Niemiec 	

16 marca panie z kgW centrum wzięły udział w X regionalnym konkursie Wypieków na 
zapusty i Wielkanoc w zebrzydowicach, gdzie zajęły II miejsce w kategorii kosz Wielka-
nocny.         Fot. m. Niemiec	
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Zakończenie dyskusji związanej z E. Gierkiem
Idąc za głosem Jerzego Bora w felietonie pt. „Różnić się między 

sobą” (GU nr 10 z 7.3.13 r.), chciałabym potwierdzić, że brak 
jest poszanowania również w naszym ustrońskim środowisku 
odmiennych poglądów, co nie służy dobrosąsiedzkim układom 
ani obiektywnej ocenie minionych lat.

Aby zakończyć ten sprowokowany przez przeciwników PRL-u, 
wśród nich byłych działaczy partyjnych, spór, w którym na siłę 
pragną odnieść zwycięstwo, chcę przekazać im jeszcze parę 
uwag. Spotkanie z okazji stulecia urodzin Edwarda Gierka nie 
miało na celu stawiania go na piedestale, ale poddanie zrówno-
ważonej ocenie jego dekady. Jeśli ktoś nie pamięta, że wyrwał 
nas ze stalinizmu i gomułkowszczyzny, otworzył na świat (na ile 
to było możliwe w tym geopolitycznym układzie), to nie rozumie 
historii i jest zaślepiony. Popiera jej zakłamywanie, równocześnie 
okłamując samego siebie.

Zdzisław Kaczorowski w swoim artykule robi porównania 
cenowe, jak to działo się w tamtej epoce, podając ceny chleba, 
pralek itp. Dobrze, że nie wspomniał o strasznej rzeczy, że nie pro-
dukowało się wtedy komputerów i ile kosztowałyby lokomotywy 
wtedy, a ile dzisiaj, z tym że obecnie się już ich nie wytwarza, bo 
większość zakładów wybudowanych za Gierka zostało sprzeda-
nych za grosze różnym kombinatorom. Idee, o które walczono, 
może i słusznie, zmarnotrawiono, a ludzie pracy obudzili się 
z ręką w przysłowiowym nocniku. Należy zapytać tych, którzy 
dziś, również wykształceni, są bez pracy. Nawet sam przywódca 
„Solidarności”, Lech Wałęsa, dawno ubolewa nad rzeczywisto-
ścią po roku 1989, gdyż nie o taką wolną, demokratyczną, pełną 
dobrobytu XIX-wiecznego kapitalizmu, Polskę walczył. Wolę już 
być miłośnikiem Ustronia, Festiwalu Piosenki Czeskiej i Sło-
wackiej o „Kryształową Lirę” (dzięki niemu Ustroń też stał się 
znaną miejscowością), czy organizatorem przeróżnych imprez i 
uroczystości, np. stulecia urodzin E. Gierka, niż „szkopyrtokiem”, 
który w zależności gdzie wiatr zawieje, zmienia marynarki. Opisał 
to w określony sposób, w swoim wierszyku, Andrzej Piechocki, 
który zrobił to z humorem, ale i dozą złośliwości (Andrzeju, ja 
się nie rozjazgotałam, że dobrze chciałam). Moje rady: należy 
rzeczywiście nie bawić się w piaskownicę, szanować inne poglądy 
i swoją postawą nie kusić losu.

Co do udziału władz miasta w tym spotkaniu, to przecież nie 
było takiego obowiązku. Ja też chodzę na te, które są bliższe 
moim zainteresowaniom. Jednak gdy w uroczystości  uczestniczy 
eurodeputowany naszego kraju – prof. Adam Gierek oraz wielu 
oficjeli szczebla wojewódzkiego, to jednak może by i wypadało. 
Można porównać to do sytuacji, kiedy mamy gości w domu, wte-
dy  szanujemy ich obecność bez względu na sympatie. No, chyba 
że wynikało to z bojaźni, choć nie sądzę. Władze, o ile je znam, 
nie musiały bać się tzw. opinii szemranej i nie muszą walczyć o 
koniunkturalizm. Do wyborów jeszcze daleko.

Na koniec – nie dla porównywania postaci, ale dla obiekty-
wizmu historycznego – Józef Piłsudski – człowiek, który dla nie-

lISty  do  redakcJI

Od pewnego czasu obserwuję dyskusję, jaka toczy się na łamach 
Gazety Ustrońskiej na temat uroczystości poświęconej E. Gier-
kowi. Nie będę wypowiadać się na tematy merytoryczne. Mnie 
chodzi o język owej dyskusji. Nie znam osobiście p. Kijowskiego 
ani p. Werpachowskiego czy p. Rembierza. Moje spojrzenie nie 
jest więc obciążone osobistymi sympatiami czy antypatiami. Rozu-
miem też, że każdy z dyskutantów broni swojego zdania, poglądu. 
Jednak język tej dyskusji jest pełen uszczypliwości, złośliwości czy 
nawet – jak widać to wyraźnie w wypowiedzi p. Kijowskiego – jest 
zjadliwy i obraźliwy. Nie chcę w mojej gazecie takiego języka. 
Myślę, że wypowiadam się nie tylko w swoim imieniu. Czy czło-
wiek mający, jak sam twierdzi,bardzo dobre wykształcenie, nie jest  
w stanie wyrazić swojego poglądu w sposób rzeczowy, merytorycz-
ny, kulturalny? Po naszą gazetę sięga pewnie również młodzież – i 
bardzo dobrze! Ale jaki przykład dają jej ci, którzy powinni być 
wzorem do naśladowania? Wszak chyba nie o takie „młodzieży 
chowanie” nam chodzi. A nasz język ojczysty jest na tyle „giętki”, 
że potrafi „powiedzieć, co pomyśli głowa” (jak stwierdził poeta 
J. Słowacki), i to w sposób jak najbardziej kulturalny. 

Życzę na przyszłość owocnej, merytorycznej i kulturalnej dysku-
sji :)                                                     ustronianka - polonistka

imię i nazwisko do wiadomości redakcji 

o G ł o S Z e N I e 
burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13.03.2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  
z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działają-
cymi na terenie miasta Ustroń, dotyczących projektu uchwały  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  
w zamian za uiszczoną opłatę

burmistrz Miasta Ustroń
podaje do publicznej wiadomości, że w dniach od 18.03.2013 r. 

do 25.03.2013 r. odbędą się konsultacje społeczne w ww. sprawie. 
Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem forum 
dyskusyjnego na stronie internetowej miasta, gdzie osoby za-
interesowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie do 
projektu uchwały.

podległości kraju zrobił sporo, potrafił wykonać niekonstytucyjny 
zamach stanu (paręset ofiar), a w Berezie Kartuskiej linczował 
przeciwników politycznych (w tym posłów). Dziś z perspektywy 
czasu patrzymy na tę postać bez emocji, a wiele środowisk na-
wet z zachwytem. I tak pewnie będzie z Edwardem Gierkiem, 
nie towarzyszem. Tak, redaktorze naczelny, jakieś tam plenum 
pozbawiło go członkostwa w partii. Ja wiem, w jakim kierunku 
idą twoje sympatie. Reportaż ze spotkania w „Prażakówce” był 
dobry, ale wstęp bardzo zjadliwy – nie wypada obiektywnemu 
dziennikarzowi. Czyż celowo nie napisałeś o internowaniu 
E. Gierka, który w urągających godności człowieka warunkach 
jakże boleśnie to przeżył? A kto mu te warunki zaserwował? Jego 
przyjaciele i podwładni.

 Myślę, że rolą Gazety Ustrońskiej jest jednak pokazywanie pro-
blemów miasta i jego mieszkańców, a nie zamienianie się w forum 
polityczne, w którym niestety i ja z konieczności po raz ostatni 
biorę udział.                                                     Elżbieta Sikora

w porozumieniu ze współorganizatorami  
uroczystości stulecia urodzin Edwarda Gierka

*    *    *

W Gazecie Ustrońskiej publikujemy listy do redakcji, nie 
zawsze zgadzając się z ich treścią. Uważamy, że jest to prawo 
mieszkańców do przedstawienia swego stanowiska w różnych 
sprawach. Zdarza się jednak, że trudno zlokalizować autora listu, 
gdy podpisuje się nieczytelnie bądź podaje tylko imię i nazwisko 
bez adresu, numeru telefonu itp. Być może jest to spowodowane 
roztargnieniem, bo nie podejrzewamy innych motywów takiego 
postępowania. Podobne listy traktujemy jak anonimy, a anonimów 
Gazeta Ustrońska nie publikuje. Dlatego, gdy list się nie ukazał, 
dobrze skontaktować się z redakcją i wszystko wyjaśnić. 

Inną sprawą jest nieujawnianie swego nazwiska, tzn. list pod-
pisujemy, ale zaznaczamy, że jest to wyłącznie do wiadomości 
redakcji. Mówi o tym dość wyraźnie prawo prasowe:

Art. 15.1 Autorowi materiału prasowego przysługuje prawo 
zachowania w tajemnicy swego nazwiska.

2. Dziennikarz ma obowiązek zachowania tajemnicy:
1) danych umożliwiających identyfikację autora materiału pra-

sowego, listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, 
jak również innych osób udzielających informacji opublikowanych 
albo przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły 
nieujawnianie powyższych danych,

2) wszelkich informacji, których ujawnienie mogłoby naruszyć 
chronione prawem interesy osób trzecich.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również innych 
osób zatrudnionych w redakcjach, wydawnictwach prasowych i 
innych jednostkach organizacyjnych.

Jasno z tego wynika, że zawsze można sobie zastrzec swe dane 
osobowe do wiadomości redakcji.          Komisja Programowa

Gazety Ustrońskiej 

WyJAŚNIeNIe

Głos w sprawie kultury języka



21 marca 2013 r.   Gazeta Ustrońska   ��

krzyżóWka   krzyżóWka   krzyżóWka
50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł

BiBlioteka   poleca:

NoWe KSIążKI W MbP :
tomasz Lach – „ostatni tacy przyjaciele”
Przyjechali do Ameryki w aurze gwiazd z Europy. Krzysztof 
Komeda-Trzciński - zdolny jazzman i kompozytor oraz Marek 
Hłasko - niepokorny pisarz. Jeden błyskawicznie zdobył sławę 
legendarną kołysanką do filmu „Dziecko Rosemary” Romana 
Polańskiego. Drugi miał zostać rozchwytywanym scenarzystą. 
Trzeci – Marek Niziński, obracający się wśród gwiazd fotografik, 
wprowadził ich do oficjalnego i zakulisowego Los Angeles. 
Dla trzech przyjaciół amerykański sen szybko jednak zamienił 
się w koszmar.

Lee Child – „61 godzin” - audiobook
Kolejny thriller brytyjskiego autora. Tym razem Jack Reacher 
trafia do zasypanego śniegiem Bolton w Dakocie Południowej. 
Przemarznięty do szpiku kości samotnik musi uratować Janet 
Salter,  koronnego świadka oskarżenia w sprawie o handel nar-
kotykami. Czyta Krzysztof Globisz

PoZIoMo: 1) honorowy do spłacenia, 4) metal srebrzy-
stobiały, 6) bieg sprawy, 8) polska ciężarówka, 9) gruby 
kij, 10) w chlewiku rezyduje, 11) ma symbol chemiczny 
Sc, 12) zarośla, 13) środki do smołowania, 14) kochanka 
Nerona, 15) główna siedziba firmy, 16) złociste w barze, 
17) resztki murów, 18) piwo Anglika, 19) sztuka Zapol-
skiej, 20) dla psa tropiciela.
PIoNoWo: 1) życzenia z piosenką, 2) po nadepnięciu 
gada, 3) skrzydlata chmara, 4) zapisuje dzieje, 5) nasz 
Bałtyk, 6) spec od śladów, 7) przodek fortepianu, 11) 
papugoryba tropikalna, 13) ostra potrawa, 14) morskie 
żyjątka. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 29 marca. 

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 10

ZIMA PoSZłA SobIe
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz książkę ustrońskie-
go wydawnictwa Koinonia, „Miłość, która zmienia 
wszystko” otrzymuje tadeusz Szymczak  z Ustronia, 
os. Cieszyńskie. Zapraszamy do redakcji. 

W książce „Miłość, która zmienia wszystko” zobaczymy, że znaczenie miłości wykracza daleko poza wymiar ziemskiego życia. 
Bycie kochanym to największa tęsknota i potrzeba każdego z nas, ludzi. Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl.

Zbliżają się święta wielkanocne, zatem Muzeum Ustrońskie im. 
Jana Jarockiego serdecznie zaprasza ustrońskie szkoły i przedszko-
la na tematyczne lekcje muzealne. W tym roku zrealizowaliśmy 
film obrazujący zwyczaje i obrzędy wielkanocne na Śląsku Cie-
szyńskim, któremu towarzyszyć będzie wystawa świątecznego 
rękodzieła, wykonanego przez mieszkanki Ustronia i okolic. Warto 
dodać, iż z każdym rokiem asortyment wyrobów zaprzyjaźnionych 
z naszym Muzeum twórczyń jest coraz bardziej bogaty i urozmaico-
ny, a tradycją w naszej instytucji stał się przedświąteczny kiermasz, 
pełen wielobarwnych jajek, kurek, zajączków, koszyków i innych 
pięknych dzieł, na który gorąco zapraszamy.

Z roku na rok poszerza się również tematyka lekcji muzealnych 
proponowanych przez nasze Muzeum, które dla ustrońskich szkół 
i przedszkoli prowadzimy bezpłatnie. Dotyczą one nie tylko wystaw 
czasowych oraz bardzo lubianej przez dzieci ekspozycji etnograficz-
nej wraz ze zbiorem dawnych zabawek. W ostatnich miesiącach po-
wodzeniem cieszyły się lekcje muzealne dotyczące między innymi 
stroju cieszyńskiego, haftów i koronek wykonywanych w Ustroniu 
i okolicy, dawnych tradycji rolniczych, archaicznych sprzętów 
używanych w dawnym domu i gospodarstwie, budownictwa drew-
nianego w Ustroniu, miejscowych tradycji hutniczo-kuźniczych 
przedstawionych w postaci przystępnego filmu, a także zwyczajów 
bożonarodzeniowych, którym towarzyszyło wspólne wykonywa-
nie przez dzieci ciasteczek, co w murach naszego Muzeum było 
szczególnie atrakcyjne. Ostatnio ustrońscy uczniowie mogli także 
zgłębić u nas tematy mniej standardowe, np. Beskidzkiej Piątki  
czy zabytków Cieszyna. Szczególnie miło jest nam gościć uczniów, 
którzy regularnie do nas wracają, czego przykładem (i wzorem) są 
klasy z SP nr 1 z panią Grażyną Roman-Schubert, która przyznaje, 
iż atmosfera Muzeum bardziej obrazowo przybliża dzieciom kli-
maty dawnych czasów. Zapraszamy zatem wszystkich nauczycieli 
i uczniów do odwiedzenia naszej instytucji przy ul. Hutniczej 3, 
mając w zanadrzu wiele ciekawych pomysłów na lekcje muzealne, 
a w najbliższym czasie nie można pominąć okazji zapoznania się 
z nowym filmem o tradycjach wielkanocnych. 

                                        Alicja Michałek 

tradycJe WIelkaNocNe 
W mUzeUm UStrońSkIm
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Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran byli 
bezbłędni i bezkonkurencyjni podczas obu 
przejazdów odcinka specjalnego wytyczo-
nego w centrum Wieliczki i jako debiutanci 
wygrali tegoroczny Memoriał Kuliga i Bu-
blewicza. Kajetan, choć pierwszy raz miał 
okazję startować mitsubishi lancerem, bez 
problemu ujarzmił kilkusetkonną maszynę, 
którą przygotowała do zawodów firma 

Race Rent. Perfekcyjną jazdę mistrzów 
Polski oklaskiwały tysiące kibiców, przy-
byłych specjalnie na te zawody i mocno 
dopingujących zawodników. Kierowcy 
pokonali dwa odcinki po 2,5 km. 

Kajetan Kajetanowicz: - Ekstremal-
nie szybkie auto, za którym starałem się 
nadążyć. Można rzec, że to samochód, 
który na chwilę obecną jedzie szybciej ode 

mnie. Mieliśmy niesamowicie dużo frajdy 
z jazdy, a wiem, że i tak nie wykorzysta-
liśmy w 100% mocy, jaką dysponuje ta 
bezkompromisowa maszyna. Dziękuję za 
zaproszenie do tego projektu firmie Race 
Rent, z którą miałem przyjemność praco-
wać po raz pierwszy. Cała ekipa wykonała 
fantastyczną pracę przy przygotowaniu 
samochodu. To zawody organizowane na 
cześć doskonałych kierowców - Janusza 
Kuliga i Mariana Bublewicza. Startować 
tutaj i wygrać właśnie dla nich jest dla 
mnie niezwykłym przeżyciem.

Jarek Baran: - Niesamowite emocje! 
Takim autem nie jechałem nigdy wcze-
śniej - słowa uznania dla ekipy Race Rent. 
Zaproszenie do Wieliczki i start w tych 
zawodach są szczególne dla każdego, 
kto tutaj przybył, ale dla mnie są czymś 
naprawdę wyjątkowym. Wygrałem Memo-
riał w 2007 roku i choć jestem tu rzadko, 
to cieszę się, że gdy przyjeżdżam, udaje 
się go wygrać.

Na drugim miejscu sklasyfikowani zo-
stali Rafał Grzesiński i Mateusz Tutaj 
(mitsubishi lancer EVO IX), którzy byli 
wolniejsi o 4,4 sekundy, a na trzecim, ze 
stratą 5,1 sekundy, Waldemar Kluza i Mi-
chał Miklaszewski (mitsubishi lancer).

Memoriał organizowany jest ku pamięci 
mistrzów Polski, wicemistrzów Europy, 
utytułowanych rajdowców: pochodzącego 
z Olsztyna Mariana Bublewicza, który 
w 1993 roku zmarł w szpitalu na skutek 
ran odniesionych w wypadku podczas 
Zimowego Rajdu Dolnośląskiego, oraz 
pochodzącego z Łopanowa koło Wieliczki 
Jarosława Kuliga, zmarłego w 2004 roku 
z powodu obrażeń, jakie odniósł w zderzeniu 
z pociągiem na źle oznakowanym przejeź-
dzie kolejowym.                               (mn)

tryUmF  W  memorIale

SPartakIada zImoWa W SP-3 W piątek 1 marca odbyła się Spartakia-
da Zimowa zorganizowana przez Szkołę 
Podstawową nr 3 w Ustroniu Polanie. 
Impreza udała się wspaniale pomimo nie 
najlepszej pogody. 

Uczniowie startowali w slalomie gigan-
cie i zdobyli następujące miejsca:

Dziewczyny kl. 1-3 
I Anna Bolik
II Katarzyna Gomola
III Kamila Gomola

Dziewczyny kl. 4-6
I Patrycja Szarzec
II Anna Hyrnik
III Sara Pawelska

Chłopcy kl. 1-3
I Jakub Gomola
II Krystian Kozok
III Maksymilian Zawiliński

Chłopcy kl. 4-6
I Grzegorz Hussar
II Łukasz Bujok
III Oskar Kostka

Wszyscy, którzy zajęli miejsca na po-
dium otrzymali dyplomy i medale. 

Ogromne podziękowania dla prezesa 
Kolei Linowej ,,Czantoria’’ za udostępnie-
nie stoku, a także dla pracowników, którzy 
przyczynili się do sprawnego i bezpieczne-
go przeprowadzenia Spartakiady.

Dziękuje cała społeczność szkolna 
SP-3.                          Urszula hałat 
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16 marca na polanie Solisko na Czan-
torii odbyły się ostatnie w tym sezonie 
zimowym zawody narciarskie, a były to 
Zawody Narciarskie „Śpiących Rycerzy”. 
Rozpoczęto przy słonecznej pogodzie, 
ale mieliśmy też tego dnia śnieżycę, i to 
wtedy, gdy jechali najlepsi. Bramki ustawił 
Antoni Stec.
- To ustawianie mam już przypisane - mówi 
A. Stec. - Ustawiać trzeba pod średnich 
zawodników, nie pod najlepszych, ale też 
nie pod najsłabszych. Tak żeby każdy mógł 
przejechać. Nigdy się jednak wszystkim 
nie wygodzi i zawsze ktoś ma pretensje, 
często ten, kto wypadł z trasy. Slalom dziś 
nie był mocno podkręcony, można było 
spokojnie przejechać. Inni narzekają, że  
krótki i wąski. Najlepiej byłoby przepro-
wadzać zawody na naśnieżanej Faturce. 
Tam można ustawić gigant z prawdziwego 
zdarzenia. Tu na dole da się ustawić taki 
pół gigant, pół slalom.

Na starcie stanęło 102 zawodniczek i 
zawodników podzielonych na kategorie 
wiekowe. Tak jak w poprzednich zawo-
dach na Czantorii najszybszy był Zbigniew 
Gomola z Ustronia. Tym samym wygrał on 
wszystkie zawody dla dorosłych rozgrywa-
ne na Czantorii w tym roku. Jego stałym 
rywalem jest Marek Kustra, który twierdzi, 
że to ciągłe zajmowanie drugiego miejsca 
jest już dla niego nudne.
- Zawsze drugi i będę musiał bardzo ciężko 
trenować, by ze Zbyszkiem rywalizować. 
To dla mnie najlepszy zawodnik w Beski-
dzie Śląskim. Jest wspaniałym człowie-
kiem, dobrym trenerem i świetnym przy-
jacielem. Pełen szacunek dla niego - mówi 
M. Kustra. - Dziś jechało się rewelacyjnie. 
Każdy z zawodników miał te same warun-
ki, świetna zabawa, organizacja super. Nie 
widzę minusów. Częściowo jechaliśmy po 
naturalnym śniegu i są osoby chwalące ta-
kie warunki. Ale taki wyjadacz jak Zbyszek 
Gomola zapewne wolałby sam lód, a czas 
miałby jeszcze lepszy. Też wolę zlodzony 
stok. bez miękkiego śniegu.

Wśród kobiet tryumfowała Edyta Kral 
z Ustronia. Zadowolona ze swego startu 
była Wiktoria Kukuczka z Wisły Jaworni-
ka, należąca do SRS Czantoria, uczennica 
Gimnazjum nr 1 w Ustroniu.
- Warunki śnieżne dobre. Slalom fajnie 
ustawiony. Lepiej niż zwykle, no i wy-
grałam. Miła atmosfera, rywalek niewiele, 
ale były. 

Zapytana o negatywne strony, Wiktoria 
odpowiada, że jedyna jest taka, że wiosna 
nie nadchodzi.

Wyniki:
Kobiety: do 7 lat: 1. Aleksandra Ciom-

pa - SRS Czantoria (39,46), 2. Kamila 
Wojciech - Ustroń (42,84), do 10 lat: 1. 
Lilianna Adamczyk - Brenna (23,38), 2. 
Julia Greene - Ustroń (23,49), 3. Julia 
Grzegorczyk - Olkusz (23,98), do 13 lat: 

1. Małgorzata Szewieczek - SRS Czan-
toria (23,41), 2. Agata Cholewa - Ustroń 
(23,87), 3. Anna Hyrnik - Ustroń (24,88), 
do 16 lat: 1. Wiktoria Kukuczka - SRS 
Czantoria (19,66), 2. Agnieszka Hyr-
nik - SRS Czantoria (19,72), do 30 lat: 
1. Edyta Kral - Ustroń (19,38), 2. Agata 
Stec - SRS Czantoria (20,54), 3. Anna 
Stępowska - Zimowy Raj (20,76), do 
40 lat: 1. Daria Śliwka - Ustroń (19,95), 
2. Dominika Siwek - Orzesze (23,27), 
do 50 lat: 1. Ewa Matuszyńska - SRS 
Czantoria (22,08), 2. Wiesława Kępińska 
- SRS Czantoria (22,43), 3. Agnieszka 
Gania - Zabrze (23,51), 51 lat i więcej: 
1. Anna Kaczmarek - SRS Czantoria (22,15),  
2. Zofia Molin - SRS Czantoria ( 25,06), 
3. Krystyna Zwias - SRS Czantoria 
(25,60).

Mężczyźni: do 7 lat: 1. Kuba Dubasie-
wicz - Częstochowa ( 52,74), 2. Jakub 
Tomala - Cieszyn ( 57,93), 3. Maciej 
Jałowiecki - Kozakowice (1.04,64), do 10 
lat: 1. Dominik Gania - Zabrze ( 20,61), 
2. Maksymilian Kamiński - Ustroń (21,26), 
3. Aleksander Wojciech - Ustroń (22,60), 
do 13 lat: 1. Jakub Baszczyński - SRS 
Czantoria (19,90), 2. Łukasz Sudoł - 
SRS Czantoria (21,49), 3. Jakub Grelow-
ski - SRS Czantoria (21,52), do 16 lat: 
1. Mateusz Tarasz - Ustroń (20,92), 
2. Kacper Kostka - SRS Czantoria (20,96), 
3. Dawid Hussar - Ustroń (20,98), do 30 
lat: 1. Bartłomiej Pilch - Ustroń (17,94), 
2. Michał Gomola - Zimowy Raj (18,42), 
3. Wojciech Oświecimski - Ustroń (24,10), 
do 40 lat: 1. Damian Siwek - Orzesze 
(20,14), 2. Michał Słowioczek - Łazi-
ska Górne (20,20), 3. Marcin Wojciech 
- Ustroń (21,93), do 50 lat: 1. Zbigniew 
Gomola - Zimowy Raj (17,71), 2. Ma-
rek Kustra - SRS Czantoria (17,85), 
3. Jarosław Gania - Zabrze (19,30), 51 lat 
i więcej: 1. Adam Cieślar - Cieszyn (19,88), 
2. Jan Śliwka - Ustroń (20,00), 3. Alfred 
Biel - Skoczów (20,88).   

 Wojsław Suchta

czaNtorIa		gomolI

z. gomola nie miał sobie równych.                                                                    Fot. W. Suchta

mimo zgubionego kijka Julia greene zajęła drugie miejsce.                           Fot. W. Suchta
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14 marca odbyło się zebranie osiedlowe w Hermanicach. 
Prowadziła je przewodnicząca Zarządu Osiedla Maria Cholewa, 
a uczestniczył burmistrz Ireneusz Szarzec, radni Halina Pu-
chowska-Ryrych i Wiesław Śliż oraz 30 mieszkańców. Burmistrz 
przedstawił niełatwą sytuację finansową miasta, mówił także 
o podstawowych inwestycjach w Hermanicach. (…) Pytano np., 
kto płaci za to, że w ciągu dnia palą się lampy uliczne. I. Szarzec 
odpowiadał, że płaci miasto, ale ponieważ coraz więcej jest za-
strzeżeń do usług świadczonych przez Energetykę, rozważa się 
wypowiedzenie umowy.

Piłkarze w Ustroniu grali 12 marca na stadionie Kuźni. Był to 
mecz o Puchar Polski pomiędzy Kuźnią a Beskidem Skoczów. Odbył 
się na bocznym boisku, co w niczym nie zmienia faktu, że panowały 
anormalne warunki dla piłkarzy. Po prostu nie było to boisko pił-
karskie, lecz po kwadransie gry błotniste bajoro, w którym o piłkę 
walczyło 22 mężczyzn. Z czasem coraz trudniej było ich rozróżnić, 
po pierwsze z uwagi na ubłocenie koszulek, po drugie ze względu na 
zapadające ciemności, mecz kończył się bowiem przed godz. 18.

Po powstaniu nowych przystanków autobusowych ustroński 
rynek przestał pełnić funkcję głównego miejskiego dworca 
autobusowego. Teraz pozostaje problem, jak ma funkcjonować 
w przyszłości, jakie obiekty należy na nim i w bezpośrednim 
sąsiedztwie zlokalizować. Generalnie trzeba odpowiedzieć na 
pytanie, jakie funkcje ma spełniać rynek.

W lutym uczniowie Gimnazjum nr 1 wystąpili ze spektaklem 
„Narkomanka” – najpierw we własnej auli, potem na scenie 
„Prażakówki” dla młodzieży z Gimnazjum nr 2 i Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych. 

Mieszkanka Ustronia zatrudniona w jednej z parafii rzymsko-
katolickich, idąc do pracy, zauważyła wystający spod wycieraczki 
przy kościele woreczek. Znajdowała się w niej złota biżuteria 
– łańcuszki, bransoletki, pierścionki oraz pęk kluczy do szaf pan-
cernych. Nie udało się ustalić, skąd biżuteria pochodzi i kto przy-
niósł ją do kościoła. Wiadomo jednak, że nie pochodzi z kradzieży. 
Przynajmniej nie na terenie komendy cieszyńskiej i bielskiej. (…) 
Policjanci podejrzewają, że starsza osoba chciała wesprzeć pa-
rafię i postanowiła przekazać na jej rzecz kosztowności. 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Nierodzimiu spotkały się 
8 marca w strażnicy miejscowej OSP. Chciały uczcić swoje świę-
to. Dzieci z Przedszkola nr 6 wpadły na ten sam pomysł, więc 
pod kierunkiem nauczycielek przygotowały wierszyki i piosenki 
o wiośnie. Występ wypadł znakomicie, a poczęstunek był pyszny. 
Ze stołów szybko znikały ciasta, które na Dzień Kobiet upiekły 
same kobiety.                                                         Wybrała: (ksz) 

www.ustron.pl

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

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

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

Kupię kolejki PIKO, HO, TT. 
Klocki LEGO, 790-467-020.

Drewno podpałkowe, kominkowe, 
buk, brzoza, świerk, muł, flot, 
węgiel groszek. TRANSPORT, 
RATY. 33/852 32 12, 518 201 
189.

Wynajmę mieszkanie (pokój, 
kuchnia, łazienka), do dyspozycji 
parking, blisko centrum. Ustroń, 
3 Maja. 604-644-253.

Rozliczamy PIT-y. 507-385-375.

Sprzedam Cinquecento. 507-
385-375.

Sprzedam ładną salonową kanapę 
narożną. 609-147-364.

Przegrywamy kasety VHS na 
DVD. 507-385-375.

UWAGA! Wznowiliśmy pranie 
dywanów. Punkt przyjęć - sklep 
"Wszystko dla dzieci", ul. Cie-
szyńska (koło PKO). 660-546-
764.

Pokój do wynajęcia. 603-468-651. 
(33) 854-26-67.

"Smakołyki z Babcinej Zagrody": 
kiełbasa biała, szynka, boczek wę-
dzony, kiełbasa, swojskie wyroby 
na święta. Króliki, kurczaki, kury 
rosołowe, jajka - Wszystko z Do-
mowego Chowu. 510-334-100.

Malowanie dachów, tarasów, 
okien, pokrycia papą termozgrze-
walną. 505-168-217.

Wynajmę M-3 Manhatan. 668-
148-471.

Mieszkanie trzypokojowe do wy-
najęcia. 505-201-564.

Pokój do wynajęcia. 505-201-
564

dziesięć  lat  temu

*    *    *

    KULtURA
22.03 godz. 12.00/13.00 
               X Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów  
               Artystycznych i Solistów, MDK „Prażaków- 
               ka”. Zgłoszenia do 14.03.2013 r.
23.03 godz. 16.00 Promocja portalu Cieszyńskie Smaki, Muzeum 
               Ustrońskie.
27.03 godz. 14.00 VIII Międzyszkolny Turniej Szachowy o Indy- 
               widualne Mistrzostwo Ustronia Juniorów, 
               MDK „Prażakówka”.
   SPoRt
25.03 godz 17.00  Mecz piłki ręcznej MKS Ustroń - Olimpia  
               Piekary Śląskie, hala SP-1 

21-23.3  centrum ul. daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
24-25.3  Na zawodziu ul. Sanatoryjna 7 tel. 854-46-58
26-27.3  elba ul. cieszyńska 2  tel. 854-21-02 
28-29.3  W Nierodzimiu ul. Skoczowska 111 tel. 854-24-89
Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

*    *    *

tym razem c5 był szybszy.                                           Fot. W. Suchta

*    *    *

*    *    *

*    *    *
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felieton

felieton
tak sobie myślę

Plany na przyszłość

1. Rozpatrując problemy związane ze 
współczesną kulturą i edukacją  Barbara 
Skarga postuluje, aby „wprowadzić termin 
»mądrość« jako nazwę dla tego przenikli-
wego widzenia  świata, które broni się za-
równo przed absolutyzacją tendencji rozu-
mu, jak i przed utopieniem myśli i działań 
w irracjonalności”. Jest ona przekonana, iż 
„tylko w mądrości odnaleźć można szansę 
dla naszej kultury”. Na kształtowanie mą-
drości powinna być ukierunkowana eduka-
cja, zwłaszcza wychowanie intelektualne. 
Wprowadzając do rozważań nad edukacją 
kategorię mądrości, warto jednakże pa-
miętać o przestrodze Jana Szczepańskiego: 
„Pisanie o mądrości jest wielkim ryzykiem. 
Bowiem to, co napiszesz, musi być swe-
go rodzaju metamądrością”. Odnosząc 
się z dystansem do własnych wywodów 
o mądrości, J. Szczepański zastrzega się: 
„Trzeba wielkiej mądrości, albo wielkie-
go zarozumialstwa, by pisać o mądrości, 
i oczywiście to, co tu zostało napisane, 
jest przejawem zarozumialstwa. Pisanie 
o mądrości jest zadaniem niewykonalnym. 
Ktokolwiek podejmuje się pisania o mądro-
ści, wystawia sobie świadectwo ubóstwa 
umysłu, czyli zaprzeczenia mądrości. Tak 
mało wiemy o jej naturze, bowiem ludzie 
mądrzy, naprawdę ją rozumiejący milczą, 
nic nie mówią o niej”. Mądrość nie jest do 
końca uchwytna w słowach i przekracza 
możliwości ludzkiego języka. 

Są okresy w życiu kiedy dotychczasowe 
plany zostają przekreślone. Nie udaje się 
realizować swoich zamierzeń. Trzeba za-
pomnieć o marzeniach… Bywa nawet tak, 
że życie swoje trzeba budować na nowo. 
I wtedy przyznajemy słuszność powie-
dzeniu, że „planowanie to czas stracony”, 
a więc szkoda czasu na planowanie czegoś, 
co i tak nie uda się zrealizować…

To stwierdzenie powtarza się często. 
Ba, nawet w niejednym wypadku się ono 
sprawdza. A jednak nie powstrzymuje to 
ludzi od planowania. Kiedy zawiodły do-
tychczasowe założenia, kiedy nie ma już 
tych, z którymi mieliśmy te plany zrealizo-
wać, kiedy zmieniły się warunki, w których 
żyjemy, trzeba żyć dalej i na nowo, inaczej 
planować swoje życie. Planowanie jest bo-
wiem potrzebne, jest przejawem chęci do 
życia i wykorzystania danego nam czasu. 
Dopóki mamy w sobie chęć życia czegoś 
pragniemy, do czegoś zmierzamy, coś sta-
ramy się osiągnąć. Dlatego wciąż snujemy 
plany na przyszłość. Chcemy wpłynąć na 
to, co będzie; jak będzie wyglądało nasze 
życie, a także jak będzie kształtowało się 
życie w naszym mieście czy kraju…

Planowanie przyszłości dotyczy więc nie 
tylko naszego własnego życia czy przy-
szłości osób nam bliskich, ale także tego 
jak mają się kształtować losy społeczności, 
do której należymy. Ważne są więc także 
dla mieszkańców naszego miasta wszelkie 
plany dotyczące jego przyszłości. Dlatego 
nie może być nam obojętna opracowywana 
obecnie strategia Ustronia na lata 2014- 
2020. Co prawda jest to przyszłość, ale nie 
taka znowu daleka… Każde planowanie 
z natury rzeczy musi być dokonywane 
z wyprzedzeniem. I dobrze się stało, że 
przy opracowaniu tej strategii bierze się 
pod uwagę zdanie mieszkańców wyrażone 
w przeprowadzonej ankiecie. Oczywiście 
można się spierać, czy prawie 400 osób, 
które wypowiedziało się w tej ankiecie, daje 
dokładny obraz tego, czego mieszkańcy 
spodziewają się w przyszłości, ale nie ulega 
wątpliwości, że kto chciał zabrać głos w tej 
sprawie, mógł to uczynić… Sądzę zresztą, 
że opracowanie tej strategii nie ma jeszcze 
ostatecznej wersji i niejedno w tym opraco-
waniu można jeszcze zmienić. Zresztą Rada 
Miasta ma przyjąć tę strategię za miesiąc 
albo dwa miesiące.

Oczywiście każde planowanie przyszło-
ści podobne jest do wróżenia, a tym samym 
obarczone jest znacznym ryzykiem popeł-
nienia błędu. Podobne jest do rozwiązywa-
nia zadań z wieloma niewiadomymi. I to 
w sytuacji, gdy zbyt wiele danych po-
trzebnych do rozwiązania tych zadań jest 

wątpliwych czy niepewnych. A więc trzeba 
zaryzykować i uznać, że sprawy potoczą się 
zgodnie z przyjętymi założeniami. Chociaż 
wypada pamiętać, że nie wszystkie założe-
nia znajdą w przyszłości swoje potwierdze-
nie i może się okazać, i pewnie tak będzie, 
że mniejsza czy większa część planów nie 
zostanie zrealizowana. Wiemy to dobrze 
choćby z doświadczeń przeszłości. Nie 
wszystko to, co było zapisane w planach na 
minione lata, zostało zrealizowane. Chociaż 
trzeba przyznać, że wiele z tego, mimo 
różnych trudności udało się zrealizować… 
z części planów trzeba było zrezygnować 
a inne przenieść na następne lata, a więc 
do następnej strategii rozwoju miasta. Warto 
więc pamiętać, że zaplanowane i zatwier-
dzone do realizacji, nie oznacza jeszcze  
zrealizowania owych planów. Na to trzeba 
konsekwentnego działania przy przekształ-
caniu planów w rzeczywistość.

 W żadnym wypadku nie oznacza to jed-
nak, że należy zrezygnować z planowania 
i opracowywania strategii rozwoju miasta 
na następne lata. Ani też, że należy te plany 
ograniczać tylko do tego, co daje gwarancję 
pełnej realizacji. Przy planowaniu potrzeb-
na jest rozsądna odwaga. Chcemy wiedzieć 
do czego zmierzamy i jak ma się zmieniać 
nasze miasto, i to na lepsze, w następnych 
latach. Także po to, aby władze wiedziały 
do czego mają zmierzać, a mieszkańcy 
mogli właściwie oceniać ich działanie.  

                                               Jerzy bór

2. Nie ma prostych zasad działań wycho-
wawczych pozwalających urzeczywist-
niać mądrość. Można natomiast rozeznać 
przeszkody, które – wespół z postawą 
zarozumialstwa i nie uświadamianym so-
bie ubóstwem zasobów własnego umysłu 
– stawiają opór zmierzaniu w stronę mą-
drości. W wychowaniu występują tenden-
cje budzące wątpliwości i zastrzeżenia. 

2.1. Pierwszą tendencję – z punktu 
widzenia socjologii edukacji – wyraził 
Pierre Bourdieu: „Każde działanie pedago-
giczne stanowi obiektywnie symboliczną 
przemoc jako narzucanie przez arbitralną 
władzę arbitralności kulturowej”. Zbi-
gniew Kwieciński również przytacza tezę, 
iż „każde działanie pedagogiczne jest 
obiektywnie przemocą symboliczną”. Jest 
to ostrzeżenie, iż każde działanie pedago-
giczne może być odbierane jako forma 
przemocy symbolicznej, a zrazem postulat, 
aby minimalizować przejawy i skutki tej 
przemocy. Jednak nadmierny krytycyzm 
wobec przekazu tradycji w działaniach pe-
dagogicznych może zamienić się jedynie 
w destrukcyjną fobię podejrzliwości, bez 
pozytywnych wskazań wychowawczych.  

2.2. Drugą tendencję – z punktu widzenia 
analizy języka, uwrażliwionej na zasadność 
i poprawność wypowiedzi – sygnalizował 
Władysław Tatarkiewicz, który stwierdzał: 
„mamy tym większą skłonność wygłaszania 
sądów stanowczych, im słabsze istnieją ku 
temu podstawy”. W edukacji wykształca 
się sposoby reagowania i wartościowania, 
odbierania i oceniania zjawisk. Kształtują 
się gusta i smaki, sympatie i antypatie, które 
wyraża się w dobitnie artykułowanych są-
dach wartościujących, choć nie posiada się 
należytego dla nich uzasadnienia. 

2.3. Trzecią tendencję można określić 
jako „utrwalanie kolein i nawyków my-
ślowych”. Rozpatrując możliwości i nie-
doskonałości pracy ludzkiego mózgu, jako 
narzędzia aktywności intelektualnej, Michał 
Heller zwraca uwagę na „pewną jego pla-
styczność, dzięki której stosunkowo łatwo 
przystosowuje się on do często powtarza-
nych reżimów myślowych. W miarę wy-
konywania operacji myślowych o podobnej 
strukturze tworzą się w nim koleiny, w które 
potem łatwo wpada następne rozumowanie, 
a raz wpadłszy, nie może z nich wyjść, 
prowadząc do niejako z góry zaplanowa-
nego wniosku, mającego uzasadnienie nie 
tyle w obiektywnych racjach, ile raczej 
w nawykach myślowych”.  Od tych kolein 
i nawyków trudno się w pełni wyzwolić, 
jednak – przyjmując określone standardy 
moralności myślenia – powinno się minima-
lizować ich niepożądane efekty. W koleiny 
i nawyki myślowe, jawiące się jako „swoj-
ski widok” i niosące z sobą treści niby samo 
przez się zrozumiałe, można wpaść także 
w procesie edukacji, gdzie przysposobienie 
do panujących kolein i nawyków nie jest 
przezwyciężane wychowaniem intelektu-
alnym, które wyprowadza myślenie poza 
utarte schematy. W edukacji szkolnej, 
w formacji religijnej i w przygotowaniu do 
wykonywania zawodu – także zawodu pe-
dagoga – występuje groźba popadnięcia w 
nawyki i trwałego podążania tylko, z góry 
już wytyczonym, szlakiem kolein. 

3. Aby uniknąć niepożądanych tenden-
cji w edukacji, które niweczą dążenie do 
mądrości, powinno się kształtować umie-
jętność krytycznego rozeznania własnych 
nawyków i wychodzenia poza utarte ko-
leiny.           Marek Rembierz

W kręgu refleksji 
filozoficznej (143)
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termINarz rozgryWek

16 i 17 marca najmłodsi wychowanko-
wie Kuźni Ustroń uczestniczyli w halo-
wym turnieju piłkarskim „Madness Cup” 
roczników 2004 i młodszych. Po dwudnio-
wych zmaganiach w mocno obsadzonym 
turnieju piłkarze Kuźni ostatecznie zajęli 
bardzo dobre 7 miejsce. W pierwszym 
dniu rywalizowano w dwóch grupach (A, 
B) po 5 zespołów. Dwa pierwsze zespoły 
i lepszy zespoł z 3 miejsca miały utworzyć 
na drugi dzień grupę C walczącą o miejsca 

madNeSS	cup	2013
1-5. Zespoły z miejsc 4, 5 i gorszy zespół 
z 3 miejsca utworzyły grupę D walczącą 
o lokaty 6-10. Kuźnia grająca w grupie B 
toczyła boje z zespołami: GKS Tychy (2:1, 
dwie bramki Radka Stojdy), RKP ROW 
Rybnik (0:3), Pniówek II (0:0), Żaczki 
Kaczyce (0:1).

Ustroński zespół z 4 pkt. zajął więc 4 
miejsce. W drugim dniu Kuźnia rywali-
zowała w grupie D. Najpierw wygrała 2:0 
mecz z Football Academy Żory (bramki - 

Piotrek Gawlas i Ignacy Kopera), następnie 
przegrała 0:1 z Ikarem Racibórz, pokonała 
3:1 GKS Tychy (bramki - Piotrek Gawlas, 
Artur Stojda, Radek Stojda) i wreszcie 
zremisowała 1:1 z Pniówkiem I (bramka 
Mikołaja Bereżańskiego). Ostatecznie, z 
dorobkiem 7 pkt., piłkarze ustrońskiego 
zespołu uplasowali się na 7 miejscu.

Turniej przebiegał w sportowej atmos-
ferze, dopisali rodzice, którzy bardzo 
mocno kibicowali swoim pociechom, były 
momenty radości i smutku oraz, co naj-
ważniejsze, niesamowite akcje i bramki. 
Najlepsze miejsca uzyskały zespoły: 1. 
Iskra Pszczyna, 2. Rekord Bielsko-Biała, 
3. GKS Pniówek II. Każdy z piłkarzy 
otrzymał upominek oraz puchar i  meda-
le. Podziękowania za pomoc medyczną 
i opiekę należą się pani Kasi Jachym, a 
także rodzicom oraz państwu Monice i 
Adamowi Stojdom za ufundowanie stro-
jów piłkarskich zawodnikom.

                                  Damian Madzia

LIGA oKRęGoWA
23 marca  godz. 15  LKS Bestwina - KS Kuźnia Ustroń 
30 marca  godz. 14  GKS Morcinek Kaczyce - KS Kuźnia Ustroń 
6 kwietnia  godz. 16  KS Kuźnia Ustroń - LKS Wilamowice 
13 kwietnia  godz. 16  LKS Pewel Mała - KS Kuźnia Ustroń 
20 kwietnia  godz. 16   KS Kuźnia Ustroń - LKS Pasjonat Dankowice 
27 kwietnia  godz. 16  GKS Radziechowy Wieprz - KS Kuźnia Ustroń 
1 maja  godz. 17  KS Kuźnia Ustroń - RKS Cukrownik Chybie 
4 maja  godz. 17  KS Kuźnia Ustroń - LKS Zapora Porąbka 
11 maja  godz. 17  KS Kuźnia Ustroń - LKS Zapora Wapienica 
18 maja  godz. 17  LKS Tempo Puńców - KS Kuźnia Ustroń 
25 maja  godz. 17  KS Kuźnia Ustroń - LKS Wisła Strumień 
29 maja  godz. 17.30  KP Beskid 09 Skoczów - KS Kuźnia Ustroń 
1 czerwca  godz. 17     KS Kuźnia Ustroń - TS Koszarawa Żywiec 
8 czerwca   KS Kuźnia Ustroń - pauzuje 
12 czerwca  godz. 17.30  KS Kuźnia Ustroń - LKS Metal / Skałka Żabnica 
15 czerwca  godz. 17  LKS Błyskawica Drogomyśl - KS Kuźnia Ustroń 
22 czerwca  godz. 17  KS Kuźnia Ustroń - KS Spójnia Landek

W 16 kolejce spotkań ligi wojewódzkiej 
młodzików piłkarze ręczni MKS Ustroń 
rozegrali swoje spotkanie w Mysłowicach. 
W miarę wyrównane spotkanie do 12 
minuty i stanu 7:9. Potem dobrze grający 
w obronie i bramce zawodnicy z Ustronia 
wyprowadzali szybkie kontry i zdobywali 
łatwe bramki. Do przerwy 11:21. W dru-
giej połowie obraz gry się nie zmienia. 
Grający całym składem nasz zespół stale 
powiększa przewagę, odnosząc bardzo 
efektowne zwycięstwo. W tym sezonie 
zespół MKS nie stracił jeszcze punktu w 
meczach wyjazdowych. W poniedziałek 
25 marca o godz. 17 MKS w hali SP-1 
rozegra zaległe spotkanie z Olimpią Pie-
kary Śląskie.

W Mysłowicach MKS wystąpił w skła-
dzie (w nawiasach skuteczność bramkarzy 
i strzelone bramki): Kamil Kopieczek 
(11/17), Damian Kurowski (13/24), Michał 
Jopek (9), Marek Cholewa (10), Damian 
Bujok (3), Krzysztof Bielesz (4), Dawid 
Jenkner (10), Szymon Gogółka, Kacper 
Matlak, Krzysztof  Kotela, Marcin Oświe-
cimski (3), Arkadiusz Czapek, Adrian 
Miśkiewicz, Przemysław Kiraga.    (Pb)

MoSiR Mysłowice - MKS Ustroń
 17:39 (11:21)

1	 MKS	Zryw	Chorzów	 	 16	 28
2	 UKS	MOSM	Bytom	 	 16	 27
3	 MKS	Ustroń	 	 15	 27
4	 KS	Viret	CMC	Zawiercie	 16	 21
5	 MOSiR	Mysłowice	 	 16	 13
6	 GKS	Olimpia	Piekary	Śl.	 14	 12
7	 SPR	Pogoń	1945	Zabrze	 15	 12
8	 UKS	31	Rokitnica	Zabrze	 16	 10
9	 SPR	Zagłębie	Sosnowiec	 16	 6
10	 SL	Świętochłowice	 	 16	 0	

Bez  PorażkI


